
Június 27-én szombaton (kelet-európai idő szerint) 
délelőtt 10 órakor Móricz Zsigmond és a szülőföld 
címmel Szatmárnémetiben a Szatmár Megyei Mú-
zeum központi épülete előadótermében irodalmi 
tanácskozás veszi kezdetét. Hegyi Katalin, a buda-
pesti Petőfi  Irodalmi Múzeum munkatársa nyitja 
meg az Életem regénye címmel Móricz Zsigmond 
életét és munkásságát bemutató kiállítást.

Az egésznapos tanácskozáson Kereskényi Sán-
dor (Szatmárnémeti), Hamar Péter (Fehérgyarmat), 
Cservenyák László (Mátészalka), Pop Felician 
(Szatmárnémeti), Cseke Péter (Kolozsvár), Pomo-
gáts Béla (Budapest), Takács Péter (Nyíregyháza), 
Mezey Katalin (Budapest), Katona Tamás (Buda-
pest) és Láng Gusztáv (Szombathely) tart előadást 
Móricz Zsigmondnak szűkebb szülőföldjéhez, va-
lamint a Partiumhoz és Erdélyhez fűződő viszo-
nyáról, a Kárpát-medence e térsége történelmének 
és embereinek életművére gyakorolt meghatározó 
szerepéről.

Június 28-án, vasárnap (közép-európai idő sze-
rint) 10 órakor Bölcskei Gusztáv debreceni refor-
mátus püspök, a Református Zsinat lelkészi elnöke 
igehirdetésével kezdődik Tiszacsécsén a megemlé-
kező ünnepség, melyet a Móricz Zsigmond szobor 
előtti főhajtás követ. Itt mond üdvözlő beszédet 
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyűlés elnöke és Csehi Árpád Szabolcs, 
a Szatmár Megyei Tanács elnöke, majd Jánosi Zol-
tán és János István nyíregyházi irodalomtörténé-
szek ünnepi beszédeit követően András Gyula a 
szatmárnémeti Harag György Társulat, valamint 
Olt Tamás és Szalma Noémi, a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Színház színművészei idézik az író 
 emlékét.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
kezdeményezésére a romániai Szatmár és a ma-
gyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye me-
gyei önkormányzati elnökeinek védnökségével 
kétnapos rendezvénnyel emlékeznek a történelmi 
Szatmár 130 esztendeje Tiszacsécsén született pró-
zaírójára: Móricz Zsigmondra.

Az ünnepi eseményre a Kárpát-medence min-
den országából szeretettel várt érdeklődőket 
Hopka András, Tiszacsécse polgármestere köszön-
ti majd, az emlékműsort pedig Muzsnay Árpád, az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnö-
ke vezeti le.

A 2009. június 27–28-i Móricz Zsigmond-meg-
emlékezés az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület és a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támo-
gató Szatmár Megyei Központ  közös rendezvénye, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Szabó T. Attila biológus Móricz-megemlékezést 
üdvözlő levele a frissen megalakult Beythe Tár-
saság nevében

Tisztelt Szervezők!
Kedves Muzsnay Árpád!
Ha fi zikailag nem is valamennyien, de lélekben 
bizonyosan mind együtt ünneplünk majd június 
27-én Szatmárnémetiben a Móricz Zsigmond em-
lékét országhatárokon átívelően ünneplőkkel.

Kihasználom az alkalmat, hogy jelezzek egy 
másik országhatárokon átívelő (és a Partiumot is 
érintő) eseményt: 2009. június 14-én a Sylvester 
János által írott első magyar nyomtatott tankönyv 
megjelenésének napra pontosan 470. évforduló-
ján… Sárváron megalakult a „nemzetközi” „Beythe 
István Pannon Történeti Természetismereti Társaság” 
a magyar nyelvterületen élő népek hagyományos 
természetismereti értékeinek kutatására-ápolására. 
A társaság kiber-demokratikus és nyitott: várja az 
érdeklődőket.

A két (térben és időben is összehajló) eseményt 
Móricz Zsigmond hagyományos, népi természetis-
merete is sok tekintetben összekapcsolja  egymással.

Jó ünneplést, eredményes, szép emlékezést kí-
ván, egy kicsit a frissen alakult Beythe Társaság 
nevében is, tisztelettel, szeretettel és további jókí-
vánságokkal,

a biológus Szabó T. Attila
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