
Látogatás a csekei birtokon  

 

Kölcse nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén található. 

Neve és a helye is érdekesnek tűnt számomra, amikor arra utaztunk. Egyetlen 

betű választotta el híres költőnk, Kölcsey Ferenc vezetéknevétől.  

Nem volt kérdés, hogy arra vesszük utunkat, mert szerettem volna látni a költő 

csekei birtokát. Régen is itt volt a Kölcsey-család uradalmi központja, de a 

költő csak 1815-ben, öccse halála után tért vissza a családi birtokra. Vállalta, 

hogy gondoskodik testvéröccse családjáról.  

A házat megpillantva elképzeltem: milyen látvány fogadhatta Kölcsey 

Ferencet, amikor odaérkezett. Egy elhanyagolt, omladozó udvarház állt a 

többi csekei ház között. Középen álló kémény mellett két szobácska, 

egybenyitva, aztán a konyha és az egészet egybefogva a szokásos fatornác. 

Szemben vele hátul a cselédház, az állatoknak pedig az ólak. Az épületet 

nagy szilvafák vették körül, és ott állott a csűr és a pálinkafőző is.  

Szinte láttam magam előtt, ahogy a költő megáll, körbepillant, arra gondolva: 

ősei ezt maguk teremtették meg, felmenőik szokása szerint, az erdőből 

termett fákból. Én is megálltam egy kicsit, elképzeltem, Kölcsey biztosan 

szomorúan emlékezett korán elhunyt szüleire.  

 

Tovább sétálva a birtokon az általa felújított házhoz értem. Hasonlított a 

régire, de zsindellyel fedték, a tornác megmaradt, az utca felé öt ablak 



nézett. Az ebédlőt szépen berendeztette Kölcsey, ahogyan a szobákat, a 

konyhát is.  

A könyvtárszobát magának szánta, egyik oldalát könyvek borították, 

válogatott remekművek sorakoztak szép számmal. A szoba egyszerű, pompa 

nélküli volt, közepén nagy íróasztallal. Szék, pamlag, szekrény, vaskályha 

tartozott még a berendezéshez.  

Téglából építtetett kemencét, a ház köré pedig kerítést. Az udvart is rendbe 

hozatta, fák, virágok vették körül a család tagjait és látogatóikat.  

A cselédeknek rendes körülményeket teremtett. A konyha felszerelése a leltár 

szerint többek között lisztesszekrény, gyúródeszka, rézmozsár, kávédaráló és 

pálinkafőző készülék volt.  

A szilvafák a szatmári vidék gyümölcsét adták, finom pálinka készült belőle, 

de orvosságként is használták. Került belőle eladásra, de aszalva és lekvárként 

eltették télire.    

 

 

 



Éppen idáig jutottam a visszaemlékezésben, amikor megpillantottam Kölcsey 

Ferenc mellszobrát. Egy szép kúria előtt áll. Hát bizony ez már nem a régi ház! 

Azt lebontották, mert a rokonság elavultnak találta és kényelmesebbre 

vágyott.  

 

 

 

Számomra mégis a régi csekei birtok emlékképei voltak azok, amelyek igazán 

Kölcsey Ferencet varázsolták elém a házba. 
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