
ÜNNEPI BESZÉD 

 

Budapest, II. kerület – március 15-ei ünnepség 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Budai Polgárok! 

 

„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben 

rejtezik.”  

 

Széchenyi István szembesítette először a magyarságot ezzel a gondolattal. 

Tetteinkkel nemzetként való megmaradásunkról és haladásunkról döntünk, ezért 

hiszünk a szabadság erejében és harcolunk érte. 

 

Honfitársaim! 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket nemzetünk legfontosabb tavaszi ünnepén, 

március 15-én. Nemcsak tudjuk, de érezzük is, hogy ez a nap a miénk, 

magyaroké. A legszebb, nemzeti összetartozásunkat leginkább kifejező és 

legörömtelibb ünnepünk.  

 

A forradalom eseményei, a szabadságharc küzdelmei és az azóta is őrzött 

jelképei, egyszerre fejezik ki: a magyarság tiszteletét történelmi múltja 

iránt, a közös elhatározásban rejlő erőt és a cselekvés lendületét. 

 

A magyar forradalom és szabadságharc ezért nemcsak újkori történelmünk 

messze világító eseménye, hanem egyben nemzeti önazonosságunk alapja is.  
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Ahogyan Jókai Mór már 1848-ban olyan jövőbe látóan fogalmazta meg: 

„Kell, hogy történjenek! Olyan csodák, amiket tíz nemzedék 

megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket 

megerősíték.” 

 

A ’48-as forradalom nemzetalkotó eszméi olyan alapokat teremtettek, amely a 

kiegyezéshez, 1956-hoz és a rendszerváltáshoz is példát adott. 

 

Március 15-e mindemellett olyan ünnep, ami benne él a szívünkben. Előjön 

időről időre, amikor nehézségekkel nézünk szembe. Megkapaszkodunk 

üzenetében, szellemiségében, összetartó erejében. 

Mert a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz és 

a szabadsághoz.  

Sokszor mondjuk, hogy szabadságharcunk elbukott, de a lényeget tekintve 

ez nincs így!  

A forradalom indította el a változást. Azzal, hogy ’48-ban az utolsó magyar 

rendi országgyűlés megalkotta az új törvényeket, azzal, hogy hosszú időn át 

sikeres szabadságharcot vívtak, olyan közösen megélt tapasztalatot és érzést 

adtak a magyaroknak, ami visszavonhatatlan változást hozott.  

 

Olyan elődeink, hőseink vannak, akik az egységet, a nemzeti békét és az európai 

felzárkózást állítják elénk példaként. Olyan hősök, akik egész Európának 

például szolgáltak. Nem legyőzni, megsemmisíteni akarták mindazt, ami volt, 

hanem jobbá tenni. 

 

Megértetni a világgal, hogy közösen, nemzetben gondolkodva lehet európai 

értékeket, haladást és fejlődést elérni. 
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Mindennek eredménye pedig a polgári Magyarország megteremtése lett. Ezért 

1848 március 15-e a modern Magyarország születésnapja is. 

 

Egy olyan nemzeté, amelynek mindenki tagja, aki magyarnak vallja magát.  

A mai polgári kormány ezért nemcsak megbecsüléssel tekint ’48-as 

elődeink eredményeire, hanem arra a nagy feladatra vállalkozott, hogy a 

nemzeti eszmét megtartva alkotja újjá Magyarországot. 

 

A nemzet közös ihlet, mondja József Attila és ezt valljuk mi is.   

 

Ezért elfogadva történelmi örökségünket, hűen a magyarság gondolatához, a 

XXI. század valóságában, egy stratégiai együttműködési rendszerben sem adjuk 

fel a nemzeti szuverenitás és önrendelkezés jogát. 

 

Petőfi lelkesedésével, Széchenyi megfontoltságával és Kossuth tenni 

akarásával. 

Mert tetteiben lesz igazán naggyá a nemzet. 

 

A mi felelősségünk a múltban gyökerezik, de a jövőbe mutat.  

 

Ezért is fontos Magyarország számára, hogy az elmúlt években olyan döntéseket 

hoztunk, amelyekkel: kivívtuk helyünket Európában, rendbe tettük 

gazdaságunkat és megvédtük a családokat. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Ezt a felelősségteljes utat követjük a jövőben is, elkötelezettséggel Európa, 

közösségünk és nemzetünk iránt. 
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Az elmúlt évekre visszatekintve azt mondhatom: a mai napon nyugodt 

szívvel ünnepelhetünk.  

Bizonyítottuk, hogy minden körülmények között készek vagyunk kiállni 

Magyarország, a magyarság és a magyar emberek érdekei mellett.  

Bizonyítottuk, hogy az önálló, az önrendelkezés jogára építő politika nem 

kudarcos, hanem ellenkezőleg, Magyarország és a magyarság sikeréhez 

vezető egyetlen út. 

Az ország érdekében teljes gazdaságpolitikai fordulatot hajtottunk végre. 

Újjászerveztük a közigazgatásunkat, és nem utolsó sorban, jogi értelemben is 

létező köteléket teremtettünk a magyar nemzet egymástól elszakított részei 

között.  

Saját döntéseinknek és munkánknak köszönhetjük, hogy  

- gazdaságunk a saját lábára állt,  

- kiszakítottuk az adósságcsapdából a családokat, az önkormányzatokat és 

az államot,  

- egyesítettük a világban szétszórt nemzetünket. 

 

Saját erőből megvalósított eredményeinket senki nem kérdőjelezheti meg. 

Még azok az intézkedéseink is, amelyeket kezdetben nagy ellenállás 

fogadott, mára példaértékűvé váltak. Ilyen a devizahitesek megsegítése, vagy 

a munka világába visszavezető közmunka program, de említhetem az igazságos, 

közteherviselésre épülő adórendszer kialakítását is. 

Magyarország nemzetgazdasági minisztereként örömmel mondom el, hogy 

a legutóbbi adatok híven tükrözik eredményeinket. A gazdaság növekedési 

üteme elérte és meghaladta a válság előtti szintet.  
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A tények azt igazolják, hogy Magyarország jó úton jár, hiszen a gazdasági 

növekedés szerkezete stabillá, kiegyensúlyozottabbá és hosszú távon is 

fenntarthatóvá vált.  

Magyarország továbbra is vonzó befektetési célpont, amit jól mutat, hogy a 

beruházások értéke tavaly 21 százalék felett növekedett.  

A rezsicsökkentéseknek, az alacsony inflációnak és az egyre több munkahelynek 

köszönhetően a lakossági fogyasztás is folyamatosan erősödik.  

Az eredmények értékelése során sokat mondó tény, hogy a növekedés úgy 

valósult meg, hogy közben nem növekedett az ország külső adóssága, nem 

hitelből és adósságból növekszünk.  

Mindez együtt azt jelenti, hogy az idei év gazdasági kilátásai már érdemben 

jobbak, mint az elmúlt években bármikor.  

Saját eredményeinkre és az uniós forrásokra alapozva jövőre olyan 

nagyságrendű gazdaságfejlesztő program indulhat el hazánkban, amire még 

nem volt példa.  

 

Ennek megvalósítása során, ahogyan eddig is, kiemelt figyelemmel leszünk 

arra, hogy együttes munkára hívjunk minden magyart.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

1848-ra emlékezve, tisztán látjuk azt is, hogy bármit is hozzanak a napi politikai 

események, tudnunk kell, hogy melyek azok az értékek, amelyekhez 

ragaszkodunk. 

Mert történelmi múltunkra visszatekintve tudjuk, hogy csak olyan elvek mentén 

élhetünk, csak olyan döntéseket hozhatunk, amelyek nem csorbítják nemzeti 
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függetlenségünket, segítik Magyarország előrejutását és az itt élők szabad 

és biztonságos életét.  

Tudom, hogy napjaink történéseiben sokszor nem könnyű az eligazodás. Ezt 

mutatják az aktuális politikai események is. De azt is tudom, hogy 

alapvetésünk, amely a magyarság egységére, tettvágyára és munkájára épít, 

az egyetlen lehetséges választásunk. 

 

Biztos vagyok abban, hogy amikor ismét komoly tétje lesz a döntésnek, újra jól 

láthatóvá válnak a követendő értékek. Mert eredményt, most is, mint 

bármikor máskor a történelemben, csak a mindennapokban végzett kitartó 

munka hozhat.  

A jelen nagyon nehéz külgazdasági és külpolitikai helyzetében tehát azt kell 

tennünk, amit eddig is tettünk.  

Vagyis az önálló, Magyarország érdekeit szolgáló politikát kell folytatnunk.  

Elért eredményeink azt mutatják, hogy mi magyarok képesek vagyunk arra, 

hogy a 21. században is a sikeres, eredményes nemzetek körébe tartozzunk.  

Mert Magyarország az elmúlt évek teljesítményét egységben, közös akaratban, 

az emberek, a családok jövőjét szem előtt tartva érte el.  

Megnyílt előttünk a lehetőség ahhoz, hogy sikeres és erős országgá váljunk, 

ahol az embereknek munkája, a családoknak jövője van.  

Ahogyan ’48 üzenete szól Jókai Mór tollából: „Most miután önerőnket 

ismerjük, s benne bízhatunk, tegyük, hogy egyesült erőnk… honunknak 

mindig jobb keze legyen, áldást hozó az igaz ügynek.”  

Isten áldja Magyarországot! 

Köszönöm a figyelmet. 

Budapest, 2015. március 13. 


