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Miniszterelnök helyettes úr, Fıtisztelető püspök urak, Képviselı asszonyok és 
urak, 
Kedves Ünneplı közönség! 
 

Sárospatak valamennyi lakója nevében köszöntöm Önöket a Kultúra Magyar 

Városában. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a határon túlról érkezett 

testvéreinket.           

 

 „Szent föld. E város volt a magyar forradalmak oroszlánbarlangja, itt 

tanyáztak a szabadság oroszlánjai.”  mondta Petıfi Sándor 1847-ben amikor 

Sárospatakra látogatott. 

 

Sárospatak, a Bodrog-parti Athén, Virágos Város, az Év Települése cím 

birtokosa, Szent Erzsébet szülıvárosa, Lorántffy Zsuzsanna lakhelye. 

Mégis, amikor Sárospatak nevét bárhol a világon kiejtik, mindenkinek a 

Rákócziak ısi földje jut eszébe. Annak a Rákóczinak, akinek egyik 

legfontosabb célkitőzése a nemzeti identitás megırzése, a tradicionális 

értékek, kultúránk nyelvének ırzése, fejlesztése, tehát a Nemzeti összetartozás 

erısítése. 

 

Nekünk sárospatakiaknak ez a történelmi és kulturális múlt adott erıt, hogy 

összeszorított fogakkal tudomásul vegyük az elfogadhatatlant, a magyarság 

legnagyobb tragédiáját, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, a 

magyar nemzet 2/3-át más államok kiszolgáltatottságába hajító Trianoni 

békediktátumot.  

 

Karinthy Frigyes azt írta:  
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„Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, 

hogy akinek levágták a kezét és lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, 

amik nincsenek. Ha ezt hallod majd Kolozsvár és ezt Erdély és ezt Kárpátok 

meg fogod tudni mire gondoltam.” 

 

 

 

Tisztelt Jelenlévık! 

 

Fájnak, sajognak az ujjak. 

 

 

90 évnek kellett eltelnie, hogy az Országgyőlés éppen Semjén Zsolt 

miniszterelnök helyettes úr javaslatára megtört a mély hallgatás, és a Nemzeti 

Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét. 

Mi sárospatakiak, tavaly egy harangot küldtünk Trianonba, hogy ott is hallják 

a Rákócziak ısi fészkének máig tartó döbbenetét.  

Zúgjanak hát most is a sárospataki harangok, amelyek ma már a Nemzeti 

Összetartozást jelentik, amelynek tudata eddig is köztünk volt, velünk élt. 

 

Engedjék meg, hogy egy versrészlettel köszönjem meg, hogy a Nemzeti 

Összetartozás Napján, az Állami megemlékezés alkalmából Sárospatakon 

köszönthetem Önöket. 

 

 
Egy ezredévig éltünk itt e földön, 

Az istenkéztõl vont határ alatt, 

Míg jött a béke és azok, kik gyıztek, 
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Nagy bölcsen új határt alkottanak.  

 

Piros irónnal húzták Trianonban.  

Az Isten nézi, mosolyog és vár –  

Elõbb-utóbb majd megmutatja nékik: - 

Hogy az Övé az igazi határ. 


