
IRODALOM

GRÓH GÁSPÁR 
A  magyar kultúra napján*

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nekünk, magyaroknak, kivételes szerencsénk, hogy minden évünket Kölcsey Ferenc 

Himnuszánal kezdhetjük. Nemcsak az év első pillanataiban, hanem január folyamán még 
egyszer, már nem pezsgős pohárral, hanem, reményeim szerint, könyvvel a kezünkben a 
magyar kultúra napjához közeledve. Ennek a tűzijáték nélküli, csendesebb ünnepnek kö
szöntésére gyűltünk itt össze.

Ünnepi pillanatok ezek, és hadd valljam be: nem mindig szeretem az ünnepek ünnepé
lyességét, mert azok olykor nem mondanak többet maguknál. Egy-két beszéd, egy-két sza
valat, zeneszám — és vége. De nem sokat ér a tisztelgés igazi elmélyülés nélkül. Az ünnep csak 
akkor igazi, ha hétköznapok folytatása — és megfordítva: a hétköznapokon is folytatódik.

Azt hiszem, elvben mindannyian így vélekedünk. Egyetértünk abban, hogy úgy volna 
jó, ha minden napunk a magyar kultúra napja lenne, ha nem egyetlen ünnepi alkalommal 
kapna csak különleges figyelmet az, ami nemzeti megmaradásunk záloga. Vagyis, ha már 
egyszer a Himnusz születésének napjára emlékezve megidéztük Kölcsey szellemét, az folya
matosan velünk maradna.

Az ember persze gyarló. Vagy levesszük Kölcsey munkáit a könyvespolcról, vagy nem. 
Ha megtesszük, és valóban elkezdjük olvasni írásait, nem akármilyen ajándékot kapunk. 
Nem mondom, hogy könnyű olvasmány: kivételes szellem kivételesen mély gondolatai 
nem adják magukat könnyen. De jól tudjuk, igazán annak tudunk örülni, amiért meg
dolgozunk.

A két évszázada leírt gondolatok egy távoli világból üzennek. A mai, tömérdek feladat
tal, ránk zuhogó információtömeggel a szellemi és lelki életünket uralma alá hajtó anyagi 
javak diktatúrája idején csodálkozhatunk igazán: volt kor, amelyben olyan emberek is 
éltek, amilyen Kölcsey Ferenc volt. Az ő példája azt mutatja: mai gondjainknál sokkal 
több nehézség, baj, fizikai és lelki megpróbáltatás közepette, a neki adatott tér, idő és sors 
fölé emelkedve az emberiség és a nemzet gondjainak terhét is magára véve tudott máig 
érvényes üzenetet hagyni. Ezért olyan fontos ez az ünnep akkor, amikor már jóformán 
mindennek van emléknapja, vagy világnapja. Valaha csak a szenteknek szólt ilyen megkü
lönböztetett elismerés.

* Elhangzott 2020. január 25-én Nyíregyházán, a megyeházán tartott ünnepségen.
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Kölcsey

Kölcsey azonban megérdemli, hogy a szentek mellett emlékezzünk rá. Igaz, a katoli
kusok nem avatnak református szentet, a reformátusoknak pedig nincsenek szentjeik. A 
szentség fogalma azonban már régen függetlenné vált a vallásoktól. Ezért bátran mond
hatjuk: lehetnek és vannak szentjei a kultúrának, a magyar kultúrának is. E körben pedig 
Kölcsey Ferencnek megkülönböztetett helye van. Annál is inkább, mert — felekezetektől 
függetlenül — a szentségről akár a hite okán is beszélhetünk vele kapcsolatosan.

Kölcsey sokat gondolkodott a különféle hitek békességének, sőt egységének megterem
tésén. Ennek a töprengésnek eredményeként a Himnusz, a nemzet imája a vallások meg
egyezését is magába foglaló, igazi ökumenikus ima. Hogy mennyire tudatosan formálta 
ilyenné Kölcsey, azt a már e költeményében is kifejezett gondolatait ismét megmutató, a 
vallások ügyében egy évtizeddel később elmondott országgyűlési beszédei is bizonyítják. 
Politikusként másként fogalmazva mondta ugyanazt: „a lélek meggyőződése felett földi 
ítélőszéket” nem ismer, és minden embernek elemi joga, hogy azt a vallást kövesse, „mely
hez meggyőződése vonja”, vagyis „a hit felől mindenkinek saját szíve, ne pedig más emberi 
hatalom intézkedjék”.

Minden imádság az ember és az Isten találkozásának szellemi tere, a Himnusz is. Ekként 
erkölcsi program: azt sugallja, hogy belső megigazulás vágya nélkül méltatlan volna az a 
remény, hogy Isten teljesíti a hozzá áldásért és szánalomért fordulók kérését. Hiába a kö
nyörgés, hiába a szenvedéstörténet: a vétkeket meg kell vallani: a magyarság nem várhatja 
erkölcsi megújulás nélkül Isten kegyelmét.

Kölcsey ennek a belső változásnak akar a hősévé válni, és ezen az úton járva lesz erkölcsi 
példakép és az általa hirdetett moralitás hőse. Olyan ember, aki folyamatosan küzd önma
gával, és közben a maga esendősége fölé emelkedik szellemével, ahogyan a mások javát, a 
haza üdvét a maga érdekei elé helyezi. Miért ne gondolhatnánk rá úgy, ahogyan nemzeti 
szentjeinkre?

Ezt a szentséget igazolja minden sora és cselekedete. Költészetét, filozófiai töprengéseit, 
esztétikai nézeteit, a magyar politikatörténetben betöltött szerepét egyaránt a személyiségét 
meghatározó, legmagasabb rendű, megalkuvást nem tűrő erkölcsi emelkedettség jellemez
te. Ezt érzékelték és tisztelték benne kortársai is. Erre a kiválóságra utalt Wesselényi Miklós 
is, aki halála hírét véve így sóhajtott föl: „nem közénk való volt”. Valóban: ha közelebbről 
is megismerjük Kölcsey működését, jellemét, azt láthatjuk: nem csak lángeszű gondolkodó 
és író-költő volt, hanem olyan emberi kiválóság, aki mintha egy magasabb szféra küldötte 
lett volna.

A legnagyobbak sajátja, hogy sohasem elégedettek magukkal. Kölcsey is írt arról, hogy 
maga sem mentes a hibáktól. Jellemző, hogy állandó, sokszor erejét meghaladó munkában 
élve is restségét panaszolta. Ami csak annyiban nem csoda, hogy mindig mindenkit tettek
re bíztatott. Horatius nyomán a gondolkodást és a cselekvést is összekapcsolta: „Gondol
kozni jó, az jó! De cselekedni: ez [...] a legtöbb!”, a Husztba.n pedig így írt: „Hass, alkoss, 
gyarapíts / s a haza fényre derül!”. Azaz: összekötötte a személyes sorsot, a maga sorsát is a 
magyarságéval sorsával.
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Olyan korban élt, amikor szerte Európában és idehaza is a nemzetek fogalma új értel
met kapott. Gondolkodásában jól érzékelhető, hogy korszakhatáron állt. A magyarságot 
számára a „nemzeti hagyomány”, az egy évezrednél is távolabbi múltból megörökölt közös 
emlékek alkotta közösség jelentette. Ebből a nemzetet teremtő örökségből született meg 
egy másfajta nemzeti érzés, az elkövetkező korszak „uralkodó eszméje”.

Ez az örökség az ő korában nemcsak könyvekben maradt fent, végképp nem is ideo
lógusok formálták: a családok a maguk körében adták tovább, nemzedékről nemzedékre. 
Ügy maradt fent, hogy az örökhagyók személyes hite és hitele is beleépült. Így szüntelen 
próbatételeknek kitéve, generációk formálták, az általuk teremtett értékek igazolták. Ezért 
nem lett belőle elvakult önimádat. Az ősök örökségének tisztelete megkövetelte, hogy az 
utódok méltók legyenek hozzájuk. Aki ebbe a hagyományba született, előbb tartozott egy 
nemzetséghez, mint a nemzethez. Ez határozta meg felelősségét, és jelentette azt, hogy a 
nemzet: feladat.

Kölcsey egészen biztosan tudta azt is, hogy a hagyomány addig él, amíg nemcsak meg
őrzik, hanem meg is újítják. Ezért, a kor szavát követve világképében az egyén élete már 
nem csak a család, hanem a nemzet egészének életében nyeri el teljes, önmagán túlmutató 
jelentését. Azt is vallotta: a nemzetek léte is az emberiség teljességétől kapja értelmét. 
Meggyőződése szerint a két nagy közösség nem állt szemben egymással, nem kellett közöt
tük választani. Azt mondta: az „egész emberiségért” és a „születés földjéért”, azaz a hazáért 
érzett szeretet „nem ellenkezik egymással, mint az emberi szeretet az atyai vagy a gyermeki 
szeretettel nem ellenkezik”.

Személyesen tapasztalta meg, hogy az emberiség javát előmozdítani bármely ember ke
vés, de a nemzet életén igazíthat valamit. „Egész világért, egész emberiségért halni: az Isten 
teheté; az ember meghal háznépéért, ember meghal hazájáért; halandó szív nem bír többet” 
— írta, mert a nagy ideálok embereként is megmaradt realistának. Ezért úgy törekedett az 
egész világ, az egész emberiség szolgálatára, hogy az általa átlátható, befogadható kisebb 
közösségek javáért dolgozott. Ezt tette családja tagjaiért, vagy a megyegyűlésen és a pozso
nyi országgyűlésen, ezért írta tanulmányait, verseit. Így Himnuszát, amelyben legmélyebb 
személyes gondolatai találkoztak a korszellemmel — de azt legföljebb csak remélhette, hogy 
költeményéből egykor a nemzet himnusza lesz.

Ma már közhely, hogy bármely irodalmi mű azzal még csak félig van kész, hogy meg
születik. Akkor készül el igazán, amikor az olvasókhoz elérve általuk kapja meg teljes jelen
tését. Ez nemcsak magától a műtől függ: annak befogadásához alkalmas feltételek kellenek. 
Kölcsey Himnusza, alkalmas történelmi pillanat szülötte, nagyon gyorsan túlnőtt önmagán, 
nemzeti himnusszá válásában a történelem is segítette. De mindez mit sem ért volna, ha 
nincs egy lángelme, ha nincs egy Kölcsey, aki megajándékozta a nemzetet alkotásával.

Egy lenyűgöző gondolkodói és nagy ívű költői pálya kiemelkedő teljesítménye ez a vers, 
amelynek irodalmi értékeit a nemzet életében betöltött szerepe szinte el is fedi az utókor 
elől. A Himnuszt olvasva, tanulva, hallgatva olyan természetesnek vesszük minden sorát és 
képét, hogy már nem is gondolkozunk el rajta. Nagyon rosszul tesszük: a Himnusz amilyen 
egyértelmű, olyan összetett, olyan rejtett utalásokban gazdag költemény.
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Kölcsey

Gondoljunk történelemképére: a nemzet bűneire utal. Ezek közül egyről szól: a meg
osztottságról. A nemzeti bűnök fölemlítésének a magyar irodalomban és gondolkodásban 
több évszázados hagyománya bukkan itt elő, és találkozik az emberi gondolkodás egy 
jellemző vonásával. Azzal, hogy az egyes ember, de egy nemzet is könnyebben viseli el a 
sorscsapásokat, ha valamilyen értelmet tulajdoníthat nekik. Kölcsey is ezt teszi: „bűneink 
miatt” kell elszenvedni büntetésünket... Nem csak a Himnuszban mondja ezt, hanem 
sok más írásában is. Megjelenik ez a gondolat országgyűlési naplójában is. „Ne félj, mond 
egykor Wesselényi, Isten a magyart mint választott népét nem hagyja el” — írja, majd utal 
arra is, hogy az Ószövetség népét az „Isten hosszú türelem után” végül szétszórta. E példá
ra utalva mondja: „csakugyan nyilvánvalók rajtunk az isteni pártfogás jelei; mert anélkül, 
saját bűneink következésében, már régen el kellett volna süllyednünk. De a Hatalmasnak 
béketűrése még el nem fogyott”. Ugyanebből a följegyzéséből az is kiderül, hogy a szét
húzás bűne nem valamiféle általános vétek, hanem kicsinyességből, önzésből, hiúságból, 
hatalomvágyból, anyagi érdekek miatti ügyeskedésből nő ki.

A felekezeti feszültséget is a megosztottság okai közé sorolja. Azért tartja különösen 
fontosnak, mert ez a jog eszközével, a vallások teljes egyenjogúságának biztosításával 
intézményesen orvosolható, és ezzel közelebb lehet jutni a magyarság lelki egyesítésé
hez. Ha ez megtörténne, az Kölcsey szerint közjogi téren olyan sokat jelenthet, amely 
nyomán „félszázad alatt talán többet haladnánk, mint azon idő óta, midőn a reformá
ció Európát megrázkódtatá”. És azt is kimondja, hogy számára kivételesen kedves „az 
elszakadozott religiói szekták egyesüléséről való gondolat”. Ez éppen elegendő ok arra, 
hogy a Himnuszban úgy forduljon közvetlenül Istenhez, hogy abban ne érezhessen sen
ki felekezeti megosztottságot. Így kap még maga a honfoglalás is szakrális jelentést. A 
Kunság mezejének „ért kalásza” és Tokaj „nektárt csepegtető szőlővesszeje”: a kenyér és 
a bor képe. Ami, és 2020-ban talán különösen jó okunk van említésére, egyként utal az 
eucharisztiára és az Úrvacsorára. Ez az utalás, megőrizve és tiszteletben tartva a vallásos 
hitet, már egy másféle hitvallás felé is mutat.

Így emeli kétségbevonhatatlan bizonyosságot jelentő istenhite mellé a hazaszeretetet. 
Egy tanulmányában az Újszövetségre, utalva azt mondja: „Krisztus így szólott: ahol ket- 
ten-hárman öszvegyűltök (tiszta imádással tudniillik) ott leszek én bennetek! Ilyenfor
mán szól a haza is: ahol ketten-hárman öszvegyűltök (tiszta nemzeti lélekkel tudniillik) 
ott leszek én bennetek! Mert a hazának szent neve nem csatolja magát a föld porához.” 
Figyeljünk erre: a haza többet jelent, mint azt a földet, amelyen lakói élnek. Kölcsey 
el is magyarázza, miért. „Ezen tartomány, melynek kiterjedését most magyar hazának 
nevezzük, századok előtt más néptől mondatott hazának; őseink a Don mellett, a Kaspi- 
um partjain is magokkal hordozták a magyar hazát, s magokkal együtt hozták azt ide. 
Emberek teszik a valóságos hazát, nem az élet nélkül való halmok és térségek, melyek 
ezerféle népnek egyforma érzéketlenséggel adhatnak lakást.” Vagyis, akármilyen fontos 
a haza, mint a nemzet életének földrajzi tere, még fontosabb a nemzetet alkotó közös
ség tagjainak szellemében, tudásában, érzésében, erkölcsében, hitében, műveltségében, 
nyelvében megjelenő szellemi haza.
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És a magyar kultúra ünnepén, a nemzeti összetartozás évében erre fokozottan kell fi
gyelnünk. Száz évvel ezelőtt a magyarságtól elvették hazája földjének kétharmadát, idegen 
államokba kerültek magyarok milliói, de a magyarság megmaradt. Alighogy újjá szervezte 
életét, ismét a pusztulás küszöbére sodródott. De itt van ma is. Pontosan azért, mert, ahogy 
Kölcsey mondta: „emberek teszik a valóságos hazát”. Mindazzal, ami a fejükben és a szí
vükben van. Ezért olyan fontos számunkra, hogy megünnepeljük a magyar kultúra napját, 
és még fontosabb, hogy ünnep nélkül is, de megújuló hittel, tudatosan benne éljünk. Köl
csey szelleme előtt tisztelegve, vétkeinkre is gondolva, az ünnep alkalmából is ki kell mon
danunk: a trianoni diktátumhoz mérhető, a jövőben még annál is súlyosabb veszedelem a 
múlt föladása.

A szemünk előtt zajlik egy mindennapi szellemi Trianon, amelyik a magyarságról való 
tudás föladásával, nemzetünk múltjának, hagyományának, kultúrájának napi felejtésével 
fenyegeti a magyarság jövőjét. Mert, és megint Kölcseyt idézem, „a haza lehet kicsiny..., 
de a szerelem nem a tárgy nagyságától veszi kezdetét”. És „minden nemzet, mely elmúlt 
kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja 
meg; s akármi más kezdődjék ezentúl: az a régi többé nem leszen. Az időtől fogva eltűnt a 
nemzet.. .”

Kölcsey a nemzetet szakrális összefüggésben, a nemzet szolgálatát Istentől megszabott 
kötelességnek látja: „Isten a milliomokat nem azért szorítá vizek és bércek közt közös határ
ba, hogy e temérdek erőt egyenként széledezve mindennapi, nyomorult gondok emésszék 
fel. Amit apáitok nem tettek, azt nektek kell tenni” — mondja.

Tett az emlékezés is, mert a „nemzeti hagyomány” megőrzése nélkül elvész a nemzet. 
Márpedig a nemzet és a haza is szent. A hívő Kölcsey szemében Istent megszólítani, Istenre 
hivatkozni nem hétköznapi szófordulat. Amikor azt mondja, hogy „Isten egy szívnek egy 
kebelt teremte: így egy embernek egy hazát. [...] Azért kell minden egyes embernek saját 
hazájáért munkálni; azért kell szerelme egész erejét hazájára függeszteni”, akkor ugyanaz 
az istenhit mellé emelt nemzetszeretet tör elő a sorokban, ami a Himnusz alaphangját is 
meghatározta.

Ezt a hitet, az ebből következő erkölcsi parancsot követve válhatott Kölcseyből jelkép, 
olyan magasztos példa, hogy még a jó barát Wesselényi is úgy érezte: képtelenség megfe
lelni ennek az eszményi elvárásnak. De ő is tudta: az eszmények elérhetetlenek ugyan, de 
ha nem is valósíthatók meg, éppen az adja nagyszerűségüket, hogy irányt adnak nekünk, 
gyarló s és esendő embereknek. Ezt a gondolatot vigyük hát magunkkal, hogy az ünnep ne 
pusztán életünk egy kivételes napja, hanem a mindennapjaink valósága lehessen.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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