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mostani szekta-burjánzásból természetesen nem maradhattak ki az
ősmagyarok.Bár aligha vannak házi kisisteneik, s ha mégis álldogál
nának a tévé melletti sarokban, nem égetnek előttük birkafaggyút, és

fehér lovat se áldoznak, mert manapság egyfehér ló kisebb vagyon. Nopersze
annak idején se ingyér' vót, de hát az utódok, mi tagadás, nem hisznek se a
kisistenekben, se a Bódogakszinban, de még az öregistenben sem. Inkább
amúgy erőbőlokoskodnak. Olvastak ezt-azt és mondják.

Például korholják Szent Istvánt, amiért ő a kereszténységhez kötötte a
szekerünk rúdját. Hajszálra úgy gondolkodnak róla, mint azok, akik valami
mai cinikusnak vélik, és azzal rágalmazzák, hogy fölismerte a történelmi
szüeségszerüséget, azt, hogy a magyarság csak a kereszténységbe sunyitua
maradhatottfönn, meg hogy reálpolitikus volt, miként azÁrpádok általában
- ennyi az d nagysága.
Ilyesmikből éppenséggelaz ő kicsinysége eredne.
Nehéz ma már az összes körülményeket helyreállítani. Annyi bizonyos,

hogy az Árpádok az Égből származtatták magukat, szent Uralkodók voltak,
ami - László Gyula és más tudósok szavai szerint - annyit tesz, hogy eleven
kapocsnak kellett lenniük a Menny és a nép között, az Úr és az Uruszág közt.
Már Géza fejedelem belátta, hogy a régi vallás nemjól írja le avilághelyzetet,
ám dönteni nem tudott - ezért áldozott két Istennek. Nem cinizmusból!
Hiszen a fejedelem számára az uralom gyakorlat, sors,ő igazából áldozat, de
legalábbis az Úr eleven lépcsője.

Szent István eztjobban értette a mai okkult táltoskáknál. Fölismerte, hogy
bármilyen szép az ősök hagyománya, az Út, az Élet és az Igazság más. Az
öregisten és a kisistenkék legföljebb árnyai és romjai az őskinyilatkoztatás

igéinek. Levonta a következtetést: szent lett, mert aki uralkodni akar, annak a
valóságos helyzethezkell igazodnia, máskülönben nem tarthatja meg a népet.
Az ő nagysága a szentkirályságában rejlik. Hogy teljesszívébő~ teljes elméjéből
és teljes lelkéből borult az Úr elé, és így ajánlotta országát a Mennynek.

AzÁrpádok pontosan tudták, hogy ő a minta, ő a szellemi ős. Szent Margit
példázza ezt a legcsodálatosabban: kisgyermek korátólfogva megértette, hogy
neki életében kell elmennie Krisztushoz, hogy az országot az újabb tatár
veszedelemtől megmentse. Hogy nem járt hiába, a történelem igazolta. Az ő
apácasága, életáldozó szeretete kivonulás helyett éppenséggel az uralom
legmélyebb értelmének ragyogó és hatékonyfölmutatása.

Hogy az Árpádok nem taktikából, hanem mély meggyőződésből,az igaz
Isten fölismerésébőllettek keresztények, s látták be, hogy népük számára is ez
az üdvösség útja, azt a tények bizonyítják a -legjobban. Apostol-királyunk
életpéldáját a családnak két tucatnál több tagja követte oly hiteles és
meggyőző erővel, hogy boldogként vagy szentként tisztelik őket világszerte.
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