
Excellenciás Nagykövet Asszony,Igazgató Úr,Professor úrak,tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Ritka és lélekemelő pillanatok adják az élet nagyszerűségét.Ezek a pillanatok az élet 

ajándékai,felidézik a múltat,felejthetetlenné teszik a jelent és bevilágítják az utat a jövőbe. 

 E pillanat neagszerűsége kerit hatalmába  most itt Pozsonyban  gr.Széchenyi István 

emléktáblájának avatásán.Kitüntetés számomra,hogy a Széchenyi Társaság,az Országos 

Széchenyi Kör és a Széchenyi Alapítvány nevében szólhatok.Megható és felemelő részese 

lenni annak.hogy egy 20 éves vágy tényként áll elóttünk.Köszenetet mondok mindenekelőtt 

dr.Molnár Imrének,akinak lelkesedése fáradhatatlan munkája és diplomáciája nélkül ez a mai 

nap nem lenne szép ünnepünk.Köszönet Cimbalmosné Molnár Mária nagykövet asszomynak 

támogatásáéert.Külön köszöntöm Frideczky János úrat e ház,a Széchenyi Kasinó tulajdonosát. 

Méltó helyet biztosított a Legnagyobb magyar első pozsonyi emléktáblájának. 

Ez a tábla nemcsak emlékezés,de dicsőiti  a várost,mely otthont adott Széchenyi István máig élő és 

ható számos kezdeményezésének.Üzenetet hordoz 

mindannyioknak,magyarnak,szlováknak,Europának.A polgári erények tiszteletét,az adott szó 

becsületét,a tisztes hasznot hozó kereskedelem,a kiművelt emberfő,az Istenhit fontosságának 

alapigazságait.Az üzenet akkor tartalmas,akkor érdemes megjegyezni,ha a jövő igéretét hordozza. 

Széchenyi élete,munkássága,szellemi hagyatéka ma nem emlék,hanem mérték.Mértékegysége pedig 

napi döntéseink,állásfoglalásaink,amit Széchenyi úgy fejezett ki „tettél- e ma valamit a Haza 

üdvére?”A Haza üdve a fejlődés a szabadság,egymás tisztelete,az egyén jól-léte és a férfi-nő-gyermek 

alkotta család egysége. 

Széchenyi szabaddá tette a jobbágyot,a magyart,a szlovákot,a románt ,a rácot…Széchenyi szabályozta 

a folyókat,közlekedés-politikát alkotott,nem nézte,hogy a folyó ,a vasút mentén 

magyarok,szlovákok,románok,rácok élnek. 

Államaink vezetői a visegrádi együttműködésben megtalálják vagy törekszenek megtalálni az 

egységet gazdasági,politakai  kérdésekben. Nekünk civil szervezeteknek,a polgári együttműködés 

köreinek kötelezettségünk és felelőségünk megtalálni az utat magyar a magyarhoz,szlovák a 

szlovákhoz,magyar a szlovákhoz,szlovák a magyarhoz és sorolhatnám a Kárpát-medence és 

Középeurópa népeit,nemzeteit.A politika,a politikai elit változik.Mi a civil szervezetek 

önkéntességünk,átláthatóságunk,történelmünkből és kultúránkból adódó állandóságunk folytán 

biztosíték lehetünk a jövőre.Széchenyihez méltó mérték. 

Szentmihályi Szabó Pétert idézem: 

„Mert örök az ember és örök az érték 

ne hagyd becsapni magad,nem veszett az érték 

őrzik a holtak ,az élők,a hangok,a könyvek 

és mérték nélkül élni sem,meghalni sem könnyebb” 

Elhangzott Pozsonyban 2017.április 10-én gr.Széchenyi István első  emléktáblájának avatásán. 

dr.Rubovszky András,  fötitkár Széchenyi Társaság 



 

 

 


