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Tárgy: a zsibói Wesselényi család kriptája ügyében 

Tisztelt Hölgyek és Urak! 
Kedves Testvérek! 

Mint az Erdélyi Körök Országos Szövetsége (EKOSZ) elnöke fordulok Önökhöz 23 tagszerveze-
tünk nevében. Köreink vállalását összehangolva hívunk segítségül mindenjószándékú és segíteni tudó 
magyar embert, hogy megmentsük a teljes romlástól és elenyészéstől a zsibói (Szilágy megye) Wesse-
lényi család kriptáját. 

A nyolcvanas években még közel hasonló állapotban volt a kápolna jellegű emlékhely, mint ahogy 
Petri Mór: „Szilágy vármegye monográphiája"-ban látható. Azóta a háromnegyed részét a felépítmény-
nek széthordták a környékbeliek. 

A terület tulajdonjoga is problémás volt az ún. „rendszerváltás" után. A kápolna közelében lévő kas-
tély épületét a család azóta peres úton visszaszerezte, de a kriptára nem tartottak igényt. A kastélypark 
pedig továbbra is az állami tulajdonban lévő botanikai kutatóállomás birtoka. A Wesselényi család krip-
tája így állami műemléknek minősül. Minden gondozás nélkül pusztult a legutóbbi időkig. 

A Wesselényi-síremlék látványterve 



Sikerült felvenni a kapcsolatot a város RMDSZ-es alpolgármesterével (Sárközi Pál), aki támogatja 
az építmény megmentését. Ő tartja a kapcsolatot a „Vasile Fati" kutatóállomás újonnan kinevezett ve-
zetőjével, aki szintén pártolja a helyreállítás szándékát. Ez nem kis dolog, mert korábban erre nem volt 
lehetőség. 

Egyeztettem a Kelemen Hunor úr által vezetett román kulturális tárcával, akik vázolták a felújítás 
adminisztratív követelményeit. Guttmann Szabolcs építész urat (aki korábban Nagyszeben főépítésze 
volt) kértük fel arra, hogy a szükséges jogosítványok birtokában készítse el a felújítás tervanyagát. En-
nek költségeit az EKOSZ tagszervezetei gyűjtéssel és pályázat útján előteremtették. A Nemzeti Kultu-
rális Alap (NKA) támogatása nyomán (350.000 Ft) ki tudjuk fizetni a 700.000 forintra rúgó tervköltsé-
geket. 

A tervek elkészültével világossá vált, hogy az a felújítási mód, melyet a román műemlékvédelmi tör-
vények lehetővé tesznek, 12 millió forintba fog kerülni. Ennek az összegnek előteremtésére folytatni 
kívánjuk a gyűjtést, melybe igyekszünk minél többeket bevonni. 

A cél: egy ilyen jelképes értékkel is biró emlékhelyet megmenteni a szilágysági magyarság számára. 
Ugyanakkor egy olyan látogatható helyet kiépíteni, amely lelki elcsendesedésre alkalmas kegyhely-
ként, kilátóként (szép domboldali fekvés), nyári hangversenyek megtartására felhasználható helyszín-
ként is működhet az odalátogatók összessége számára. Abban is bizakodunk, hogy az összmagyarság 
számára is fontos kötelesség a Wesselényiek (a Habsburgok által kivégzett, a Zsibói Bölény, az árvízi 
hajós) nyughelyének és emlékének kegyeletteljes megőrzése, megújítása. 

A kérésem az, hogy közvetítsék és támogassák ezt az ügyünket, a munkálkodásban való részvételük-
kel, az összefogással. 

Nagy Árpád 
az EKOSZ elnöke, 

izsáki református lelkész 
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