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Kossuth Lajos 
 

Nem néma kőszobor… 

(Az aradi vértanúk emlékművének avatására írt kézirat szövege)  
 

Nem néma az a kőszobor mely amott a magyar Golgotán a halha-
tatlan vértanú halottak emlékének emeltetett. 

Én hozzám a kitaszitott élő halotthoz ki egykor zászlótartója valék 
Magyarország függetlenségének, melyért ők a lehóhérolt hősök annyit 
küzdöttek és mártir halált haltanak, én hozzám elhozták a multak szel-
lemei a velőkig ható szózatot, mely amaz emlékszobor kimagasló alak-
jának Hungariának halgatag ajkairol zeng: 

„Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar! tiszteld a kit tiszte-
let illet, de hive Hazádnak érted e magyar? Hazádnak légy. Ne csinálj 
magadnak faragott képet hogy azt imádjad, csak Hazád szabadságának 
Istenét imádd a mint imádták azok a kik mártír halált szenvedtenek 
hűségükért ahoz a mit haláluk után a jog ereje iránti hitben az önbiza-
lomban megfogyatkozott nemzedék hite hagyottan elalkudott. Én ha-
zád géniusza hirűl vittem megdicsőült szellemeknek, oh magyar hogy 
kegyelettel adózol emléküknek, válaszúl azt hozom neked tőlük, hogy 
ez jól vagyon, de tartsad eszedben, hogy a Kegyelet érzelmeinek virága 
meddő szóvirág volna, ha hűsége nem fejlődnék az iránt a miért ők 
földi életüket feláldozák. Az ő Istenük a magyar haza szabadságának 
Istene, annak oltárához várják a magyart. 

E szózat zengését hallom én a messze távolban Hungaria szobrának 
ajkairol. 

Hallják e ezt amott a közelben is mind azok, a kik a szivrázólag 
gyászos, felejthetetlenül gyászos October 6kán összegyülekeznek a 
magyar Golgotán hogy tanúságot tegyenek Isten és világ előtt a ma-
gyar nemzet Kegyelete felől a Haza szabadság harczának szent emlékei 
iránt? 

Ha hallják e! Lehetetlen hogy ne hallanák; hiszen az a Szózat annak 
visszhangja, mely hangzik az ősök szent hagyományaibol, hangzik az 
utódok esengéséből mely számon kéri az élő nemzedéktől az 
elidegenithetetlen örökséget, hangzik az emlékezesek lüktetéséből, 
mely az éj csendjében haza jár a meghajlott derekak háló kamarájába, 
mint a lelkiismeret szava a bűn lakába; hangzik a bölcsőkböl hangzik a 
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sirokból, hangzik minden fűszál rezgéséből, melyet a magyar hazának 
honfivér özönével termékenyitett földje táplál. 

Hát hogy ne hallanák azt a velőkig ható szózatot; de ha hallják meg 
is hallgatják e? elviszik e magukkal e szózat ihletét a közélet küzdelme-
inek pálya homokára? elviszik e házi tüzhelyeikhez hogy az ihlet csil-
laga világitson előttük a gyermekeik előtt mint az evangéliom mythi-
kus csillaga világitott a bölcsek előtt kik az idvezitőt keresék? 

A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. 
Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szelle-

meikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké való-
ságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porá-
ba, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete 
lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjai-
mat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a 
Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's 
buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a ve-
lőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. 
Úgy legyen. Amen! 
 
Turin, 1890. szeptember 20.     Kossuth Lajos 


