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SZATMÁR MEGYE 
NEMESI KÖZÖSSÉGÉNEK 

ÁLLÁSFOGLALÁSA 
KÖLCSEY FERENC MELLETT 

1838 augusztus 24-én lélekharang kongott Szatmárcsekén. Kölcsey 
hűlt teteméhez hívogatta az élőket, hogy elsirassák Szatmár megye 
és Magyarország akkor legnagyobb emberét. Csendben, tisztességgel 
temették el a halottat, de szellemének nem sokáig volt nyugta. Szat-
már megye rendei ugyanis elhatározták, hogy megyei és országos 
érdemeiért megtisztelik a költő emlékét azzal, hogy arcképét — hálá-
ból, és az utókornak szánt figyelmeztetésül, buzdításul — megfeste-
tik, és a megyeház tanácskozó termének falára függesztik. 

A megye nemességének ez a döntése kegyetlen haragra gyújtotta 
a konzervatív katolikusokat. Spak Calasantius káplán „Egy Honfi" 
álorcája mögé rejtezkedve, a megye döntését kárhoztató, Kölcseyt 
mocskoló tudósítást tett közzé a Szion című klerikális újság 1838 
október 26-án megjelenő számában. Lukácsy Sándor és Kovács 
Magda részletesen feltárta és elemezte már azt a sajtópolémiát, ame-
lyik Calasantius káplán megtévesztő szándékkal Kolozsvárról kelte-
zett rágalmazása nyomán kibontakozott.1 A Szion rágalmai oly mér-
téket öltöttek, hogy a kortárs költők, írók sem hagyhatták szó nélkül. 
Eötvös József 1841-ben az Akadémián tartott Kölcsey emlékbeszédé-
ben is kénytelen volt foglalkozni az igaztalan mocskolódásokkal : 
„ . . . emberek találtattak — eléggé alávalók — , kik e nemes kebelt, 
miután körünkből elköltözött, rágalmazni nem pirultak — fakadt 
fel a fájdalom Eötvösből — ; miután a pártok zaja e tisztelt sír fölött 
hallgatni nem akart; miután tények hozattak föl, melyek nem tör-
téntek, szavak ismételtettek, melyek mondva nem valának: legyen 
szabad felszólalni a barátnak is, és elmondani sírja fölött, hogy ő 
tisztán futá át a nehéz pályát s tisztán fog állani emlékeinkben mint 
oly férfiú, kit nem önzés, hanem honszeretet lelkesített; s ki, midőn 
azon meggyőződésből indult ki, hogy e föld nem egyeseknek, hanem 
az egész emberi nemnek élvezetére adatott, oly elvekért fáradott, 
melyeket a jövő kor létesíteni fog." Eötvös József szép védelme, a 
vidéki tudósítók, levelezők sokasága mellett — és erről a Kölcsey-

1 Lukácsy Sándor: Kölcsey és a Szion bölcsei. Világosság, 1963. 
558—61; Kovács Magda: Kölcsey üldöztetése, A Hymnus költője, 
Tanulmányok Kölcseyről, Nyíregyháza, 1974. 
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szakirodalom máig sem emlékezett meg — felszólalt a költő védelmé-
ben Szatmár vármegye is. Testületileg álltak ki Kölcseyért. 1838 
december 10-én, Nagykárolyban, a megyegyűlésen úgy határoztak, 
hogy a Szion támadása ellen körlevélben védik meg Kölcseyt és a 
megye becsületét. 

Berenczei Kováts Ágost aljegyző ismertette a rágalmakat, és kérte 
a megyegyűlés résztvevőit, hogy Magyarország minden vármegyéjé-
nél és szabad kerületénél tiltakozzanak a költőt ért rágalom ellen. 
Kováts Ágost indítványával a megyegyűlés egyetértett, és az alábbi 
levél kíséretében megküldték tiltakozásukat Magyarország törvény-
hatóságaihoz, közöttük a szomszédos Szabolcs vármegyéhez is, 
amelynek irattárában most találtuk meg a szatmári rendek nyomtatott 
levelét és tiltakozását.8 A Kölcsey-kutatást segítendő közöljük ezt a 
dokumentumot, melyet Szabolcs megye közönsége 1839 januárjában 
jóváhagyólag vett tudomásul.3 (A dokumentum szövegét a mai 
helyesírásnak megfelelően tipografizáltattuk.) 

Nagyméltóságú, Méltóságos, Főtisztelendő, Tisztelendő, 
Tekintetes, Nemes, Nemzetes és Vitézlő Rendek, 
Kedves Atyánkfiai és Barátink! 
Korunk egyik elhúnyt legjelesebb fiát, Kölcseynket, kit 

nagyságtok, kegyelmetek előtt magasztalnunk szükségtelen, 
mert tiszta hazafisága országos érdemeket tüze homlokára, 
egy alattomos, névtelen rágalmazó, ki előtt semmi szent 
nem lehet, s ki a szelídség és ártatlanság vonásait is a leg-
undokabb erkölcstelenségbe helyezi, a Szion nevű hírlap 
második félévi 23-dik számában öldöklő gesztusként meg-
támadván, sőt megyénknek s jegyzőkönyvünknek hitelessé-
gét is, mintha a boldogultnak érdemei méltánylása tekinte-
téből a megye teremében elhatározott mellképének felfüg-
gesztését csak néhány ifjak eszközlötték volna, kétségbe 
hozni kívánván, ellene minő jeles kinyilatkozás és megcáfo-
lás tétetett légyen jelen közgyűlésünkben, azt A. alatt ide 
mellékelve nagyságtokkal, kegyelmetekkel, mint kik velünk 
együtt az érdemek iránt rokonérzéssel viseltetnek, de avégett 

2 I V . A. 1. Acta politica, 1839., 39. cs. 86. db. 
3 Jegyzőkönyv, 1839. 292. sz. 
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is közölni sietünk, hogy az érdeklett Szion cikken netalán 
kapkodó kaján irigyek, nem csak a közhírlapokban olvas-
ható ellennyilatkozatokkal, hanem hiteles törvényhatósági 
tudósítással is megcáfoltassanak ; és az országnak minden 
megyei törvényhatóságai előtt kijelentsük, miképpen mi 
ezen vakmerő rágalmazó ellen a becstelenség bélyegét nyil-
ván kimondottuk. 

Kik egyébiránt atyafiságos barátságokba ajánlottak, szo-
kott tisztelettel vagyunk. 
Nagykároly, 1838. dec. 10. 

Közgyűlésünkből kész köteles szolgái, 
atyánkfiai és baráti: 

Szatmár Vármegye Rendei 
A. alatt: 

Nemes Szatmár vármegye Nagykároly mezővárosában 
1838-dik évi karácsony hó 10-én tartott közgyűlésében mon-
dott beszéde berenczei Kováts Ágost első aljegyzőnek: 

A Szion című folyóirat folyó félévi 23-dik számában 
„Egy Honfi" aláírással, állítólag Kolozsvárról, Kölcsey 
Ferenc emléke ellen írt cikkely, a tekintetes karok és rendek 
figyelmét bizonyosan nem kerülte el, mert a név, mely ellen 
intéztetett, az emlékezet szent fényében ragyog, és az ügyet, 
mely ellen irányoztatott, a tekintetes karok és rendek mélyen 
kebleikben hordozták. 

Kettő van tekintetes karok és rendek ezen cikkelyben, 
mellyel érzékenyen megbántva vagyunk. Egyik: mert köz-
gyűlésünk zsibongásnak, tagjai pedig nagy részben éretle-
neknek neveztetnek; más: mert oly hazánkfia rágalmaztatik, 
kinek képét, érdemeihez képest parányi ugyan, de szép emlé-
kül tanácskozási termünkben felfüggesztetni elhatároztuk. 

A tekintetes karok és rendek ismerték Kölcsey Ferencet, 
ki lelke szelíd nagyságában mienk vala. Forró barátja volt ő 
az emberiségnek, kinek szép jogait saját nyugalma feláldo-
zásával is védelmezte. A jelenkor tudja ezt, és nem fogta 
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hinni, hogy a szelíd jog és emberbarát embertársaival oly 
viszonyban élt volna, minőnek őt a Sz/cw-cikkely állítá. 

De kidőlnek lassanként a kor emberei; s a jövendőség az 
utókorban históriai adatok után fog ítélni. És e tekintet 
miatt azt vélem tekintetes karok és rendek, kötelességünk 
elhúnyt nagy hazánkfia mellett felszólamlani; s valamint a 
közgyűlés, úgy az egész haza törvényhatóságai előtt több-
ször említett cikkelyt alaptalan koholmánynak, s nemtelen 
rágalomnak nyilvánítani, s az által Kölcsey Ferenc emlékét 
a maga szentségében a jövő kornak általadni; valamint 
szinte közgyűlésünk méltósága s tekintete megbántásáért 
a gyalázat és becstelenség bélyegét a cikkely írójára kimon-
dani. 

Végzés : 

Ezen előterjesztést a megye rendei egész kiterjedésében 
elfogadván, s a névtelen cikkely írójára a közvélemény nyil-
vánságos becstelenség bélyegét kimondván, egyszersmind 
elhatározták: hogy az indítványt tevő első aljegyzőnek elő-
adása a megye jegyzőkönyvébe is szóról szóra beigtattassék, 
s kinyomtatandó körlevelekben a megyei törvényhatóságok-
kal, Jász-, Kun- és Hajdú-kerületekkel is közöltessék; és a 
megyének jelen határozata a Jelenkor című hírlapban is köz-
hírré tétessék. A körlevél szabad királyi Nagybánya város-
nak is, mint meghalt Kölcsey nagy tisztelőjének, megkül-
detvén. 
Nagykároly, 1838. december 10. 

Kiadta : 
Szerdahelyi Pál 

főjegyző 

A fent idézett körlevelet és Szatmár megye nemesi közgyűlésének 
vonatkozó eseményeit a tisztikar a közgyűlési jegyzőkönyvben is 
megörökítendőnek ítélte.4 

4 Szatmár megye közgyűlési jegyzőkönyve 3895/1838. sz. alatt. 
f 
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Szatmár megye rendei valóban átérezték a veszteséget, amit 
Kölcsey halála okozott. Nemcsak mellképét szándékoztak megfes-
tetni, hanem indítványozták azt is, hogy volt főjegyzőjüknek és 
országgyűlési követüknek a haláláról külön gyászjelentésben tájé-
koztassák a vármegyék mindenikét. Ez utóbbi indítvány vitát vált-
hatott ki, mert végül olyan döntés született, hogy a mellkép elkészítése 
körüli munkákra Kende Zsigmond „első alispány úr" ügyeljen fel. 
A festőnek járó díjat pedig „aláírás útján" gyűjtsék össze. A költő 
haláláról szóló értesítést azonban csak azoknak a vármegyéknek 
küldhette meg a jegyzői hivatal, amelyek Kölcseyt táblabírájukká 
választották, tehát Bereg, Bihar, Sopron, Zala és Vas megyéknek. 
Külön még Nagybánya szabad királyi városnak, mely városnak a 
megyegyűlésen részt vevő törvényhatósági képviselője külön kérte ezt. 
Mindezekről azonban bővebb felvilágosítást ad Szatmár megye 
nemesi közgyűlésének 2799. és 2800. számú jegyzőkönyvi bejegyzése 
az 1838-as évben. 

TAKÁCS PÉTER 

EGY MEGKERÜLT ADY-EMLÉK 
ZILAHI TIBOR LEVELE PETRI M Ó R N A K 

Kovalovszky Miklós az Ady-emlékezések I. kötetében sajnálattal 
állapítja meg, hogy Ady zilahi pajtása, Friedmann (később Zilahi) 
Tibor, az első szerelem Zsókájának a bátyja sohasem írta meg emlé-
keit Adyról. így nyilatkozik erről Zilahi Tiborné is ugyanebben a 
kötetben (388.): „Életében mindig elzárkózott attól, hogy Adyról és 
közös ifjúságuk emlékéről beszéljen, s még családja körében se 
nagyon nyilatkozott meg. . . . Már Földessy is felkérte 1924-ben, 
hogy az Ady-Múzeum számára írja meg emlékezéseit, de ő elzárkó-
zott a kérés elől, mint ahogy nincs nyoma, hogy válaszolt volna 
Petrinek azokra a kérdésekre, amelyeket Adyról írt könyve anyagá-
nak gyűjtésekor intézett hozzá." 

Más helyütt Kovalovszky ismerteti Adyék zilahi tanárának, Petri 
Mórnak az osztálytársakhoz intézett kérdéseit, és megismétli, hogy 
„Zilahi Tibor nem válaszolt a kérdésekre (legalább is nincs nyoma 
sem Petri kéziratában, sem leveleiben)". (520.) 

Most azonban a kitűnő és minden iránt érdeklődő Nádasdy 
Kálmán hagyatékából előkerült egy piszkozat Zilahi Tibor Petrinek 
írt leveléről. Nádasdyhoz Somló Istvántól került, aki a következő, 
nyilvánvalóan téves jegyzettel látta el: „Zilahi Tibor, Ady iskola-
társa, mulatozó pajtása, Zsóka bátyjának levélfogalmazványa 


