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  TILKI ATTILA

Kölcsey Ferenc földjén

„Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szeret-
tem; magyar lenni büszkeségem volt, lesz örökre. 

Még akkor is, midőn a nemzet ellen kínosan 
panaszkodom.” 

(Kölcsey Ferenc önéletrajzi levele Szemere Pálnak) 

ölcsey Ferenc Hymnusát hallgatva előt-
tünk, szatmáriak előtt nemcsak a Kunság 
mezeje, Tokaj szőlőskertjei és a magyar tör-

ténelem dicső képei elevenednek meg, hanem a 
mi csodálatos, bár gyakran igen rémisztő erőt 
sugárzó folyóink, a Tisza, a Szamos és a Túr öle-
lésében megbújó falvaink is. Középkori temp-
lomaink, amelyek bár egyszerűek, felülmúlják 
szépségben a legnagyobb katedrálisokat is, és 
a különös méltóságot sugárzó csekei temető, 
közepén Kölcsey síremlékével. Ha itt vagyunk, 
akár gondolatban is, közelebb érezzük magun-
kat a természethez, mint bárhol máshol a vilá-
gon. A csónak alakú, vagy inkább előre dőlő, 
az anyaföldre néző embereket formáló fejfák 
emlékeztetnek arra, hogy honnan jöttünk és 
hová tartunk. 

Olyanok vagyunk, mint amilyennek Kölcsey 
magát is bemutatta: „Büszke magyar vagyok én; 
keleten nőtt törzsöke fámnak. / Nyúgoti ég for-
ró kebelem nem tette hideggé; / Szép s nagy az, 
ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem / Honni 
szokás és föld; örököm kard, s ősi dicsőség.” 
Olyanok, akik szívósan kitartanak igazuk és az 
olyan emberek mellett, akik az érdekeiket kép-
viselik, és talán olyanok is, akiknek több ideje 
jut elmélkedni a világ nagy dolgairól. Errefelé 
olyan népi bölcsességeket lehet még hallani az 
öregektől, amilyeneket már máshol nem. 

Egy fa akkor erős, ha mélyek a gyökerei.  
A mi gyökereinket megerősítette az, hogy túlél-
tünk török- és tatárdúlást, és sikeresen álltunk 
ellen a Habsburgoknak is. Kurucosan, hiszen a 
mi gerincünk nem hajlik, legfeljebb csak törik. 

Kölcsey mind a mai napig  iránymutatást ad 
számunkra. A Parainesisben olyan 
gondolatokat fogalmaz meg az er-
kölcsről, mások tiszteletéről, az ösz-
szefogás jelentőségéről és a nemzet 
szeretetéről, amelyek nélkülözhetet-
lenek az itt dolgozó közéleti vezető 
számára. 

Ügyeket képviselni, problémákat 
megoldani csak őszintén, egyenes 
gerinccel   lehet, soha nem cserben-
hagyva azokat, akik segítségre szo-
rulnak. Úgy ahogy Kölcsey Ferenc 
tette 1835-ben: amikor Szatmár 
megye felszólította, hogy a diétán 
az örökváltság ellen szavazzon, in-
kább lemondott, de nem szavazott a 
csekeiek, a szatmári jobbágyok ellen. 
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