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5. 
 

Kölcsey mint szónok Szatmár megye gyűlésein tűnt fel, s midőn 
Kazinczy felett emlékbeszédét tárta, akkor már nagy szónoki te-
hetségét szárnyára kapta a hír. Szatmár megyében két főúr, Károlyi 
György gróf s ifjabb Wesselényi Miklós báró állott a szabadelvű 
mozgalmak élén. Kölcsey Károlyi György útján ismerkedett meg 
Wesselényivel, ki valóképpen erdélyi birtokos volt, s hogy az anya-
országban is szava lehessen, birtokot szerzett Szatmár megyében. Az 
ismeretség csakhamar mély barátsággá erősödött az arisztokrata 
Wesselényi és a középnemes Kölcsey között. Az ékes szavú s ékes 
tollú Kölcseynek nagy szerep jutott a vármegyei gyűléseken, s Szat-
már megye őt bízza meg az 1832-iki országgyűlésre szóló követi 
utasítás megszerkesztésével. A haza jobbjai, a szabadelvű eszmék, 
újítások hívei az 1832-iki országgyűléstől remélték az eddig a sa-
jtóban és megyegyűléseken hirdetett eszmék megvalósítását, s mint-
hogy a rendi országgyűléseken a követeknek a megyék utasításaihoz 
kellett szabni magukat, nagy fontosságú volt, hogy a megyék ezúttal 
minő utasításokat adnak követeiknek. A megyék kölcsönösen meg 
szokták küldeni egymásnak határozataikat: így pótolták a hírlapok 
hiányát. Kölcsey lázas sietséggel dolgozott a munkálaton. Nagy dol-
gok forogtak szóban: a jobbágyság, az adózás ügye. A szabadelvű 
haladás hívei elérkezettnek látták az időt arra, hogy megdöntsék a 
nemesi kiváltságokat s a szegény jobbágyot emberi állapotba emel-
jék. Különösen kívánatos volt hát, hogy Szatmár megye követi 
utasítása mielébb elkészüljön s azt a vármegyéknek tájékozásul meg-
küldjék, hadd lássák országszerte: mit akar az a vármegye, melynek 
vezérei Károlyi György, Wesselényi Miklós és Kölcsey Ferenc? De a 
nagyszabású munkálat s annak kinyomatása sok időt emésztett, s 
ezalatt az ősi kiváltságokhoz makacsul ragaszkodó nemesség 
szervezkedvén, Kölcsey ismét el lehetett készülve arra, hogy amint 
egy időben népszerűtlenné tette az írói nevét Csokonairól és 
Berzsenyiről írt bírálata, mint politikus is népszerűtlenné lesz az ós-
diak táborában. Már abban a szűkebb körű bizottságban, mely előtt 
bemutatta dolgozatát, nagy volt a felháborodás, midőn a nemesség 
elpuhultságát, süllyedését rajzolta s a közös teherviselés húrjait pen-
gette. 
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Öcsém – mondotta a gyűlés után Kölcseynek egy nagybátyja –, 
az ily beszéd inkább illenék paraszthoz, mint Ond vezér unokájához. 

Ezen a gyűlésen nem volt jelen sem Károlyi, sem Wesselényi, s 
Kölcsey így jóformán magára maradott. Mélyen leverte a gyűlés le-
folyása. Mert a követeknek a bizottság egészen ellenkező utasítást 
szánt, mint aminőt Kölcsey tervezett. „Keservesen megbántam – írja 
Kölcsey Bártfaynak 1832. május 12-én –, hogy valaha publikum elé 
léptem. A literátori pályán legalább azt önthettem papírra, amit akar-
tam.” 

Szatmár megye közgyűlését szeptemberre tűzte ki az adminisztrá-
tor, novemberre a követválasztást. Wesselényi szeretett volna követ 
lenni, mégpedig Kölcseyvel együtt. De Wesselényinek sok ellensége 
volt Szatmárban: egyrészt nem tetszett erős ellenzékisége, másrészt 
bántotta a megyebeli urakat, hogy erdélyi ember az ő megyéjükben 
vezessen. Ily körülmények közt Wesselényi nem is próbált szeren-
csét, ellenben Kölcseyt megválasztották követnek. A másik követ 
Eötvös János lett. A követválasztás után választották meg a követi 
utasításokat készítő bizottságot, s Wesselényit ebből is kihagyták, mi 
végtelenül fájt Kölcseynek. Kedvetlenül, lehangoltan ment 
Pozsonyba, hová az országgyűlést december 16-ikára hívta össze a 
király. November 25-én indult el Nagykárolyból, s december 10-én 
érkezett Pozsonyba. Az első szó, amit hallott, német volt. Mi más is, 
hiszen Pozsony sült német város volt akkor. Behúzódott kicsi 
szobájába, melynek egy ágy, egy fenyőasztal és két szalmaszék volt a 
bútora, s borongó hangulatban látott munkához. Írni kezdette Or-
szággyűlési Naplóját, melynek bevezetése a nagy feladat súlyát mé-
lyen érző hazafi megindító lelki vívódása. Szobájába zárkózva a 
hazáról gondolkozik, „melynek nevében jött munkálni és minden 
bizonnyal – küzdeni”. A hazáról gondolkozik, melyért Hunyadi 
hálátlanságot s üldözést szenvedett; a hazáról, melyért Szondy a ha-
lálba rohant; amelyért patakzott a Zrínyiek vére; melyért sok nemes 
önként választott számkivetést... 
„S te mit fogsz érette tenni? – kérdi önmagát. – Mit fogsz tenni most, 
midőn álmok helyett való pálya nyílik előtted? Lesz-e erőd létre-
hozni az ideákat, mik húsz év óta boronganak kebledben? Lesz-e 
bátorságod szembeszállani minden akadállyal, mik az új, ismeretlen 
pályázó utat ezerfelől elzárják? Fogsz-e tűrni rettentést, ki barátság és 
szeretet karjából léptél ki? Fogsz-e tűrni jéghidegséget, kit forró kebel 
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ápolt mindeddig? Fogsz-e tűrni hálátlanságot és félreértést, kiért a 
szenvedés óráiban meleg könnyek hullottak, s kinek szeszélyeit is 
kedvező pillantások szelíden fogadták? 

De fogsz-e ostromot is állani a kísértések közt? Fogsz-e híven 
maradni, ha tántorodásodra bér tétetik? Fogsz-e szél és hab ellen 
küzdeni, ha minden elhágy; ha bűnnek mondatik, amit angyalod 
kebled mélyén sugall; ha minden való és jó, minden szép és nagy le-
győzetve süllyedez? Óh, jól érzem én, mit és mennyit kellene ten-
nem; te pedig ott fenn, vagy itt benn, ki mindeddig tisztán megőrzéd 
e kebelt, adj segédet mindvégiglen!” 

Így indul a követi pályára ez a nagy, ez a nemes, ez a tiszta lé-
lek. Félhetünk-e attól, hogy ez a férfiú egy pillanatra is megtán-
torodik a haza önzetlen szolgálatában? 

Az 1832–36-iki országgyűlésen a haza sok jeles fia jelent meg, s 
Kölcseynek jól esett tapasztalnia, hogy a haza jelesei kitüntető fi-
gyelmet tanúsítanak iránta. Wesselényi mutatta be az arisztok-
ratáknak, s a legnagyobb magyar „fakadó örömmel ragadozá kezét”. 
Mindenki megbecsülte benne a nagy költőt és írót, s ezt mindjárt ki-
mutatták azzal is, hogy a tiszántúli kerület jegyzőjének őt választot-
ták meg. Mert az országgyűlés mellett kerületi gyűlések is voltak, 
melyeken a követek előzetesen megvitatták az országgyűlés elé 
kerülő kérdéseket. A négy kerület: Dunán innen, Dunán túl, Tiszán 
innen, Tiszán túl követei külön és együttes kerületi gyűléseken 
végezték az előkészítő munkákat, s a jegyzőknek rendkívül terhes és 
kellemetlen munkát kellett végezniök. Különösen azok a követek 
okoztak sok kellemetlenséget, kik vágytak a jegyzőségre s attól 
elestek. Ezek sokat akadékoskodtak a jegyzők munkálataival, s amint 
Kölcsey írja, „a literatúra tövises mezején bizonyosan sem annyi 
kritikus, sem annyi kritikusi dorong nem vár ránk, mint itt a jegyzői 
munkára”. 

Mint országgyűlési szónok első nagy sikerét a magyar nyelv 
ügyében mondott beszédével aratta. Az alsótábla a felsőtáblának 
három üzenetet küldött a magyar nyelv ügyében, s mind a három 
üzenetet Kölcsey fogalmazta. Az első üzenet azt kívánta a főrendek-
től, hogy ezentúl magyarul küldjék üzeneteiket az alsótáblához, s a 
feliratok és törvények is magyarul szerkesztessenek. A főrendek az 
első követelésbe belenyugodtak, a másodikról hallani sem akartak. 
Kétszer vetették vissza a főrendek az alsótábla e követelését, s 
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Kölcsey, mielőtt megfogalmazta volna a harmadik üzenetet is, tar-
totta nevezetes beszédét a magyar nyelv ügyében. A beszédnek 
rendkívüli hatása volt. „Kétszer állottam fel – írja Naplójában –, 
egyszer Erdély, egyszer a nyelv miatt, s bár a kebel érzeményét 
hangba méltán önteni nem tudtam, az ügy szentsége lelkesített min-
denkit.” Hogy a főrendekre minő hatást tett a beszéd és a harmadik 
üzenet, azt megtudjuk a Naplójából: „Lelkem fájdalmában írtam meg 
az üzenetet, keményen és keserűn. A sötétség és rettegés fiainak 
szemei kápráztak; szívei dobogásba jöttek; s igyekeztek az irományt 
minden erejéből kivetkőztetni... Szegény haza, szegény nyelv! Mikor 
még csak melegséggel oltalmazni se tudjátok! De uraim! Farizeus 
urak! Képzelhetitek-e, hogy kinek idegein lángfolyam futkos, az nek-
tek száraz, puszta, hideg szavakat találhat fel, s éppen akkor, mikor 
szerelme tárgyáról van kérdés? Vigyázzatok! ezen halvány emberké-
ben elektromi szikrák lappanganak, s ha hozzá nyúltok, megrázó 
erővel pattannak ki.” 

Az elektromi szikrák már kipattantak a „halvány emberkéből” 
a beszédben is, az üzenetben is. Megrázó, megdöbbentő erővel pat-
tantak ki. A nemzet legelemibb jogának, igazának adott hangot 
Kölcsey, midőn a latin nyelv uralma alól a magyar nyelv felsza-
badítását követelte. Mindjárt a beszéd elején elevenére tapint a 
főrendeknek, azt mondván, hogy ha Magyarország a régi Róma tar-
tományocskája volna, s ez adna hasonló választ, mint a magyar 
főrendek adtak, azt meg tudná érteni. De a magyar önálló, független 
nemzet, legalább az akar lenni, s természetes, hogy a maga tulajdon 
nyelvével élni kíván. Mi e kívánság eredete? Csak az, mert magyarok 
vagyunk. Elmondván, hogy a küzdelem a magyar nyelv jogaiért 43 év 
(az 1790-iki országgyűlés) óta tart, a főrendek még mindig a „lassú 
haladást” ajánlják. „De hát nem elég lassúság-e 43 év óta küzdenünk 
a nyelvért, és még most sem lennünk ott, hol lennünk kellene, s hol 
lenni akarnánk?” A főrendek szerint a latin nyelv nem veszélyeztette 
a magyar nyelv elsőbbségét. Igaz – mondja Kölcsey –, hogy nyelvünk 
belső tulajdonainál fogva Európa leghíresebb nyelvei mellett sem 
vonulna szégyennel vissza, de mégis hátra kellett maradnia. És hát-
ramaradott műveltségünk s literatúránk. Miért? „Azért, mert járom-
ba vetették nyelvünket; mert eltapodták, mert csúfot csináltak azon 
szerencsétlenekből, kik hazafiuságtól vezéreltetvén, ezen nyelv ki-
művelésére adták magukat. Én tudom, én igen is jól tudom, Tek. 
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Rendek! Húsz év óta futom az írói pályát, és szenvedtem nemcsak 
megvettetést, hátratételt, szegénységet sőt üldöztetést is, mivel a 
nyelvet becsülni, mivel nehány társaimmal annak kiművelését célba 
venni bátor valék. És még sincsen itt az idő, hogy nyelvünket felsza-
badítsuk?” 

Nem csodálnám – mondotta tovább –, ha nemesség és adózó 
nép között forogna a kérdés, megmagyarázhatnám előítéletekből, a 
nemesi kiváltságokhoz való ragaszkodásból a főrendek merev állás-
foglalását. De a kérdés nemesség és nemesség között forog, még-
pedig egyrészről 500, másrészről 700 ezer nemesség között. A 700 
ezer kétszer nyilatkozott, mi joga van az 500-nak a kemény el-
lentállásra? „S kik ezek a főrendek? Nem azok-e, kik az országnak 
legtöbb javaival élnek? Nem azok-e, kik a helyeken ülnek, hol Zrínyi 
a bajnok és koszorús író, hol Pázmány Péter és Liszti ragyogtanak? 
Kik a sorokon gyülekeznek, miket egykor Kohári és Amade, Orczy és 
Ráday, s nem régen Széchényi Ferenc és Festetics György ékesítet-
tek? Nem méltán kívánhatnók-e, hogy ne szegezzék magokat az 
ellen, amiért az őket megelőzött nagyok élni és halni dicsőségnek tar-
tották?” 

A beszéd befejező részében azt javasolja, hogy ha a harmadik 
üzenetet is visszavetik a főrendek, egyenesen a királyhoz forduljon 
az alsótábla. „Sokszor hallottam én itt – fejezi be beszédét – erőről, 
morális erőről szót tétetni; s ezen pillanatban szólítom fel a Tek. 
Rendeket ezen erőt kifejteni, s úgy vélem, nem szólítom fel hijában; 
mert íme én is, ki egyike vagyok a leggyengébbeknek, nyilván s 
egyenesen kimondom: előbb fog e kebel megrepedni, mintsem a nemzeti 
nyelvre nézve tett kívánságtól egy pillantásig is elálljak.” 

A főrendek valósággal megdöbbentek az erős s merész hangú 
beszéden, különösen annak azon a részén, ahol az ötszázzal szem-
beállította a 700 ezeret. S hogy ő csak egy vétót ismer, a korona 
vétóját. A kancellár a legveszedelmesebb szavaknak mondta, mik 
valaha az országgyűlésen elhangzottak. Hogy hatása rendkívüli volt, 
azt a beszéd tartalmának ismerete után nem csodálhatjuk. A nemzet 
lelke szólt e beszédben, mely amellett egy kis művészi remek is. S 
képzeljük hozzá a szónok alakját, hangját, szónoklata módját, úgy 
amint azt Kossuth Lajos megrajzolta, ki ezen az országgyűlésen mint 
egy távollevő főrend képviselője volt jelen, s egyben az Országgyűlési 
Tudósításokat szerkesztette és adta ki. Valósággal megelevenedik a 
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nagy költő és szónok alakja Kossuth tollán. „A tiszai követek asz-
talánál – írja Kossuth – egy férfi állott, kinek halk szózata szent piétás 
ihletéseként rezgett végig a csontvelőkön. Egy erős lélek törékeny 
test láncai között. Tar agyát őszbe vegyült kevés hajszál lengte körül; 
színtelen arcán ezernyi átvirrasztott éjnek tikkadtsága ült: egyetlen 
szemében a nemzet múlt s jövő bánata tükrözött. Szava tompa, mély 
és érctelen, mint egy síri hang, melynek monoton egyformasága csak 
ritkán, csak az indulatok legfőbb hevében szállongott alá; és lőn még 
tompább, még érctelenebb, még síriasabb, mikor aztán ökölbe szorított 
jobbját emelve, a reá meresztett szemek előtt úgy állott, mint egy 
túlvilági lény, kinek szellemszavát nem úgy, mint másét az érzék-
letek segedelmével, hanem közvetetlenül lelkünk lelkével véltük 
hallani. És e síri hangra síri csendesség figyelmezett, melyet csak az 
érzelmek villanyos kitörése szakasztott félbe.” 

A magyar nyelv ügyében mondott beszéden kívül Kölcsey még 
egész sorát mondotta a kisebb-nagyobb beszédeknek, melyek közül 
különösen a szabadságától megfosztott lengyel nemzet érdekében 
tartott beszéde tett mély hatást. Sok beszéd hangzott el az alsótáblán 
e szerencsétlen nemzet mellett, de minde beszédeket messzire túl-
szárnyalta két beszéd: Deák Ferenc mondotta az egyiket, ki ezen az 
országgyűlésen lépett a nemzet elé, bátyját, Deák Antalt felváltván a 
követségben, a másikat Kölcsey Ferenc. Deák inkább meggyőzni, 
Kölcsey inkább megindítani akarta a rendeket, s nem közönséges 
hatást értek el mind a ketten. 

Ugyanígy a jobbágyság érdekében mondott beszédek közül is 
kettő emelkedett ki különösen: a Deák és a Kölcsey beszéde. A sza-
badelvű ellenzék lelkes harcot indított a szegény jobbágyság mellett. 
Követelte a jobbágy némely terhének, mint a kisebb tizedeknek eltör-
lését és a robot oly szabályozását, hogy azt a jobbágy saját dolgainak 
elhagyása nélkül végezhesse; hogy a jobbágy magát örökösen meg-
válthassa s telkét szabad vagyonúi bírhassa; hogy a jobbágy és ura 
közt ne úriszék ítéljen, hanem a vármegyei törvényszék; hogy a job-
bágyot törvényes ítélet nélkül elfogatni és akár személyében, akár va-
gyonában büntetni ne lehessen, és viszont, hogy bárki ellen saját ne-
vében indíthasson keresetet. De a kormány hallani sem akart az 
örökváltságról, mely pedig a követelések legfontosabb pontja volt, 
sem arról, hogy a jobbágy szabadon pörlekedhessék a vármegyei tör-
vényszéknél. A rendek többsége pedig éppen főként az örökváltság 
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és a szabad pereskedés mellett küzdött a legnagyobb elszántsággal. 
Mikor aztán a kormány látta, hogy a követek többsége nem tágít, a 
megyékben izgatni kezdett a kiváltságos nemességre veszedelmes 
elveket hirdető követek ellen, s a félrevezetett, felbujtogatott nemes-
ség több vármegyében ellenkező utasítást adott a követeinek. E vár-
megyék közé tartozott Szatmár megye is, mely 1834 novemberében 
közgyűlést tartott s ezen Kölcseynek az előzővel egészen ellenkező 
utasítást adott. Kölcsey megpróbálta az új utasítás visszavonását, et-
től téve függővé, hogy marad-e továbbra is követje Szatmár megyé-
nek vagy nem. Sőt, személyesen is elment a vármegyei közgyűlésre, 
melyen az ő követi jelentését is tárgyalni kellett. Megjelent e 
közgyűlésen Wesselényi is. Az adminisztrátor, ki előre tudta, hogy 
Kölcsey és Wesselényi meg fog jelenni a közgyűlésen, s nem ok nél-
kül félt attól, hogy e nagy emberek majd visszavonatják a pótló 
utasításokat, megfizetett kortesekkel különösen a bocskoros nemes-
séget felbujtogatta Kölcsey és Wesselényi ellen. A kortesek azzal 
izgatták a nemességet, hogy Kölcsey és Wesselényi el akarják törölni 
a nemesi kiváltságokat, meg akarják szüntetni a nemesek 
adómentességét. Azt is terjesztették Kölcseyről, hogy ezzel dicse-
kedett: majd eszet kölcsönöz a rendeknek, Wesselényi pedig azért jő 
Erdélyből, hogy akár akarják, akár nem, visszavonassa a pótló 
utasításokat. De ezzel nem elégedtek meg. Arra is felizgatták a 
tömeget, hogy meg se hallgassák Kölcseyt és Wesselényit. 

Az alacsony izgatásnak meg is volt a sikere. Amint Kölcsey és 
Wesselényi belépett a közgyűlési terembe, a leitatott bocskoros 
nemesség lehurrogta őket, s midőn a közgyűlés megnyitása után 
Wesselényi szólni akart, rettenetes lárma akadályozta meg a beszéd-
ben. „Nem kell a báró! Nem akarjuk hallani!” A vad kiabálást még 
Wesselényi dörgő hangja sem tudta elnyomni, s alig néhány szót hal-
lottak beszédéből a hozzá közel állók. De arra eleget hallottak mégis, 
hogy e beszéde miatt hűtlenségi pert akasszanak a nyakába. Állítólag 
ezt mondotta többek közt: „A kormány nem akarja ezt (ti. az örök-
váltságot), a kormány, mely csalárd álorcát tévén ocsmány képére, 
kihúzta kilencmillió pénzét, most csak azon várakozik, hogy ezen 
kilencmillió általa felingereltetvén, annak körmei közül ő szabadít-
son ki. Akkor jaj nekünk, mert szabad emberekből rabszolgákká 
alacsonyodunk.” 
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Ebben nem volt, amint látjuk, semmi felségsértés, sőt mikor az 
alispán figyelmeztette Wesselényit: vigyázzon a báró úr, nehogy fel-
ségsértés bűnébe essék, Wesselényi kijelentette: „Én most a kor-
mányról szólok, és én most is, valamint mindenkor, megkülönböz-
tetem a királyi felség szentséges személyét a kormánytól.” 

Alább lesz még szó a Wesselényi ellen indított hűtlenségi pör-
ről, melyben a védelmet Kölcsey vállalta el. A közgyűlés azzal vég-
ződött, hogy a pótló utasításokat nem vonták vissza, s Kölcsey követ-
társával együtt megmaradott a lemondás mellett. Oly tiszta jellem, 
minő Kölcsey volt, másként nem tehetett. A következő év elején 
(1835) felment Pozsonyba, hogy személyesen nyújtsa be lemondását 
az országgyűlésen. A lemondás híre megelőzte Kölcseyt, s a sza-
badelvű ellenzéket valósággal leverte Szatmár megye magatartása. 
Az ifjúság gyásza jeléül fátyolt kötött a kalapjára, s Kossuth Lajos 
gyászkeretben küldötte szét tudósításait az aznapi országgyűlésről, 
melyen Kölcsey lemondását bejelentette. Halálos csendben hallgatták 
a rendek Kölcsey búcsúbeszédét, melyben a lemondás okát előadván, 
megható szavakban vált meg követtársaitól. 

„Szivünk mondja – így szól a beszéd befejező része –: nem tet-
tünk rosszúl. Szivünk mondja: e tett által, megóván elveinket, küldő-
ink ellen sem vétkeztünk. Most ők másokat választottak helyünkre, 
mi pedig megnyertük személyes szabadságunkat. Mi most otthon, 
vagy ahová sorsunk vezérlend, ismét vívhatunk elveinkért, töreked-
hetünk azoknak, törvény s társasági rend és önérzés által nem tilal-
mazott utakon győzedelmet szerezni; igyekezhetünk azokat rokon 
érzelmű kebelekbe általplántálni.(...) 

Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett 
maradást akarnak, gondolják meg: miképpen a maradás szónak több 
jelentése van. Kor szerinti haladás épen maradást hoz magával; vesz-
teg maradás következése pedig senyvedés. Isten őrizze meg e 
nemzetet minden gonosztól; Isten virrassza fel e nemzetre a teljes 
felvirágzat szép napját! Oly kívánság, melyet a tekintetes Karok és 
Rendek mindegyike együtt érez velünk. Elválunk, tekintetes Rendek, 
de vétségeinkért bocsánatot nem kérünk. Mint ember nem bántot-
tunk senkit, mint követ elveink mellett harcoltunk, s e harc a haza 
színe előtt folytatva, célaiban szentebb vala, mint vétséggé válhasson. 
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De köszönetet mondunk részint türelemért, részint forró hív 
barátságért. Ennek emlékezete fogja éltünk legvégső napjait is felde-
ríteni. 

Utolsó kérelmünk ez: tartsanak fenn a tekintetes Rendek szá-
munkra egy kis helyet szíveikben, de csak addig, míg a hazának, a 
nemzetnek s az emberiségnek hívei lenni meg nem szűnünk.” 

Így búcsúzott a Himnusz költője az országgyűléstől, szónoki 
sikereinek színhelyétől. Szenvedelmességnek, személyi sértődött-
ségnek nyoma sincs e búcsúbeszédben. Mélabús hangú költemény 
ez, melyet megindulással fog olvasni a késői nemzedék is. 

Mi történt Kölcseyvel? Nem egyéb, mint a nagy emberekkel 
rendszerint: a tömeg nem értette meg… 

 
6. 

Kölcsey politikai pályájának vége szakadt. Hazament a csekei 
magányosságba. Szó volt arról, hogy két helyen is megválasztják 
követnek, nevezetesen Közép-Szolnokban és Biharban. Fel is léptet-
ték Biharban, de a kormány mindent elkövetett a megbuktatására. 
Meg is bukott. A felizgatott, félrevezetett nemességnek nem kellett a 
„népfelszabadító”. Fájt a bukás Kölcseynek, nem a személye, hanem 
az elvek miatt, melyekért önzetlenül harcolt eddig, s harcolt volna 
tovább is, ha valamelyik megye bizodalmával megtiszteli. Jobban 
mondva: megtiszteli saját magát. De ilyen megye nem akadott. És 
Kölcsey visszahúzódott Csekére. A megyei főjegyzőségről is le akart 
mondani, s csak volt követtársának rábeszélésére tartotta meg ez 
állást: a szebb jövendő reményében. Hátha sikerül a megyei urak 
gondolkozását megváltoztatniok? S csakugyan nem is csalódott, mert 
erős harc után kivívta, hogy Szatmár megye helybenhagyta követei-
nek az anyaország és Erdély egyesülése mellett adott szavazatát s azt 
is, hogy a megye helyeselni fogja, ha követei pártolják Wesselényi 
ügyét, amennyiben az országgyűlésen napirendre kerülne. Nagy si-
ker volt ez, tudván, hogy a kormány éppen a Szatmár megyei gyűlé-
sen mondott beszédéért fogta perbe Wesselényit. Akkor meg sem 
akarták hallgatni, most meg elvárják a követektől, hogy megvédjék a 
szabadelvű haladás e nemes bajnokát. 

A hivatalát tehát megtartotta Kölcsey, de azért csak akkor járt 
be Nagykárolyba, ha hivatalos dolgai feltétlenül megkívánták, ideje 
java részét a csekei magányosságban töltötte. Gazdasági és családi 



 10

gondok idekötötték. A gazdaságot rendbehozta, építkezett, az adós-
ságot pontosan törlesztette, s még birtokot is szerzett. És különös 
nagy gondot fordított elhunyt testvére fiának, Kálmánnak a ne-
velésére, ki otthon tanult, házitanító vezetése mellett. Ez ifjúhoz írta 
Parainesis című híres művét, melyben gazdag tapasztalatainak kincs-
tárából pazar kézzel szórja a legértékesebb ajándékokat, miket egy 
nagy és nemes lélek, egy bölcs elme, egy tiszta szív adhat egy 
ifjúnak. 

Szűk családi körén kívül egy tágabb körű család is volt Csekén 
Kölcsey mellett: a hivatalában dolgozó patvaristák, kik közül nem 
egy vált később országos nevű emberré. Így Pap Endre, a költő, 
Obernyik Károly, a színműíró, Szalay László, a történetíró, s Nagy 
Ignác író és szerkesztő. Patvaristáival sohasem éreztette alárendelt 
voltukat, s ebédnél, vacsoránál szívesen elbeszélgetett velük, rend-
szerint irodalmi és tudományos dolgokról. Ha valamit nem kedvére 
tettek, egy szemrehányó tekintet volt a dorgálás, az ő lelkének fi-
nomságával nem fért össze a durva leckéztetés. Igazi kegyelettel 
néztek a nagy férfiúra, s mintegy ellesték kívánságát. Jobb iskolába 
kerülhettek volna-e? 

Az ötszobás ősi ház mellett kisebb ház volt; ebben laktak a pat-
varisták s ebben volt a hivatal. Kölcsey dolgozószobája az ősi házban 
volt. E szoba egyik oldalát a könyvtár foglalta el, aztán egy kályha, 
egy íróasztal s egyszerű pamlag tette a szoba bútorzatát. Az ebéd-
lőben már szőnyeg is volt. A többi szobában sógornője s annak fia 
lakott. Rendszerint későn, 9–10 órakor kelt fel, s megreggelizvén 
családja körében, kinézett a gazdaságba, melyre Pozsonyból való 
visszatérte után jóval nagyobb gondot fordított, mint azelőtt. Az 
ebéd rövid ideig tartott, mert nem szeretett sokáig ülni az asztalnál. 
Bort nem ivott, nem is pipázott, holott írt bordalt is, pipadalt is. Ebéd 
után fogott munkához, s rendszerint a vacsora munkában találta és 
vacsora után ismét késő éjjelig dolgozott, néha hajnalig is. 

Hivatala és gazdasága mellett kevés időt szentelhetett az iro-
dalomnak, mióta Pozsonyból hazajött, bár ez időbeli irodalmi 
munkássága sem volt jelentéktelen, néhány elbeszéléssel gazdagít-
ván irodalmunkat. Említettem, hogy a Wesselényi ellen indított 
politikai pörben Kölcsey vállalta el a védelmet. Jóformán ez a 
védelem foglalta le minden pillanatát. E nevezetes pörrel részlete-
sebben majd Wesselényi Miklós életrajzában foglalkozom, itt elég 
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legyen megemlíteni, hogy Kölcsey gyakran egész éjjeleken dolgozott 
a nagyszabású védőmunkán, nem is említve ama különböző felirato-
kat, melyeket a megye nevében szintén ő fogalmazott a kormány ál-
tal megtámadott szólásszabadság védelmében. A különben is gyenge 
szervezetű ember egészségét rettentően megviselte a sok éjjelezés, az 
idegölő, izgatott munka. Ehhez járult, hogy épp ez időben folyt a 
tagosítás a csekei határon, s egyik rokona felbujtogatta ellene a job-
bágyságot azzal, hogy Kölcsey a maga javára rendezte a tagosítást s 
megkárosította a jobbágyokat. A félrevezetett nép a marháit ráeresz-
tette Kölcsey búzaföldjeire és rétjére, s az egész esztendei termését 
tönkretették. Nemcsak, hanem lehetetlenné tették az őszi vetőmunka 
elvégzését is, úgy hogy valóképpen két évre fosztották meg birtoka 
jövedelmétől. Ebből pör kerekedett, de annak folytatására alig volt 
ideje: csaknem minden pillanatát Wesselényi pöre foglalta le. Az 
1838-ik év nyarán több napon át vendége volt Wesselényi, s folyton a 
védőmunkán dolgoztak Egész éjjeleken át tanácskoztak. Írtak s ter-
mészetesen velük a patvaristák is. Wesselényi távozása után gyöngél-
kedni kezdett, de nem törődött az állapotával s Gyarmatára utazott 
valami hivatalos ügyben. Útközben erős záporeső verte meg, egészen 
átázott s annyira rosszul lett, hogy Gyarmatán le kellett feküdnie. 
Aztán hazament Csekére, s hol fenn járt, hol feküdött, de egyre job-
ban gyöngült az erős hideglelések következtében. Augusztus 23-án 
este elvesztette eszméletét, majd visszatért ugyan az eszmélete, de 
nyugtalanul hánykolódott ágyában s folyton fel akart kelni, mind ezt 
kiáltva: bocsássatok, mert el akarok menni! Természetesen, nem 
engedték, hogy felkeljen a nagy láztól gyötört beteg. Lassanként 
lecsendesült, elaludott s másnap, augusztus 24-én délelőtt tíz órakor 
nemes lelkét kilehelte. 

A nagy ember halálának hírét mély megindulás fogadta az 
egész hazában. Midőn Wesselényinek megvitték a szomorú hírt, a 
hatalmas ember egész testében megrázkódott, szeme könnybe borult, 
s arcát kezébe rejtve. Így kiáltott fel: Nem közénk való volt! 

Ennél szebben s hívebben lehetne-e jellemezni Kölcsey Fer-
encet? „Nem közénk való volt!” Valóban, egész élete, életének min-
den mozzanata azt bizonyítja, hogy rendkívüli ember volt a Himnusz 
költője; hogy magasan kiemelkedett a mindennapi emberek tömegé-
ből. 
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Szatmár megye a közgyűlés termét nagy fiának életnagyságú 
arcképével díszítette, s később, 1864-ben szoborral is adóztak emlé-
kének: Szatmár város főterét díszíti az ülő szobor, mely az első ma-
gyar szobrász, Ferenczy alkotása. A csekei temetőben sírja fölé a 
Kölcsey és Kende családok állítottak a nagy emberhez méltó em-
lékoszlopot 1856-ban. 

Áll a szobor, áll a síremlék, s ha nem állana sem ez, sem az, él 
Kölcsey emléke: minden nemzeti ünnepünkön megelevenedik az. Az 
ő lelkének szárnyain száll az égbe milliók és milliók imádsága: Isten, 
áldd meg a magyart! 

 


