
Időnkén fel kell tennünk ma-
gunknak a kérést: Ki volt nekünk 
Kölcsey Ferenc? Ki ma nekünk 
Kölcsey? Ismerjük-e egyáltalán 
azt az embert, aki 1823 január 22-
én letisztázta Himnuszunk szöve-
gét? Akinek költeményét áhítattal 
és könnyes szemmel énekeljük 
minden valamirevaló ünnepünkön 
és az istentiszteltek végén imád-
ságként?  
 Nem közénk való ember volt – 
jelentette ki a nyers szókimondó-
nak ismert Wesselényi báró, a 
zsibói bölény. Olyan emberünk 
volt ő, aki után összeszorul a tor-
ka annak, aki a nagy nyilvánosság 
előtt beszédbe kezd. Ő volt az, 
aki fél szemére, a jobbra vagy a 
balra, ez is máig vitatott, fél va-
kon is élesebben látta a magyar 
igazságot, mint azt ma, okos tele-
fonjainkkal felvértezve láthatjuk. 
Tüzes kemencében edzették, 
hogy megszabadítsák a fekete 
himlőtől. Mindnyájunkra ránk 
férne egy ilyen kezelés, hogy 
sokféle rákfenéktől megszabadul-
va igaz, összetartó magyarokká 
váljunk.  
Árva gyermekként mostohán bánt 
vele a sors, a szerelemről is le 
kellett mondania. Élete a küzde-
lem és a helytállás példája. Ala-

posabban kellene ismerkednünk sa-
nyarú életével. Erőt merítenünk kelle-
ne írásaiból. Debreceni iskolás évei 
alatt Athént rajzolta homokba. Görög 
nagyjaink képzelt szobrai előtt tanulta 
a szólás nehéz mesterségét.  
Nyomában nehéz megszólalni. Rágon-
dolva, pirulva dadog minden szónok.  
Első országos hírű beszédével anya-
nyelvünket védte. A parlamenti szó-
noklatot ő emelte irodalmi s művészi 
színvonalra;  tőle  tanulták  ezt  el  az 
1830-as és 1840-es évek szónokai: 
Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös 
József és Szemere Bertalan. Pozsonyi 
búcsúbeszéde után a parlament felfüg-
gesztette munkáját, Kossuth gyászke-
retben közölte ezt híres lapjában az 
Országgyűlési Tudósításokban. Sza-
badelvű politikusként a reformokért 
küzdött és most már szülőhelyén is 
kimondhatjuk, nagy áldás, hogy be-
szélhetünk Erdély visszacsatolásáról.  
 Azóta is csak mondjuk a magunkét, 
ismételjük őt is, tetteink éretlenül po-
tyognak a történelem egyre bűzösebb 
kukájába. A határok átjárhatósága 
lehetővé teszi nemzetünk egyesítését, 
bizakodva daloljuk: Isten áldd meg a 
magyart! Az alkotó pedig mosolyogva 
visszaüzen: Kölcseyket adok nektek, 
gondolkodjatok, cselekedjetek!  Mi 
pedig bánjuk megbűnhődött bűnein-
ket! És emlékezünk.  
Fejet hajtva emlékezünk a nép zivata-
ros századaira.  
Fogyunk, és csak fogyunk, szívesen 
fogadtuk az idegeneket, a betolakodó-
kat is. Félünk a máshitűek végelátha-
tatlan áradataitól balsorsunktól, amely 
minden időkben bumeráng. Az emberi 
belátás olyan példáira várunk, mint 
amit itt Sződemeteren tapasztalunk, 
ebben a teljesen elrománosodott falu-
ban, ahol minden augusztus 8-án Köl-
cseyre szabadon emlékezhetünk. 
 Itt dicsőséges magyar múltunk megfér 
a gyarapodó román jelennel, mert e 
kettő közül egyik sem veszíthet érté-
kéből, békességben meg kell férnie 
egymás mellett. Áldás kell reánk, és 
békesség. Hogy végre mindannyian 
hont leljünk hazánkban. 
Isten, áldd meg és óvd  Sződemetert! 
 
(∗A szerkesztő koszorúzás előtt elmondott 

beszéde.)  
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