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tevékenysége 

(részlet) 

Létezik-e, tevékenykedik-e a romániai Szatmár 
megyében Szatmárnémeti Kölcsey Kör néven 
civil szervezet? 

Bevezetőként – érzésem szerint – ezt kell 
tisztáznom. Ugyanis: igennel, nemmel, vagy 
nemigennel egyaránt válaszolni lehetne erre a 
kérdésre.

1991. február 19-én a Szatmár Megyei 
Bíróság 9-es számú döntésével (egy 1924-es 
egyesülési törvényre hivatkozva) elfogadta a 
Kölcsey Kör újraalakításának kérését, mintegy 
utódaként annak az 1892-ben alakult azonos 
nevű civil szervezetnek, amelyik az I. világhá-
ború végéig, majd az impériumváltást követő 
több éves kényszerszünet után 1925-től 1945 
utáni megszüntetéséig meghatározó szerepet 

játszott Szatmárnémeti város magyar kulturális 
életében.

Kölcsey Ferenc születésének 200. évfordu-
lója is közrejátszott abban, hogy már jóval a 
hivatalos bejegyzés előtt – mint létező művelő-
dési szervezet – a Szatmárnémeti Kölcsey Kör 
beleszólást kért és kapott az 1989-es romániai 
változásokat követően megpezsdült művelődési 
élet szervezésébe, irányításába.

Tevékenységi köreként a hagyományőrzést 
jelölte meg: a Kölcsey-emlékek ápolása mellett 
az összmagyar irodalom és kultúra népszerűsí-
tését, rendezvények szervezését, a Kárpát-me-
dence művelődési kapcsolatainak élénkítését 
tűzte ki céljául.

Számomra a Szatmárnémeti Kölcsey Kör és 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
Partiumi Alelnöksége a hagyományőrzésben, a 
rendezvények szervezésében egyet jelent. Innen 
megközelítve úgy érzem: negyedszázados tény-
kedésünkről szólva, van miről beszámolnom. 

Kissé leltárszerűen néhány olyan hagyomá-
nyossá és Kárpát-medencei kisugárzásúvá vált 
rendezvényt, valamint olyan évfordulós meg-
emlékezéseket sorolnék fel az elmúlt negyed-
századból (a teljesség igénye nélkül), melyekre 
a romániai Szatmár megye közművelődési élete 
méltán lehet büszke.

Sikeres rendezvényeink között hadd em-
lítsem meg elsőként a Kölcsey Ferenchez ezer 
szállal kötődő Álmosdon évenként (1990-től 
folyamatosan) megtartott augusztus eleji Köl-
csey-megemlékezést, mellette azonnal az Ér-
mindszenti zarándoklat nevet viselő novemberi 
Ady-ünnepséget, valamint a majtényi sík április 
végi kuruc-ünnepségét. 

Nem tagadom, sőt: büszke vagyok mind 
a három rendezvény – magasabb értelemben 
vett – politikai töltetére is. Hosszú évek tuda-
tos építkezésének eredménye, hogy az alig 36 
magyar lelket számláló Sződemeter református 
temploma s a Kő Pál szobrászművész huszonegy 
esztendeje felavatott szobra előtti templomkert 
„nemzeti zarándokhellyé” nemesült. A megem-
lékezés társszervezői között a helyi református 
gyülekezet és Tasnád város RMDSZ-szerveze-
te mellett évek óta ott szerepel a helyi önkor-
mányzat is. Belátva, érezve, hogy a történelmi 
Szilágyság e kis távoli, hosszú időn keresztül 
elhanyagolt településéből Európa fejlett orszá-
gaiba a biztos út Kölcseyn keresztül vezet, az ő 
szellemi iránymutatásával könnyebb és bizton-
ságosabb lehet a felzárkózás.

Mit volt mit tenni, az alelnök vezetésével 
kellett az ülést megkezdeni, amiről néhányan 
rögtön ezután el is rohantak. Végül megálla-
podtunk, hogy az évforduló kitűnő alkalom 
a Kölcsey Társaság és a benne rejlő energiák 
bemutatására. Megegyeztünk az általunk vál-
lalható programban is. Arra még mindig nem 
gondoltunk, hogy ennek a végrehajtása mennyi 
munkát kíván, ami jórészt Hamar Péter titkár-
ra, László Bélára és rám marad. (Anélkül, hogy 
mindenkit megemlítenék, nem mellőzhetem 
Kocsis Elemér lelkes támogatását, Csorba Sán-
dor és Takács Péter szakszerű hozzáértését.) Év-
tizedek óta ez volt – 1990-ben – az első nemzeti 
jelentőségű évfordulós megemlékezés, amit egy 
civil társaság rendezett. Kiemelkedő eseménye a 
Debrecenben szervezett kétnapos tudományos 
ülés volt, amelynek anyagából – közvetlenül és 
közvetve – két kötet született („A mag kikél”, 
Fehérgyarmat, 1990, Remény s emlékezet, Buda-
pest, 1990). Az állami szerepvállalás annyiból 
állt, hogy augusztus 8-án a budai Batthyány 
téren az országgyűlés megkoszorúzta Kölcsey 
szobrát, és az ünnepi beszédet a nagyobbik 
kormánypárt alelnöke tartotta, aki története-
sen Kulin Ferenc volt. A Társaság elérte, hogy 
új emléktábla kerülhessen Kölcsey sződemeteri 
szülőházára és ezt egy kormánytag – Fekete 
György helyettes államtitkár – avathassa föl. 
(Az akkor régen ortodox paplakként szolgáló 
épület falán már volt egy emléktábla. A miénk 
a tornác elé húzott – néhány évtizedes – falra 
került, és gyorsan eltávolították.) A kormány-
szintre emelt megemlékezés akkor nagy dolog 
volt Romániában. A jól gondozott (és elfoglalt) 
szülőház helyett inkább a közeli református 
templom állagának megőrzése lett a Társaság 
feladata. Sokat tettünk ezért, hogy – erőink-
hez képest – segítsük azt a magyar szellemet 
ápoló kulturális missziót is, amit Romániában 
Muzsnay Árpád végez. 

Az évforduló megünneplése után azonban 
az elnökségnek ismét szembe kellett néznie az-
zal a máig nyitott kérdéssel: mi is egy irodalmi 
társaság hivatása, melyek a lehetőségei, hogyan 
teheti értelmessé létezését? Hadd emeljem ki is-
mételten a válaszkeresésben – és fontos munkák 
elvégzésében – Csorba Sándor és Takács Péter 
szerepét, s egészítsem ki az előbbieket azzal, 
hogy a társaságot főleg az ügyvezető elnök és 
a titkár működteti, azaz László Béla és Hamar 
Péter, majd – újabban Szabó István ügyvezető 
elnökkel – Kasztovszky László. Végül, de nem 
utolsó sorban: utódom az elnöki tisztségben 
Imre László volt, akit Jánosi Zoltán követett 
ezen a poszton. 

Azt, hogy a társaságnak különböző kiadvá-
nyokkal kell létét igazolnia, számos – tudomá-
nyos szempontból is jelentős – kötet (Társasági 
Füzetek) igazolja. Ennek ellenére az évforduló 
után soká kerestük az életjel más formáit is. 
Csete György jött a segítségünkre, aki fölve-
tette a „legkeletibb” magyar országzászló föl-
állításának gondolatát, és azt meg is tervezte a 
szatmárcsekei „csónakfejfás” temető előtti tér-
ségre. Mivel Mádl Ferenc művelődési miniszter 
avatóbeszédét és az ünnepséget a közszolgálati 
televízió „élőben” közvetítette, a Társaság orszá-
gos <gyelmet keltett.  

Ennek a fenntartásáért tennünk kellett. 
Elhatároztuk a Magyar Kultúra Napjának 
szatmárcsekei megünneplését. Erre 1995 óta 
mindig – ökumenikus istentisztelet keretében 
– a Hymnus születésnapját megelőző vasárna-
pon kerül sor a református templomban. Két 
püspök szentbeszéde után adjuk át a Társaság 
emlékplakettjét, amit a művészeti élet egy-egy 
kiemelkedő alkotója kap. Első kiválasztottunk 
Melocco Miklós volt, aki egyúttal ünnepi be-
széde alkalmából mutatta be az általa készített 
érmet, amelynek másolatát azóta kiváló embe-
rek sora vehette át. A templom befogadóképes-
ségét egyre inkább meghaladó létszámú ünnepi 
gyülekezet különféle megközelítésekben hallha-
tott érdekes és értékes gondolatokat a magyar 
kultúra időszerű kérdéseiről. Az eseményt azóta 
is Kölcsey emlékművének megkoszorúzása zár-
ja a csónakfejfás temetőben. 

Ezen kívül még további két fontos rendez-
vénysorozatot indított útjára a Kölcsey Társa-
ság: a Szatmári Irodalmi Napokat és az Álmosdi 
megemlékezéseket. 

Véletlenül kerültem a Kölcsey Társaság elnö-
ki tisztségébe, de gyorsan magába szippantott 
az ügy, a szellem és az a Magyarország, amelyet 
ezen keresztül ismertem és szerettem meg. A 
Társaság elnökeként a legnagyobb megtisztel-
tetés akkor ért, amikor 1994 augusztusában 
Sződemeteren, ahol már alig néhány magyar él, 
a református templom udvarán fölavathattam 
Kő Pál Kölcsey-szobrát. Ünnepi beszédemben 
amellett tettem hitet, amit a Kölcsey-életmű 
központi gondolatának tartok, amit szeretnék 
minden tanár, minden nyilvánosság előtt meg-
szólaló <gyelmébe ajánlani: a fontos dolgok 
azzal kezdődnek, hogy a magot elvetjük. A 
kudarcok elől a gyenge meghátrál, ha a magok 
valamilyen rajtunk kívül álló okból nem kelnek 
ki. Az erős hitű viszont mindig újra vet. S a mag 
végül kikél: a munka és az elszánt hit igazunk-
ban előbb-utóbb eredményt hoz. 

  MUZSNAY ÁRPÁD
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telepedett Jakab�y Elemérre, vagy Mátyás ki-
rály vetési születésű diplomatájára, a veszprémi 
püspök Vetési Albertre, s említést kell tennem 
(időben ide-oda ugrálva) például Csűry Bálint 
nyelvészről, vagy a világsikert aratott Szibériai 
garnizon szerzőjéről: Markovits Rodionról. 

Hadd szóljak néhány szót az emlékjelhagyá-
sokról is. 

Szatmárnémetiben egyetlen magyar vonat-
kozású emlékmű: Lükő Béla orvosnak, a szat-
mári kórház megalapítójának, a királyi Romá-
nia több jelentős kitüntetése és érdemrendje 
viselőjének Csapó Sándor helybeli képzőmű-
vész által 1941-ben elkészített mellszobra élte 
túl a kommunizmus éveit. A környéken szinte 
csodával határos módon menekült meg a két 
világháborút követő tudatos pusztítások ellené-
re a majtényi síkon bokrokkal körülnőtt, s így 
az arra járók szeme elől takarva maradt kuruc 
emlékjel. Erdődön ugyan átvészelte az impéri-
umváltozásokat a Szabolcska Mihály kezdemé-
nyezésére 1896-ban felállított Pető<-obeliszk, a 
rongálást azonban az sem kerülhette el – mivel 
a múlt tovább él: felrobbantották 1990. márci-
us 15-ét követően. 

Felsorolnék néhány szobrot, emléktáblát is, 
melyeket a jelenlegi romániai Szatmár megyé-
ben 1989-et követően felavattunk. Szatmárné-
metiben szobrot kapott például Szilágyi Domo-
kos, Kölcsey Ferenc, Dsida Jenő, Pető< Sándor, 
II. Rákóczi Ferenc, Hám János püspök, Bethlen 
Gábor, Kis Gedeon, a város egykori kapitánya, 
a Kossuth-kert létrehozója és Csipler Sándor, 
a világhírű szatmári vívóiskola megalapítója. 
Erdődön Pető< és Szendrey Jú-
lia kettős szobrot avattunk, Erdő 
Péter bíboros jelenlétében pedig 
egy Bakócz Tamást ábrázoló al-
kotás leleplezésére került sor. 
Pető< szobrai díszítik a lázári, a 
sárközújlaki és a börvelyi iskola 
kertjét, Bocskai István Száraz-
berken kapott emlékművet, Bem 
Józsefet Szamoskrassón, az egy-
kori Darvai kúria előtt örökítet-
ték meg, míg Szatmárpálfalván, 
ahol a forradalom bukását kö-
vetően letartóztatták Teleki 
Blankát, az őt és testvérét: Teleki 
Emmát, valamint annak férjét, 
a magyar forradalommal szim-
patizáló De Gerandó Ágostot 
ábrázoló domborművet látha-
tunk. Szatmárhegy Páskándi 
Géza emlékének adózott emlék-
táblával, mellszoborral, valamint 
a költő életét és munkásságát 
bemutató állandó kiállítással. 
Nagykárolyban Károli Gáspár, 
Ka�ka Margit, Pető< Sándor és 
Károlyi Sándor kapott szobrot, 
Börvelyben Móricz Zsigmond, 
Sándorhomokon Bocskai-szob-
rot avattak, Tasnád városában 
pedig Biró Lajos, a Pápua-Új-
Guineát megjárt zoológus és 
néprajzos, a budapesti Termé-
szettudományi Múzeum anya-
gának egyik gazdagítója szobrát 

 A 2015. augusztus 7-én megrendezett meg-
emlékezés az eddigiek legsikeresebbje volt. Ezt 
az ünnepséget a két ország művelődési minisz-
tériumai és a fehérgyarmati Kölcsey Társaság 
által 25 esztendeje a szülőház külső falán elhe-
lyezett kétnyelvű és kétszer eltüntetett emlék-
tábla – remélhetőleg végleges! – visszahelyezése, 
valamint Kölcsey Ferenc díszpolgári címének a 
helyi tanács egyöntetű szavazatával való adomá-
nyozása tette emlékezetessé. Hiszem, hogy nem 
messze az idő, amikor végre a Kölcsey-szülőház 
kérdése is rendeződik, és nemzeti identitásunk 
erősítése érdekében végre kulturális célok szol-
gálatába állíthatjuk a ma is álló, de jelenleg ro-
mán görög katolikus parókiaként funkcionáló 
egykori szülőházat. 

Néhány szóval beszélnem kell az Ady- és a 
Rákóczi-megemlékezésekről is. 

Létrejöttük összefügg az 1990. márciusi vé-
res marosvásárhelyi eseményekkel. A majtényi 
síkra 1990 áprilisának végén azzal az őszinte 
szándékkal gyűltünk össze s raktuk le egy azóta 
hagyományossá vált felemelő rendezvény alap-
jait, hogy megmutassuk: a Kárpát-medence 
különböző ajkú népei együttmunkálkodására is 
van példa, s nekünk, utódoknak feltétlenül azo-
kat kell követnünk, ha közös jövőben akarunk 
gondolkodni, cselekedni. Hiszen II. Rákóczi 
Ferenc történelmünk utolsó olyan egyénisége 
(s ezt igenis hangsúlyoznunk kell Európának 
ezen az egykor „szolganépek Bábelének” tekin-
tett részén), aki olyan társadalmi mozgalmat 
vezethetett ebben a térségben, amelyet sem 
felekezeti, sem nemzetiségi, sőt a kezdetekkor 
még társadalmi feszültségek, viszályok sem ár-
nyékoltak be.

 A Kárpát-medencében velünk együtt élő 
népekkel, elsősorban is a románsággal összefo-
nódott közös múltunk, valamint jövőnk őszin-
te hite és óhaja vezérelt bennünket, amikor első 
alkalommal 1990 novemberében Érmindszent-
re zarándokolva hitet tettünk amellett, hogy a 
Dunának és az Oltnak – valóban – egy a hang-
ja, s az Értől a mindnyájunk által óhajtott nagy, 
szent Óceánig csakis együttes erőfeszítéssel jut-
hatunk el. 

Az Ady-szülőház udvarán évenként meg-
tartott novemberi megemlékezéseknek is kö-
szönhető, hogy a romániai Szatmár megye 
leglátogatottabb emlékhelye a költő nevét vi-
selő egykori Érmindszent, a mai Adyfalva. S a 
majtényi kuruc-megemlékezések által indukált 
és Az élő Rákóczi néven a történészek körében 
is elismerést kivívott tanácskozás-sorozat, me-
lyet 1991 óta tizenkét alkalommal rendeztünk 
meg, valamint az Ady Endre költészetével és 
a 20. század irodalmával kapcsolatos szakmai 
fórumok az irodalomtörténet és a történetírás 
számára egyaránt hasznosak voltak. A Hymnus 
szerzője halálának 170., valamint születésének 
225. évfordulója alkalmával megtartott Köl-
csey-tanácskozásokról ugyanezt mondhatjuk el. 

A felsorolásból nem maradhatnak ki azok 
az írók és történelmi személyiségek sem, akik 
Szatmárnémetihez (vagy Szatmárnémetihez is) 
kötődnek. Dsida Jenőre, Szilágyi Domokosra, 
Páskándi Gézára célzok elsősorban, valamint a 
kiváló kisebbségpolitikusra, a lugosi születésű, 
de élete utolsó éveiben Szatmárnémetiben le-

leplezték le, s emléktábla hirdeti, hogy a kiváló 
kabarészerző, Nóti Károly is e város szülötte. 
A közelben található Szilágypér településen 
pedig Budai Ézsaiás, az egykori debreceni re-
formátus püspök, a magyar történelemtudo-
mány atyja emlékét örökítették meg. Említést 
tehetek Batizi András zsoltárfordító, valamint 
az egri születésű Csűry Bálint szobráról, s nem 
utolsósorban az egykor a Szilágysághoz tarto-
zó Sződemeteren született Kölcsey Ferencről.  
A fehérgyarmati Kölcsey Társaság sokat tett 
azért, hogy Kő Pál 1994-ben felavatott szobra 
ott állhasson.

 Külön előadást érdemelne a Szatmárné-
meti Kölcsey Kör–Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület és a Fehérgyarmaton bejegy-
zett Kölcsey Társaság sikeres együttműködése.  
A jövő szempontjából áldásosnak tekinteném 
az utóbbi két évben országhatárokat átívelő 
és a <atalság számára megrendezett tematikus 
szatmárcsekei táborozások rendszeresítését.

Kérem, hogy tekintsék rövid és hiányos lel-
tárnak az eddig leírtakat. Jelzésszerű szavaim 
bizonyságai lehetnek azonban annak, hogy a 
romániai Szatmár megyében és környékén a 
két világháború közötti, majd pedig a pártál-
lami évek nemzeti tudatot kilúgozni akaró, 
emlékeinket eltüntető, meghamisító törekvé-
sein igyekszünk úrrá lenni. Nem pótoltunk 
mindent, de tettünk és folyamatosan teszünk 
valamit – Kölcsey szellemében. Hatni, alkotni, 
gyarapítani akarunk, hogy a Kárpát-medence 
hazánknak tekinthető azon része, ahol élünk, 
valóban „fényre derülhessen”.
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