
Kövesdi Kiss Ferenc száz éve! 
 
Ha élne, száz éves lenne, de különös kegyelem, amikor az ilyen nagy öregekkel hosszú ideig 

együtt lehetett lenni. Áldás volt, hogy ebből a 100 évből csak 9 telt el nélküle. 
Száz éves lenne, de az sem lett volna nagy csoda, hogy ezt ő megérje. Tőle kitelt volna, hogy 

ily módon megviccelje a mulandóságot.  
 
Feri bácsinak sok arca volt. A szervező, a néptanító, tanár, kórusszervező, népművelő, 

örökmozgó utazó, már-már garabonciás.  
 

A Mezőség Lámpása volt, aki nemcsak világított, de melegített is. Fényét, melegét, bizakodó 
erejét osztogatta mindenkinek. Talán ő volt az utolsó erdélyi nemzeti romantikus, szórvány-
optimista közösségépítő. Lelkes volt, és úgy lelkesített, hogy maga is lelkesedett. Körülötte 

nem lehetett közömbösnek, tétlennek, lemondónak, önfeladónak lenni.  
 

Hitt abban, amiben ma már kevesen Erdélyben: hogy együtt énekelve újra vissza lehet 
foglalni, vissza lehet énekelni Erdélyt magunknak. Hitte, hogy tele lehet Erdélyt szülni újra 
magyar gyermekekkel, és a nagycsaládé a jövő.  

 
Éreztük már halálakor, hogy Feri bácsi nélkül szegényebb lesz Erdély. Más lesz a Mezőség is, 

és soha többé nem lesz olyan. Szegényebb egy Nagy Biztatóval, egy biztató szóval. Helyét 
nem vette át senki, ő nem pótolható. Mint mezőségi templompadjainkból azok, akik örökre 
elmentek. Helyükre sem ül, nem énekel és imádkozik, bizakodik újabb nemzedék. Igen, ő is 

pótolhatatlan ember volt és maradt.  
 
Azóta sincs, aki összekösse a falvakat, népeket, családokat, a nagycsaládokat, fiatalokat 

egymással és a gondoskodó figyelemmel, énekkel.  
 

A Mezőség szülötte volt és szülőföldjének hálás szerelmese. 
Útjaival, biztató szóval, bizakodással fogta át és ölelte keresztül a Mezőséget. Hirdető volt, 
hitető, maga és a nagy bajok között szent zajt keltő volt, akár a hajdani falusi dobosok. A 

mezőségi szórványok lángoló lármafája.  
Ha csak ennyit tett volna, ez is elég lenne a maradandósághoz.  

 
Tudta, vallotta: nincs reménytelen helyzet. Csak végtelenül sok mulasztás van, és még el nem 
végzett feladat van. Ha csak annyit ér el valaki, hogy összekapcsol két fiatalt, hogy magyar 

fiatalok megfoghatják egymás kezét, máris győztünk. Ha csak annyit teszünk, hogy néhány 
gyermek magyar iskolába mehet, tettünk egy építő téglát nemzetünk épületére. Ha egy 

mezőségi magyar fiú és lány biztatásunk nyomán megismerkedhet egymással, már nem éltünk 
hiába. 
 

Kövesdi Kiss Ferenc – nyugodtan mondhatjuk, hogy itt él ma is közöttünk, száz évesen. Igen, 
ma is. Rajtunk is múlik, hogy ne halványuljon el arca, ne halkuljon el hangja, emléke, hogy ne 

némuljanak el, hanem riadóra szóljanak a mezőségi harangok. 
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