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Borbély Gábor 
 

Mőemlékek, irodalmi emlékek,  

jeles emberek az Érmelléken 
 
 
 

z épített örökség egy nép kultúrájának, kul-
turális örökségének szerves része, ugyan-

akkor záloga jövıjének is. Templomok, várak, 
kastélyok és udvarházak, temetımővészeti érté-
kek, gazdaságtörténeti értékek, népi mőemlékek 
melyek néprajzi szempontból is kiemelkedı je-
lentıségőek; mind-mind az elızı korokból 
örökölt értékek. Fél évszázada még teljes szép-
ségében, gazdagságában pompázott az ısi „vi-
zes világ”. Az Ér két oldalát óriási kiterjedéső 
nádasok, zsombékos mocsarak borították. Te-
mérdek madár fészkelt itt, de igazi paradicsom 
volt a halászoknak és a mocsárvilág javait győjtı 
pákászoknak is. Ember és természet együttélése, 
évezredeken át kölcsönösen hasznos volt. Kü-
lönösen, hogy a természet tavaszonként önma-
gát újította meg, amíg engedték. E mély fekvéső 
terület északnyugat felıl a homokbuckás Nyír-
ség, délkelet felıl pedig szılıtermı dombvidék, 
az Érmelléki-hát határolják. 

Sajnos, a XX. század 60-as éveiben az ember 
itt elárulta a természetet, és ezt a mesebeli ter-
mészeti környezetet elpusztították: az Ér mo-
csarait többségükben lecsapolták. Talán másod-
lagos tényezı, de ezzel összefüggésben szó-
készletünk is szegényebb lett. Még az érmelléki 
ember alapszókincsébıl is kihulltak olyan fo-
galmak mint: csáklya, csepesz, dágvány, fok, ha-
jítófa, kolokán, kotu, láp, lésza, morotva, ombo-
lyos víz, posvány, rétész, sárhajó, sulyom, varsa, 
vész stb. A természet még megemberelheti magát – új-

jászülethet, azonban ha a történeti múlt emlékei, 
építményei funkciójukat veszítetten, elhagyottan áll-
nak elıbb-utóbb végérvényesen elpusztulhatnak. 

Az alábbiakban az Érmellék bihari szakaszát 
– Szalacstól a folyó Berettyóba ömléséig – sze-
retném pásztába fogni, annál is inkább, mert a 
mocsárvilág és az ember viszonya, egymásra-
utaltsága itt volt a legszorosabb. 

Az Ér neve Anonymus regényes gesztájában, 
„A magyarok cselekedetei”-ben bukkan fel elı-
ször „Humusouer”, „Umosouer” azaz „Omsó-
ér” alakban. A 22. fejezetben olvashatjuk: 
Tétény és fia Horka a nyíri részeken lovagoltak 
át és „nagy számú népet hódítottak meg a Nyír 
erdeitıl egészen az Omsó-érig.”1 A 28. fejezet-
ben az alábbiakat közli: Tas és Szabolcs vezérek 
az erdélyi Gyula megverése után „lefelé jöttek 
egy Omsó-ér nevő víz mellett, s a Szerep mo-
csarához értek. Azután útjukat folytatva Szeg-
halomhoz jutottak, itt át akartak kelni a Körö-
sön, hogy Ménmarót ellen harcoljanak.”2 Ano-
nymus helymeghatározása kitőnı, hisz mind 
Szerep, mind Szeghalom a hajdani Nagysárrét, a 
Berettyó Sárrétjén találhatók. 

Az Ér nevének tudományos értelmezését il-
letıen érdemes idézni Kiss Lajos nyelvészt, a je-
les etimológust: „Az elsıdleges OM/O/SÓ-ÉR 
névváltozat elülsı néveleme a magyar omlik 

 
1  Anonymus: A magyarok cselekedeteirıl. In. A magyar 

középkor irodalma. Budapest, 1984.  
2  Uo.  
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igével összefüggı – régi nyelvi – omos igének a 
folyamatos melléknévi igeneve. A késıbb önál-
lósult második névelem a magyar ér lusta folyá-
sú, iszapos medrő folyóvíz.”3 

Az érmelléki táj jellegzetes templomai, egy-
házi építményei, kastélyai, erıdített várai már a 
középkor századaitól rangot adtak a történelmi 
Bihar, Szatmár illetve a késıbb kialakult Hajdú 
vármegyék találkozási pontjában elterülı tér-
ségnek.    

Az Érmellék egyházi építményeirıl a váradi 
püspökség 1291–1294 között keletkezett tized-
jegyzékébıl értesülhetünk. Több olyan telepü-
lésrıl tudunk, melynek papja szeretetadományt 
fizetett a püspökségnek, tehát önálló egyházzal 
rendelkezett. Diószeg és Nagyléta papjai egy-
formán ½ márkát fizettek. Egy fertót, ¼ már-
kát fizetett a püspöknek Egyed, Mihályfalva, 
Kiskágya vagy Egyházaskágya. Egy unciát, 1/8 
márkát fizettek a következı települések papjai: 
Szalacs, a Hencida határában állt Salamon, az 
Albis határában állt Véd, Kiskereki, Éradony és 
Érkenéz. A Székelyhíd határában állt Tulogd 
papja nem fizetett ugyan szeretetadományt, de 
1296-ban már Szent Jakab tiszteletére szentelt 
temploma volt. A felsorolt települések templo-
mai többségükben egyszerő épületek lehettek, 
egyhajós, négyzetes vagy félköríves szentélyő, 
torony nélküli építmények voltak. Építészetileg 
összetettebb, méreteiben impozánsabb, kikép-
zésükben sokkal gazdagabb templomok épültek 
Érábrányban, Egyeden és Szalacson. De épül-
tek 5–7 méter belsı átmérıjő körtemplomok 
(rotonda) is, melyek különösen a X–XIII. szá-
zadban voltak gyakoriak.  

Érábrány (Monostorábrány, Ábránymonos-
tor) Margittától – a régió mai legnagyobb váro-
sától – délnyugatra található. Györffy Györgytıl 
 
3  Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Buda-

pest, 1997.   

tudjuk: premontrei monostora 1234 elıtt léte-
sült a pályi monostor fíliájaként.4 1294-ben a 
morvaországi lukai prépostság alá rendelték, de 
1320-ban már ismét a pályi monostor filiája. A 
hosszanti elrendezéső, egyhajós templom téglá-
ból épült, félköríves diadalíve román stílusú, de 
a nyolcszög három oldalával záródó szentély 
már az átmeneti kort képviseli. Szembetőnı a 
magas, karcsú templomhajó. Keskeny, félkör-
íves záródású ablakai szokatlanul magasan he-
lyezkednek el. A templombelsıt délrıl négy, 
északról egy, a szentély felıl pedig három, töl-
csérbélletes ablak világítja meg. Kozák Lajos „A 
herpályi apátsági templom építéstörténete” cí-
mő tanulmányában írja: „Az ábrányi premontrei 
prépostság romos templomának hajóján levı, 
hengertagokkal keretezett, lépcsıs béllető, fél-
köríves záródású román kori ablakok ugyancsak 
román kori építészetünk ritka, talán egyedi 
megoldásai közé sorolhatók.”5 Örömünkre, né-
hány éve komoly állagvédelmi munka folyik az 
érábrányi templomban. A régészeti feltáró 
munkát követıen, ma már a templom szerkeze-
ti elemeinek a megerısítése folyik. Újra tetı ke-
rül a templomra, megakadályozva így a további 
károsodásokat. 

Egyed (Egyedmonostor, késıbb Egyedma-
jor) ma puszta Bihardiószegtıl északnyugatra. 
Az Érmelléken a Gutkeledek a XII. század vé-
gén jutottak hatalmas birtokhoz. Jakó Zsig-
mond éppen Egyedet tekinti az új tulajdonosok 
által telepített elsı falunak. A Gutkeledek Egye-
den építették fel nemzetségi monostorukat, 
ahova az alapító és családja temetkezett. A csa-
ládi monostort a bencésekre bízták, ahol azon-

 
4  Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti 

földrajza. I. Budapest, 1987. 
5  Kozák Lajos: A herpályi apátsági templomrom építés-

története. In. Berettyóújfalu története. Berettyóújfa-
lu, 1981.    
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ban kis számú szerzetes élt, hisz szokás szerint 
csak az ott nyugvókért miséztek, imádkoztak. 
Korabeli szokásoknak megfelelıen, a monostor 
a családi birtok szerves része volt. Egy 1275. évi 
okirat szerint még Egyedmonostor is osztatlan 
birtok. A Gutkeled testvérek felváltva gyakorol-
ták a kegyuraságot. 1278-ban a Gutkeled nem 
béli Drug fiai elfoglalták Egyed monostorát, 
„hogy várat építsenek benne, a szerzeteseket 
pedig kizárták belıle”; továbbá „Drug fia Péter 
a klastrom épületeit lerontotta s a monostorból 
leszedett köveket valamint a klastrom oszlopai-
nak faragott köveit elvitette és Diószegen tor-
nyot épített belıle”.6 Bizonyosan birtokai kiter-
jesztése céljából a szomszédos Adorján vár ura, 
Borsa  Kopasz nádor 1311-ben felgyújtatta, 
1316-ban pedig személyesen vezetett ostromot 
az erıdítménnyé alakított monostor ellen. Ezt 
követıen újra visszakerültek a szerzetesek, de 
hanyatlása egyre nyilvánvalóbbá lett. Pápai ti-
zedként az egyedi apát csekély összeget, évi át-
lagban 25 garast fizetett, a falu papja pedig 8 ga-
rast. Ez utóbbi viszont azt jelzi, hogy a Gut-
keledek a monostor mellé megépíttették a plé-
bániafunkciókat ellátó templomot is. A Min-
denszentek tiszteletére szentelt templom, a ko-
lostorszárnyak és kiegészítı épületek maradvá-
nyai már rég a föld alatt rejtızködnek. Régészeti 
terepjárások és ásatások bizonyosan szép és ér-
tékes anyagot tárnának napfényre. 

Szalacsnak a mai viszonyokhoz hasonlóan 
már két temploma volt az Árpád-korban is. A 
Szent György tiszteletére szentelt kéttornyú 
monostorszerő egyház a Szent György utcán, a 
templomhely nevő részen állt. A Boldogságos 
Szőz Mária tiszteletére szentelt templom pedig, 
a mai református egyház, igaz erısen átalakított 
formában. Ennek altemplomában temették el 
 
6  Jakó Zsigmond: Bihari várak kutatásáról. In. Mővelı-

déstörténet, 1983. és 1999.  

Varkocs Tamás fiát, az 1583-ban elhunyt Mik-
lóst. Emlékét Kassai Zsigmond Dávid reformá-
tus tanár, költı örökítette meg: „Varkocsnak ez 
a szalacsi földrész adta halálát, / Hogy a világra 
elıbb hozta a körösi táj, / Mint még élıt Szé-
kelyhíd környéke fogadta, / S ezt követıleg a 
nagy hírnevő váradi vár (…)”. Szalacs mai kato-
likus temploma 1792-ben épült. A négy mellék-
oltár felett elhelyezkedı képeket Mezey Lajos 
nagyváradi festımővész készítette (1879), akit 
mint Nagyvárad elsı fotográfusát (1852) is tisz-
telet övez. 

Az Érmellék két legértékesebb mőemlék-
temploma Albison illetve Székelyhídon található. 
Albis neve az Albert személynévbıl származik, 
annak régies becézı alakja. Elsı írásos említése 
1373-ban történik, pedig a falu temploma, leg-
alábbis annak tornya a XIII–XIV. század for-
dulóján már állt. Ritka építészeti megoldásként 
a szentély a torony alá került. A négyzetes alap-
rajzú térrészt, amelyben a reformáció elıtt az 
oltár és annak felépítményei álltak, román ke-
resztboltozat fedi. Ugyanígy a torony elsı és 
második emeletét is. Az elsı emeleten, oldalan-
ként két-két keskeny, lırésszerő, félköríves zá-
ródású ablak található. Kávájuk mély és rézsős. 
Hasonlóak a második emelet ablakai is, ám itt a 
nyílások egyenes lezárásúak. Ma a két emeletet 
erısen kiugró koronapárkány zárja, felette kissé 
visszahúzódva a toronysisak. Aligha kétséges, a 
torony a középkorban megerısített hely, az 
úgynevezett öregtorony vagy donjon szerepét is 
betölthette. A román kori építészetre jelleme-
zıen, a toronyba vezetı lépcsıt a vastag falba 
építették be. Hasonló megoldással találkozunk a 
sebesvári öregtoronynál is. Kincseket rejt az al-
bisi templom, mondják ma is az emberek. Per-
sze, de a legnagyobb kincs maga a román kori 
torony, amit a bihari várispánság várjobbágyai 
az Albisi család (a Zólyomiak ısei) építettek. 
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Hasonszırőek voltak a Kereki, Keresztúri és 
Köbölkúti családokkal, de míg az utóbbiak el-
szegényedtek, az Albisiak a XIV. század végére 
messze kiemelkedtek környezetükbıl. Kellett 
legyen valami erısségük, a szó mindkét értel-
mében. A Gutkeledek kihaltával, 1393-ban a 
diószegi uradalmat, majd 1402-ben a székelyhí-
dit is megkapták Zsigmond királytól. Albisi 
Márton fia Dávid mester, 1399-ben már Zó-
lyomi ispán volt. Fia, I. Tamás már Zólyominak 
nevezte magát. Feltételezhetı, hogy hatalmuk 
kiteljesedésével kegyurai lettek a templomnak, 
és családjuk oda temetkezett. Sokat sejtet az is, 
hogy az albisi pap nem tőnik fel sem a püspöki, 
sem a pápai tizedjegyzékekben. Szinte bizo-
nyos, hogy az albisi emberek lelki gondozását a 
falu határába olvadt Véd egyháza látta el. A 
Szent Gál tiszteletére szentelt templom Gábor 
nevő papja püspöki tizedként 1 unciát, 1/8 
márkát fizetett a püspöknek, pápai tizedként 
pedig, évi átlagban 7 garast adott. 

Székelyhíd gótikus templomát a Zólyomiak 
építették a XV. század második felében, egy ko-
rábbi templom falait is hasznosítva. Késıbb ezt 
tovább bıvítették. Figyelemre méltóak a kıbıl 
faragott csúcsíves ajtótokok, a bordás boltozat 
bordatöredékei, a boltozat íveit bezáró díszes, 
címeres zárókövek, valamint egy fiále (kis tor-
nyocska), mely a gótikában egyaránt volt díszítı 
és szerkezeti forma, hisz a templom oldalfalain 
álló támpilléreket terhelte le. A templom északi 
falában látható, az 1588-ban elhunyt Zólyomi 
Tamás síremlékének zárólapja, a meghalt dom-
bormővével. 

A Székelyhíd másik temploma a Szőz Mária 
tiszteletére szentelt római katolikus templom 
1764–68 között épült, ifjabb gr. Dietrichstein 
János hathatós támogatásával. 

Bár az Érmellék egyetlen valódi vára Szé-
kelyhídon volt, ennek ellenére több helyen talá-

lunk hivatkozásokat lakótornyokra, öregtor-
nyokra vagy donjonokra, melyek kivétel nélkül 
a passzív védekezést szolgálták, egy olyan kor-
ban, amikor a tartományurak vagy kiskirályok 
(oligarchák) gátlás nélkül támadtak egymásra, 
hatalmuk és birtokuk kiterjesztése érdekében. 
Biharban a XIII. században a Borsák voltak a 
legnagyobb tartományurak, akik 1294-ben még 
a váradi püspök fenesi várát is megtámadták. 

 A leggyakrabban emlegetett erısség Diószeg 
„vára” volt. A XVI–XVIII. századi források 
gyakran emlegetik a diószegi várat: 1551 febru-
árjában, miután Fráter György Váradon beje-
lentette, hogy sem ı, sem Izabella királyné nem 
tudja az országot megvédeni a török ellen, Dió-
szegen tárgyalásokat kezdett I. Ferdinánd meg-
bízottaival – Ecsedi Báthori István tárnokmes-
terrel és Erasmus Teuffel királyi fıkapitánnyal – 
Erdély átadásáról. Egyháztörténeti üzenete is 
van a diószegi várnak. Zólyomi Dávid 1630-
ban innen küldte levelét a debreceni kollégium-
ba, melyben tudatta, hogy 50 forintos alapít-
ványt tett annak javára, ha Karácsony, Húsvét 
és Pünkösd napján kimennek az adományokért, 
ugyanakkor prédikálnak is. Bátran állíthatjuk, 
ezzel a levéllel datálódik a legáció, az ünnepi 
követküldés, amelyben mindig is összefonódott 
az igehirdetés és az adománygyőjtés. Kevésbé 
történeti jelentıségő, de a vár históriájához tar-
tozik az alábbi történet. A Dengeleghi Mihályné 
enyingi Török Kata ellen 1614-ben lefolytatott 
per során, Nagy Éliás Imreffíné Iffjú Kata szol-
gája az alábbiakat vallotta: „Ugyanott Diósze-
gen az középházban az fejedelemmel, Dewai is 
ott benn vala s megfogá egy suplatos ágynak az 
árbócfáját Báthori s monda, Dewai, ebben az 
ágyban töttem vala meg Dengelenghiné asszo-
nyomnak elıször.” A diószegi mellett az 1614–
21 között lezajlott perek kapcsán az éradonyi 
vár is felbukkan. 
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Az Érmellék legjelentısebb vára Székelyhí-
don épült, azt követıen, hogy a Zólyomiak 
mind nagyobb politikai szerephez jutottak. Zó-
lyomi Tamás és Dávid 1460-ban kaptak enge-
délyt Mátyás királytól, hogy városukban kıbıl 
vagy fából várat építsenek. Szerény mocsárvár 
lehetett, hisz Dózsa hadai könnyen bevették. 
Védmővei még 1601-ben is földbıl és fából áll-
tak. Igazi várrá I. Rákóczi György idején építet-
ték ki, azt követıen, hogy 1633-ban a fejedelem 
fı- és jószágvesztésre ítélte Zólyomi Dávidot. 
A család birtokának nagy része, köztük a Szé-
kelyhíd, a Rákócziakra szállt. A vár átalakításait 
a külföldi egyetemeken tanult, európai mővelt-
ségő Haller Gábor vezette, aki saját tervei alap-
ján dolgozott Gyalun és Sárospatakon is. 
Szalárdi Jánostól tudjuk, hogy a négyszög alakú, 
négy sarokbástyás vár fundamentumát az Ér vi-
zébe sőrőn bevert éger-, cser- és tölgyfa cölö-
pök képezték.7 A székelyhídi vár a legnagyobb 
ostromot 1660. május 10-én állta ki, amikor a 
II. Rákóczi György ellen – Debrecenen, 
Pocsajon át – vonuló Szejdi Ahmed pasa meg-
támadta ugyan, de nem tudta bevenni. A törö-
kök bosszúból Székelyhidat feldúlták, a mene-
külı embereket legyilkolták. A vár sorsát a szé-
gyenletes vasvári béke pecsételte meg, amit 
1664. augusztus 10-én kötött az erısödı Habs-
burg a gyengülı Portával, a magyarok rovására. 
A béke szerint a Porta megtarthatta friss hódítá-
sait – Nagyváradot és Érsekújvárt – Székelyhíd 
várát pedig le kell rombolni. Történt ez béké-
ben, a béke fejében! A várat 1665. február elején 
robbantották fel. 

Ugyancsak a környék fontos építményei közé 
tartozott a Gálospetriben állt várkastély, mely a 
XVIII. században épült. Fényes Elek még látta 
a romokat. Mint írja: „A helység déli részén 
 
7  Szalárdi János: Siralmas magyar krónika. Budapest, 

1980.  

fekvı magas dombon látható egy várnak ma-
radványa, melyet Draveczky László ezredes 
építtetett a múlt században, s az 1829 s inkább 
1834-ben dühösködı földrengés tévé semmivé. 
E négy toronnyal ékesített pompás várkastély-
ból felséges kilátás történt a természeti ajándé-
kokkal megáldott Érmellékre.” Az 1829. július 
1-én jegyzett földrengés, reggel 4 és 8 óra kö-
zött dühöngött és erısen megrongálta Gálos-
petri, Vasad, Értarcsa, Érendréd, Érdengeleg és 
Iriny templomait és egyéb épületeit. Ennél is 
pusztítóbb volt az 1834. évi földrengés, mely 
október 15-én, reggel 7 és 8 óra között volt ész-
lelhetı. Epicentruma éppen Gálospetri térség-
ben volt.  A Gálospetriben található református 
templom belsı falán hatalmas faragott címeres, 
latin nyelvő emléktábla (epitáfium) látható, 
amely az építtetı család származására – Bohé-
miától Vinnáig – valamint az 1761-ben elhunyt 
Draveczky Lászlóra vonatkozóan közöl részle-
tes leírást. Az epitáfiumot nem kizárólag ott állí-
tották fel, ahol az elhunytat eltemették; így az is 
elképzelhetı, hogy ez az emléktábla a valamiko-
ri várkastélyt díszítette. 

Az érmelléki kastélyok, udvarházak (kúriák) jel-
legzetes és kiemelkedı jelentıségő emlékei a 
térség építészetének. A kastély építtetıje a rep-
rezentatívan kialakított, többnyire kerttel öve-
zett, dekoratív belsı díszítettségő lakóépülettel 
társadalmi rangját, hatalmát fejezte ki. Nagy tár-
sadalmi felemelkedés jele volt a kastélyos urak 
sorába kerülni. Biharban, mivel a vármegyét a 
törököt kiőzı Habsburgok „új szerzemény-
ként” kezelték, a felszabadító harcok során ki-
tőnt tábornokokat, hadiszállítókat, fıhivatalno-
kokat hatalmas birtokadományokkal honorál-
ták. A Zólyomiak, Rákócziak után új dinasztiák 
tőntek fel az Érmelléken. Diószeget a Váradot 
visszafoglaló gr. Heissler Donát császári tá-
bornok kapta haszonbérbe, majd 1697-tıl gr. 
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Grünsfeld Bronkhorst Johann Franz császári 
tábornok az új tulajdonos. İ építtette a kastélyt, 
mely inkább Zichy-kastélyként ismert. A dió-
szegi uradalmat a Zichyek a XIX. század elején 
elıbb haszonbérbe vették gr. Sternberg Ádám-
tól, majd 1811 körül csere útján ténylegesen is 

megszerezték azt. A kastély középtengelyes, 
szimmetrikus kompozíciójú. Fıhomlokzatát a 
középsı, kis kiüléső, háromszögő oromzatban 
záródó középrizalit és két enyhén kiugró sa-
rokrizalit tagolja. 

 

 
1. kép. A Zichy grófok diószegi kastélya 

 

 

 
2. kép. A Stubenberg grófok székelyhídi kastélya 
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A földszintes homlokzathoz azonos magas-
ságú mellékszárnyak csatlakoznak, U alakú ud-
vart zárva közre. Ez az elrendezés a barokk kas-
télyépítészetben volt kedvelt megoldás. A kas-
tély udvarán állt a Zichyek pincészete, ahol bo-
raikat palackozták. Ebben a pincében 1821. jú-
nius 2-án gr. Széchenyi István is megfordult. 
Naplójában olvashatjuk: „Délután a pincében 
voltam, 20 aranyat 64 korsó Bakatorért (Bocca 
Doro) Zichynek könnyelmően kifizettem…”8 A 
II. világháborút követıen a kastélyban mőködött 
az 1870-ben alapított, nagy múltú vincellér is-
kola. Sajnos az elmúlt évtizedekben méltatlan 
funkciókat szántak az épületnek – egy ideig 
varrodaként üzemelt –, ami állagának lerom-
lásához vezetett. 

A környék másik nevezetes kastélya Székely-
hídon épült. A domboldalon álló épület kitőnı 
rálátást nyújt az Érmellékre. Az épület az eltelt 
évszázadok alatt sokféle módosításon ment ke-
resztül, hozzáépítésen esett át, míg a XX. szá-
zad elején nyerte el a ma ismert formát. Bél Má-
tyás 1726-ban járt Biharban. Mint írja: „Gazdag 
épületei vannak a szılıtermı dombok alatt, 
amelyek közül kitőnik az Engelshoff család kas-
télya, a hasonnevő vár falaiból ékesen felépít-
ve.”9 A császárhő, Poncz Alias Engelshoffer 
Zsigmond a XVIII. század legelején nyerte el a 
székelyhídi uradalmat, amiben 1711 után meg-
erısítették. 1728 után Frencz Johann Gottfried 
Dietrichstein gróf az új birtokos. Fia, Johann 
Dietrichstein 1750–60 között felépítette a kas-
tély nyugati szárnyát. Errıl írja Fényes Elek: 
„Jelesb épületei a dombon lévı katolikus, s a 
lapályon épített református szentegyházak; egy 

 
8  Széchenyi István Naplója. (Szerk., bev. Viszota Gyu-

la). Budapest. 1939.  
9  Bél Mátyás: Bihar megye leírás. In. Bihari Múzeum 

Évkönyve II. Berettyóújfalu, 1978.    

régi modorú zárdához hasonlító urasági kastély, 
ennél különb az új magtár a piacon.”10 

Nagy kár, hogy ez a méreteiben is impozáns, 
építészetileg pedig a legszebb érmelléki magtár, 
ma üresen és elhagyatottan várja sorsa betelje-
sedését. Gr. Stubenberg 1830-ban nyerte el a 
székelyhídi uradalmat. Korszerő, dinamikusan 
fejlıdı, piacra termelı mezıgazdaságot honosí-
tott meg. Nánási Zoltántól tudjuk: „a kastély 
klasszicista díszítéső északkeleti alagsoros szár-
nyának megépítése, a régi barokk szárny kiegé-
szítése 1906 körül készült el”.11 A kastély egy-
kori kényelmére, nagyúri pompájára vall, hogy 
1890. szeptember 10–16. között, I. Ferenc Jó-
zsefet is vendégül láthatta, amikor a király meg-
tekintette a Hegyközszentmiklós térségében zaj-
ló érmelléki hadgyakorlatot. A szentmiklósiak a 
forrást (Istvándi-kút), melynek vizébıl ıfelsége 
is ivott, azóta is „Ferenc Jóska-kútjának” neve-
zik. A kastélyban ma a Petıfi Sándor Líceum 
mőködik. Az épület állaga erısen leromlott; sú-
lyos veszélyek fenyegetik, ha nem gondoskodnak 
idıben és kellı hozzáértéssel az állagvédelemrıl. 

A Székelyhídhoz közeli nagykágyai impo-
záns kastélyt nagylónai és vásárosnaményi gr. 
Lónyay József és neje, gr. Batthyány Karolina 
építették 1820-ban. A Lónyay család Szabolcs 
vármegyébıl került Biharba. Leányuk Vilma gr. 
Pongrácz Jenı császári és királyi kamarás, nyu-
galmazott huszár ezredes felesége volt. Két 
gyermekük született: Irma és Jenı. A kastélyra 
az emeletet gr. Pongrácz Jenı építette 1895-
ben. Az épületben ma fogyatékos gyermekek 
szanatóriuma mőködik. Az 1990-es években 
újították fel. Hajdan a kastélyt egzotikus fákkal 
teli, angol tájkert (dendrológiai park) övezte. A 

 
10 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I–IV. 

Pest, 1851.    
11  Nánási Zoltán: Székelyhíd történeti monográfiája. Szé-

kelyhíd, 2003.   
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kert délnyugati részén, domboldalra épült a csa-
ládi kápolna, alatta a több koporsót befogadó 
sírbolt (kripta), ahova a család temetkezett. 
Északnyugaton álltak a gazdasági épületek és a 
cselédség lakásai. Az épületek organikus egysé-
get alkottak az angolkerttel, mely rá jellemzıen 
beleolvadt, átnyúlt az ıt környezı tulajdonkép-
peni tájba. Idıs kágyai emberek mesélték a 70-

es évek végén: a kastélyhoz egyenes, fákkal sze-
gélyezett út vezetett, ám a kápolnához és egyéb 
épületekhez kanyargó utak vittek. A kert mára 
teljesen leromlott. De a sötét lombú fák, facso-
portok, tisztások, lehajló ágú szomorúfőzek 
szabad, laza együttese ma is hangulatot 
áraszt: derőt, komolyságot, szomorúságot, ün-
nepélyességet. 

 

 
3. kép. A székelyhídi magtár 

 
 

A kastélyok impozáns méreteikkel, fényőzı 
berendezésükkel, hatalmas kertjeikkel tőnnek 
ki. Ki kellett fejeznie az építtetı rangját (báró, 
gróf, herceg) és gazdagságát! Az udvarházak 
vagy kúriák viszont a középnemesi családok 
életének színterei. A földszintes, lakó- és ven-
dégszobás udvarházak többségükben a telepü-
lések belterületén épültek, gyakran díszkerttel 
körülvéve. 

Csokaly központjában három udvarház, ahogy 
itt mondják: kúria épült. Fényes Elek szülıháza 
az 1990-es évekre elhanyagoltan, roggyantan, de 
még állt, híven ırizve a XVIII–XIX. század 

fordulójának kúriaépítési hagyományait. Udvari 
homlokzatán kıoszlopos-boltívsoros tornác fu-
tott végig. Mind a tornác, mind a helyiségek 
boltozatosak voltak. Dongaboltozat fedte az 
épület alatti hatalmas pincehelyiségeket is. 
Öröm az ürömben, hogy, 2003. szeptember 7-
én a Fényes-portán felavatták Fényes Elek 
bronz mellszobrát (Mihály Gábor alkotását). A 
falu másik kúriájában, amely korábban a Papp-
Szász család tulajdonában volt, évtizedeken át 
„kultúrház” mőködött. Fıhomlokzata elıtt 
nyílt, oszlopokkal alátámasztott, háromszög-
oromzattal lezárt középrizalit található. Az 
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ebédlı padlóburkolata kis színes kövekbıl ké-
szült: szögletesen kígyózó vonalú (meander) 
szegélydísz, a sarkokon olaszkorsóból kinövı 
virágkompozíció. Az épület ma üresen áll, elha-
nyagolt, állaga erısen romlik. A szintén közel-
ben álló, Oláh Gábor-féle kúria igazi kisnemesi, 
klasszicizáló épület. A méreteiben kicsiny épü-
let, fıhomlokzata elıtt négy oszloppal alátá-
masztott nyitott tornáccal, amit háromszög 
oromzat zár le. Az épület ma magántulajdon-
ban van, lakják. 

Asszonyvására (Forum Reginae) királynéi bir-
tok volt, majd a váradelıhegyi premontreieké 
lett. 1552-ben már a Szent István káptalan bir-
tokaként szerepelt, de nem sokkal késıbb, 
1582-ben, Báthori István Fráter Pálnak adomá-
nyozta. Fia, Fráter István – aki Bocskai rokona 
és belsı embereinek egyike volt, de meghátrált 
a „bihari nagyúr” ellenállási tervétıl és a szent-
jobbi várkapitánnyal, Székely Ferenccel, 1604. 
szeptember végén jelentették azt Concini váradi 
alkapitánynak – 1600 körül udvarházat építte-
tett a településen. A kúria a XVIII–XIX. század 
fordulóján nyerte el végsı arculatát. Az 1800-as 
évek elején került vissza a premontreiek birto-
kába, Fráter Pál adománya révén. A II. világhá-
borút követıen magtárként használta a terme-
lıszövetkezet. Ma a premontreieké, ám állaga 
napról napra romlik. 

Az érmihályfalvai kúriát az a Bernáth Gedeon 
építtette, aki az 1848–49-es szabadságharcban, a 
II. bihari nemzetırzászlóalj századosaként tőnt 
ki. Késıbb a Bujanovics-család birtokába ke-
rült. Ma a kisváros egészségügyi központja mő-
ködik az épületben. A kúria körül fa- és nö-
vényritkaságokkal teli kert állt. Úgy hírlik, erıs a 
szándék, hogy megmentsék a pusztulástól. 

Érsemjén középpontjában található Fráter Bé-
la kúriája. A rossz felújítások, hozzáépítések 
megfosztották eredeti értékeitıl. Ugyancsak Ér-

semjénben található a „nótáskapitány”, Fráter 
Lóránt kúriája, melyben ma iskola mőködik. 
Szintén Érsemjénben állt Bossányi Ferencnek – 
Kazinczy Ferenc nagyapjának – a kúriája, a mai 
görögkeleti templom helyén. Az emlékezet úgy 
tartja, hogy az I. világháborút követıen bontot-
ták le. Kazinczy életének elsı hét esztendejét 
töltötte Semjénben. Szobrot 1907 nyarán ka-
pott a magyar nyelvújítás nagy egyénisége. Ady 
szóvá is tette: „Kazinczy Ferencnek szobrot fog 
állítani feledékeny nemzete helyett – Fráter Lo-
ránd úr.”12 

Gálospetriben három kúria látható. Dráveczky 
Gyula 1846-ban építkezett, ám a hajdani „úri-
lak” mára elveszítette minden jellegzetességét. 
Fráter Vince 1860-ban épült kúriáját, bástyasze-
rően, hengeres toronnyal díszítette. Fráter Ti-
bor és István 1896-ban építtették udvarházukat, 
melynek ünnepélyességét a fıhomlokzat oszlo-
pos-ívezetes kiképzéső portikusza adja, melyet 
íves vonalakból képzett – barokkos – oromzat 
zár le. Állaga rossz, amit csak fokoz, hogy üre-
sen, elhagyottan áll. 

Ottományban a Várhegy oldalába épült a Ko-
máromi-kúria. A bibliafordító református lel-
kész, Komáromi Csipkés György (1628–1678) 
unokáját 1723-ban iktatták be az ottományi bir-
tokba. Az épület a XVIII–XIX. század forduló-
jának kúriaépítési hagyományait ırzi. Alaprajza 
téglalap alakú, udvari homlokzata elıtt, kılábas 
boltíves, árkádos tornácot építettek. Bántó, hogy 
ezt késıbb befalazták, ablakot helyeztek el he-
lyén. Közepén a homlokzat elıtt épületrész áll. 
Az egységet, közte és a tornác között az azonos 
keresztboltozatos lefedés adja. Az épület to-
vábbi nyolc helyiségét teknıboltozat fedi. A fı-
épületet egy korabeli cselédszárny, illetve a régi 
– leromlott állagú – gazdasági épületek övezik. 
 
12 Budapesti Napló 1907. július 26. Jegyzetek a napról. 

Szegény Kazinczy Ferenc.   



36                                                

A kúria mögött, kb. 100 méterre található az 
úgynevezett vizes pince. A kb. 130 m hosszú 
föld alatti építmény szakaszonként szőkül és tel-
jes belsı felülete téglával bélelt. Aljának burko-
lata is téglából készült, melyben a végétıl kifelé 
egy 22 cm széles, 30 cm mély, nyitott csatorna 
húzódik. A pince közepe táján egy 100 x 60 cm 
kerülető kút található. Ezt akár ülepítı meden-
cének is tekinthetjük, ahol a saját maga súlyától 
kifelé áramló forrásvíz lerakta a finom szemcsé-
jő iszapot. Innen a víz a föld alatti kerámiaveze-
téken folyt tovább, az épületbe illetve az elıtte 
épült szökıkútba. 

A vidéki kastélyoknak, de különösen a kú-
riáknak, mint gazdasági központoknak fontos 
tartozékai voltak a nagymérető gabonatárolók 
vagy magtárak. Ezekben a nagy befogadóképes-
ségő, téglalap alapú, többszintes épületekben – 
megfelelı rétegvastagságban – ömlesztve tárol-
ták, illetve kezelték (forgatás, szelelırostálás) a 
gabonát. Ahogy az idısebbek mondják a tárolt 
gabona maga az élet; lélegzik meg fény is kell 
neki. Éppen ezért a magtárak falában, sőrőn el-
helyezve apró (40 x 60 cm) ablakok találhatók. 
A nyitható ablakszárny vaslemezbıl készült, és 
a felsı vízszintes tengely körül emelhetı, alulról 
pedig kitámasztható. Többségük a XIX. század 
elsı felében, a klasszicizmus idején épült. Falai-
kat vízszintes irányban közép- és tetıpárkány 
tagolja. Gálospetriben több magtár is található, 
melyek ma is használatban vannak. A legna-
gyobb és legszebb azonban Székelyhídon épült. 
A kétszintes, alápincézett magtár hosszan el-
nyúló homlokzatát, enyhén kiugró rizalit tagol-
ja, amely háromszögő oromzattal van lezárva. 
Felelıtlenség hagyni, hogy elpusztuljon. 

Szintén a múltat idézi a szalacsi négylyukú kı-
híd, melyet már Kıváry László is említésre mél-
tónak tartott: „Délre fölötte szılıhegy, alatta 
tér, az Ér mocsaras tere, melyen keresztül derék 

íves kıhíd viszen”.13 A híd a XVIII. század vé-
gén épült, majd az Ér lecsapolását követıen 
szárazra került. Teljes hossza 29,7 m, legna-
gyobb magassága 4,9 m, egy-egy ívköze 3,7 m, 
magasságuk 2,2 m, kivételt csak a falu felıl 
számított harmadik hídlyuk képez, mely 4,1 m 
széles és 2,4 m magas. Az Ér folyásával szem-
beni oldalon ma is megfigyelhetık a mederpillé-
rek elé épített jégtörık, melyek a tavaszonként 
leúszó jégtáblákat terelték el, zúzták szét. Ál-
lagmegırzési munkálatokat 1988-ban végeztek 
a hídon, 2001 májusában pedig emléktáblát he-
lyeztek el a történeti és esztétikai értékkel bíró 
mőszaki emléken. 

Az Érmellék népi építészeti emlékeirıl szólva 
(lakóházak, istállók, ólak, csőrök vagy depók, 
gémeskutak, borospincék és egyéb szılıhegyi 
építmények) megállapíthatjuk, hogy múltunk-
nak e jellegzetes építményei a hagyományos pa-
raszti életforma, a falusi élet megváltoztatásával 
egyszerre tőnnek el a XX. század utolsó har-
madában. Kivételt talán a borospincék képez-
nek, hisz a középkorban gyökerezı kedvezı 
birtokjogot a maga telepítette szılıhöz, még a 
kollektivizmus sem merte teljesen felrúgni. 
Hagytak egy kevés szılıt, személyi tulajdonban 
maradt a pincék zöme is. 

Kivételes szerencsének tudhatóan az 1980-
as évek elején, Diószegen megfigyelhettem né-
hány régi lakóház bontását. Akkor tapasztaltam, 
hogy már a mestergerendák felirata is sokat-
mondó volt. Az egyiken a következıt olvastam: 
„N. BAGOSI JUDIT ASSZONY EZ ÉPÜ-
LETET TSINALTATTA AO 1715 DIE 17 
IULI”. Az épületek falazata sövény vagy patics-
fal, szabadkéményes volt, kívülfőtıs boglya 
 
13  Kıváry László: Tájképek utazási rajzokban. (Válogatta, 

a bevezetı tanulmányt írta Bálint József.) Bukarest, 
1984. Téka sorozat.  
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formájú kemencével. A háromosztatú (nagyház, 
konyha, kisház) lakóház udvar felé esı hosszan-
ti homlokzatán, faragott könyökfákkal alátá-
masztott tornác futott végig. Szintén paticsból 
épült Kis Mihály úr háza („ANNO 9 MÁJI ME 

KIS MIHÁLY ÚR”) ám a kétosztatú lakóházat 
1820-ban bıvítették. A hátsó szoba (kisház) fa-
lazata vert fal, a mestergerendán pedig, az aláb-
bi olvasható: „FF UR 1820”. 

Az udvart az utca felıl lezáró kerítések, a raj-
tuk található kis- és nagykapuk ma is igen válto-
zatosak. Még látni lehet régies deszkakerítéseket, 
mind vízszintes, mind állódeszkás elrendezés-
ben. A fedeles kiskapuk vagy utcaajtók néprajzi 
üzenetet is hordoznak. A hatalmas kapubál-
ványok vagy kapufélfák régen faragottak voltak 
és néprajztudósok szerint az emberalakból stili-
zálódtak. Ma is számtalan hiedelem kötıdik 
hozzájuk. A szemöldökfára építették a kapu fe-
delét, az úgynevezett utcaajtó kalapot, mely erı-
sen hasonlít a koporsó fedeléhez. Erre került dí-
szítıelemként a deszkából kifőrészelt kígyó, vagy 
egymással szembenézı madárpár motívuma. 

Az érmelléki porták meghatározó építmé-
nyei a rácsos, fenyıléces kukoricagórék, me-
lyekben a letört csöves tengerit tárolták, szárí-
tották. Gyakori, hogy az utcafrontra épültek, 4-
5 pár kılábra. A borospincékhez hasonlóan, 
eredeti rendeltetésüknek megfelelıen használ-
ják ıket. 

Az Érmellék több jeles embert adott a magyar 
irodalomnak és történelemnek. Tonk Sándor törté-
nész kutatásaiból tudjuk, hogy a XV–XVI. szá-
zad fordulóján 19 érmelléki diák tanult külföldi 
egyetemeken: Székelyhídról 7, Diószegrıl 3, 
Szalacsról 3, Margittáról 2, Érkenézbıl, Ér-
mihályfalváról, Érsemjénbıl, Ottományból pe-
dig 1-1. A reformációt követıen a tanulni vágyó 
ifjúság legnagyobb része a debreceni kollégi-

umba került, majd onnan többen is külföldi 
egyetemekre jutottak. 

Keserői Dajka János (Érkeserő, 1580 – Gyula-
fehérvár, 1633) Heidelbergben, Marburgban, 
Wittenbergben tanult. Hazatérte után váradi lel-
kész lett, majd Bethlen Gábor udvari papja, 
1618-tól pedig erdélyi református püspök. Nagy 
befolyással volt a fejedelem mővelıdéspolitiká-
jának alakulásában. Szemben állt az unitárius 
eszmékkel és a fejedelem jelenlétében nyilvános 
hitvitákat tartott, többek között Csanádi Pál uni-
tárius hittudóssal. Geleji Katona Istvánnal közö-
sen összeállította a református egyház hivatalos 
énekeskönyvét, az „Öreg Graduált”, amelyet 
püspökutóda fejezett be és adott ki 1636-ban. 
Emléktáblát 1995-ben kapott, mely az érkeserői 
református templomban áll.  

Szintén sikeres egyházi pályát futott be Tó-
feus Dobos Mihály (Székelyhíd, 1642 – Gyulafe-
hérvár, 1684). Nagyhatású prédikátor, erdélyi 
református püspök. A debreceni kollégiumból 
jutott el hollandiai egyetemekre, ahol teológiai 
doktorátust szerzett. Tanított a váradi és a sá-
rospataki kollégiumokban, lelkész volt Bodrog-
keresztúron, Diószegen és Szatmárnémetiben. 
1665-tıl I. Apafi Mihály fejedelem udvari papja, 
1679-tıl pedig erdélyi református püspök volt. 
Prédikációit Bornemissza Anna, a fejedelem fe-
leségének utasítására két íródeák folyamatosan 
lejegyezte, majd 1683-ban Kolozsvárott kinyom-
tatták: A szent zsoltárok resolutiója. 

Paskó Kristóf (Székelyhíd, 1634 – Sárospatak, 
1678) székelyhídi nemes ellentmondásos politi-
kai pályát járt be. Fiatalon került a fejedelmi ud-
varba és I. Apafi Mihály követeként többször 
megfordult Konstantinápolyban is. 1676-ban 
maga is belekeveredett a Béldi Pál vezette ösz-
szeesküvésbe, mely a fejedelem ellen irányult. 
Törökországba menekültek, ahonnan Paskó – 
titokban – visszatért Sárospatakra. Legnagyobb 
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mőve történeti értékő, az élmény személyes hi-
telével fogalmazta meg 1662-ben, Erdély 1658–
1661 közötti történetét, különösen Várad ost-
romát, hısies védelmét: A nemes és régentén 
híres Erdély országának keserves és szomorú 
pusztításáról írt siralom (Szeben, 1663.) 1668-
ban írt Emlékirata a Történelmi Tár 1890. évi 
folyamában jelent meg. Élete Jókai Mórt is 
megihlette a Kétszarvú ember címő regényében. 

Az Érmelléken született a felvilágosodás iro-
dalmának két jelentıs alakja Kazinczy Ferenc (Ér-
semlyén, 1767  – Széphalom, 1831) és Szentjóbi 
Szabó László (Ottomány, 1767 – Kufstein, 1795). 
Az 1790-es évek elején mindketten belekevered-
tek a Martinovics Ignác szervezte magyar jako-
binus mozgalomba, melyet 1794-ben leleplezett 
a császári titkos rendırség. Mindkettıjüket halál-
ra ítélték, amit az uralkodó I. Ferenc, bizonytalan 
idejő várfogságra változtatott. Kazinczy 2387 na-
pig raboskodott, majd kiszabadulása után a ma-
gyar nyelvújítás vezetı egyénisége lett. Mint pró-
zaíró is jelentıset alkotott: Pályám emlékezete 
(emlékirat, korrajz, 1828), Fogságom naplója 
(1831). Ma Kazinczy-emlékszoba és mellszobor 
ırzi emlékét Érsemlyénben. Szentjóbi Szabó 
László soha nem tért vissza Kufsteinbıl, a bör-
tönben halt meg. Népies hangulatú verseit az 
egyszerőség és dallamosság jellemzi. Drámát írt 
Mátyás királyról, részletet fordított Rousseau 
Emile címő regényes pedagógiai mővébıl. Az 
ottományi református templom falán emléktábla 
áll, a helyi általános iskola pedig a nevét viseli. 

Kortársuk volt Keresztesi József (Veszprém, 
1748 – Szalacs, 1812) református lelkész-költı, 
énekszerzı, naplóíró. Tanulmányait Miskolcon, 
a debreceni kollégiumban, majd hollandiai egye-
temeken végezte. Hét mázsa könyvvel tért haza 
1781-ben. A türelmi rendelet kihirdetése már 
Debrecenben találta, majd rövid létavértesi lel-
készkedés után, 1784-ben már ı hirdette az igét 

a várad-olaszi református templom alapkıleté-
telénél. „Sok keserő szolgálatot végzett”, Vára-
don sok méltatlanságban volt része, melyek ha-
tására három esztendı múltán elhagyta a várost. 
Szalacsra hívták, ahol 1787-tıl haláláig volt lel-
kipásztor. Jelen volt 1790. februárjában, az ér-
melléki egyházmegye küldötteként Budán a 
Bécsbıl hazaszállított Szent Korona ünnepélyes 
fogadásán. Tudott a Martinovics-féle mozga-
lomról is, mi több, elítélte azt. Naplójában írja: 
„Ez hazába is becsúszott a francia gondolkodás 
és a jakobinizmus, mely szerént egy gonosz tár-
saság támadt, melynek Martinovics apát úr volt 
az indítója”. Keresztesi a lelkészségen túl iroda-
lommal is foglalkozott, verseket írt. A reformá-
tus énekeskönyvben 37 énekét vették fel. A Ma-
gyar nyelv eredete címő nyelvészeti munkája 
1844-ben jelent meg Pozsonyban. Fı mőve: Ma-
gyarország polgári és egyházi közéletébıl címet 
viseli, 1882-ben jelent meg Budapesten és ma is 
fontos forrásmunka a korszak iránt érdeklıdık 
számára. Keresztesi József alakja ma is él a sza-
lacsiak emlékezetében, a református templom 
karzata alatt pedig emléktábla hirdeti nagyságát. 

Csécsi Nagy Imre (Érkeserő, 1804 – Debrecen, 
1847) református lelkész fiaként született. Or-
vosdoktori diplomát szerzett, ám behatóan fog-
lalkozott a természettudományokkal is. A deb-
receni kollégium tanáraként 1839-tıl haláláig ál-
lattant, növény- és ásványtant ill. kémiát taní-
tott, miközben vezette a fizikai szertárt és ás-
ványtani győjteményt. 1844-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelezı tagjává választot-
ták. Természettudósként is figyelemre méltó 
mőveket alkotott. Foglalkoztatta Debrecen vá-
ros egészséges ivóvízzel való ellátásának prob-
lémája. Fúrt kutak Debrecenben címő tanulmá-
nya az Országos Iparegyesület enciklopédikus 
tartalmú Hetilapjában jelent meg 1845-ben. 
Csécsi Nagy Imre legfontosabb írása Földünk s 
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néhány nevezetesebb ásvány rövid története 
címmel 1842-ben jelent meg. 

Fényes Elek (Csokaly, 1807 – Újpest, 1876) 
statisztikus, geográfus, 1837-tıl az MTA levele-
zı tagja. Szintén az Érmellék szülötte. Iskoláit 
Debrecenben, Nagyváradon és Pozsonyban vé-
gezte. Elsı nagy mőve 1836–40 között jelen 
meg hat kötetben: Magyar országnak és a hozzá 
kapcsolt tartományoknak mostani állapotja, 
statistikai és geográphiai tekintetben. Számos 
tudományos cikk, könyv és elismerés után 
1848-ban Szemere Bertalan belügyminiszter ıt 
bízta meg az Országos Statisztikai Hivatal veze-
tésével. Közvetlenül a szabadságharc után az 
Érmelléken bujdosott. 1855-ben a Tiszántúli 
Református Egyházkerület a debreceni jogaka-
démia megüresedett professzori székére hívta 
meg, de a bécsi kultuszminisztérium elutasította 
kinevezését. Ez is hozzájárult, hogy a korai ma-
gyar statisztika legnagyobb alakjának pályája 
nem emelkedhetett fel többé a szabadságharc 
elıtti magasságba. 1857-ben az Elsı Magyar Ál-
talános Biztosító Társaság vezetıségének tagja 
lett. 1858-ban pedig, az MTA rendes tagjainak 
sorába választotta, ám székfoglaló beszédét 
nem tartotta meg, így késıbb törölték az aka-
démikusok sorából. Csokalyon ma emléktábla 
és egy mellszobor ırzi emlékét. 

Kuthy Lajos (Érmihályfalva, 1813 – Nagyvá-
rad, 1864) regény- és drámaíró, ugyancsak el-
lentmondásokkal teli életpályát járt be. Debre-
cenben tanult, de 1833-ban abbahagyta teológi-
ai tanulmányait, Váradon házitanítóskodott és 
beiratkozott a jogakadémiára. 1834-tıl, mint a 
bihari követ patvaristája a pozsonyi országgyő-
lésen tartózkodott. Kapcsolatba került az or-
szággyőlési ifjakkal (Lovassy László, Kászonyi 
Dániel) és bekapcsolódott a Társalkodási Egylet 
munkájába. Az 1836-ban történt letartóztatások 
idején ıt is gyanúba fogták, de sikerült idejében 

elmenekülnie. Szeben környékén bujdosott, vé-
gül az Érmelléken, Asszonyvásárán tartóztatták 
le, ahol református lelkész édesapjánál tartóz-
kodott. Szabadulását követıen 1838-ban Pestre 
költözött és bekapcsolódott az irodalmi életbe. 
Novelláit a reformkor legjelentısebb folyóirata 
az Athenaeum is közölte. Hatalmas sikereket 
ért el, és gyorsan a Nemzeti Színház ünnepelt 
drámaírójává vált (Ariadne, 1838; Fehér és feke-
te, 1839; I. Károly és udvara, 1840). Nagy feltő-
nést keltett Hazai rejtelmek (1846–47) címő tár-
sadalmi regényével, melyet Eugène Sue Párizsi 
titkok címő regényének hatására írt. Nemeskür-
ty István írja: „Kuthy lebilincselı elbeszélı mo-
dora és érdekes cselekménybonyolítása Jókai eré-
nyeit elılegezi, … Jókai elıfutára”. Kuthy ün-
nepelt dráma- és regényíróként tehetıs polgári 
körülmények között élt, fıúri vendégeket foga-
dott szalonjában. 1843-ban az MTA levelezı 
tagjainak sorába választotta, majd 1845-tıl a 
Kisfaludy Társaság tagja lett. Magántitkára volt 
Batthyány Lajosnak, aki ekkor az ellenzéki fı-
rendek vezére volt a Felsı Táblán, és késıbb az 
ország elsı miniszterelnöke lett. 1848-ban Ku-
thy elıbb miniszterelnöki irodaigazgató, majd 
belügyminisztériumi osztálytanácsos volt. Kuthy 
a világosi fegyverletétel után az Érmelléken buj-
dosott, de nem csak a császári önkényuralom 
rendırsége elıl, hanem hitelezıitıl is. Haynau 
bukása után, 1850 nyara után, önként jelentke-
zett, majd szabadulása után belépett a császári 
biztosok (politikai rendırség) soraiba, akiknek 
faladata volt felderíteni minden gyanús közéleti 
megnyilvánulást. Elıbb Szatmár megyében volt 
másod-, majd Arad megyében elsı osztályú me-
gyei biztos. Nyugdíjazása (1863) elıtt a nagyvá-
radi bőnfenyítı törvényszéken volt ülnök. Olva-
sótábora, mely korábban felemelte és rajongott 
érte, teljesen elfordult tıle. A Budapesti Hírlap 
1860-ban folytatásokban közölte A királyné ol-
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vasója címő történelmi regényét, a közönség 
azonban közönnyel fogadta. Utolsó éveit család-
jánál, a diószegi szılıben élte. 1940–44 között 
Nagyváradon utcát neveztek el róla. 

Ugyancsak e táj szülötte volt Gombos Dániel 
(Ártánd, 1774 – Székelyhíd, 1852), Bihar vár-
megye második fıorvosa. Ártándi református 
lelkész fiaként került a debreceni kollégiumba, 
majd külföldi egyetemeken szerzett orvosdok-
tori diplomát. Ismerve Apáczai Csere János, 
Czvittinger Dávid, Bod Péter és Horányi Elek 
tudományos munkásságát, lexikont szerkesztett. 
Az idıpont azonban nem kedvezett neki, Budai 
Ézsaiás bátyja, Budai Ferenc (1760–1802) haj-
dúszováti református lelkész lexikonjával (Ma-
gyarország polgári históriára való lexikon a 
XVI. század végéig, I–III., Nagyvárad) egy idı-
ben adta ki saját lexikonját. Gombos 8 kötetes 
lexikont szerkesztett, de csak az elsı (Aba-Blat-
nik címszavakat tartalmazó) kötet jelent meg. 
K. Nagy Sándortól tudjuk, hogy a kézirat Bihar 
vármegye levéltárába, majd onnan a múzeumba 
került. A hatalmas vállalkozásban Gombos se-
gítségére volt Miskolczy Károly (1809–1870), aki-
ben a bihari helynévkutatás és helytörténetírás 
úttörıjét tisztelhetjük. Mindmáig megválaszo-
latlan a kérdés azonban, miért rekedt el a köte-
tek további kiadása? A legnyomósabb ok talán 
az lehetett, hogy Gombos Dánielnek nem si-
került bıkező mecénásokat találnia. Másrészt 
ugyancsak probléma lehetett az is, hogy a biha-
riak könyvespolcán már ott állt Budai Ferenc 
lexikonja. Így maradhatott torzóban ez a me-
rész vállalkozás, melynek egyetlen kötete 1837-
ben jelent meg Debrecenben, 3 ezer példány-
ban. A kutatók sokáig azt hitték, Gombos Dá-
niel síremléke megsemmisült, de az szerencsére 
tévesnek bizonyult: bozótok közt, elhagyottan, 
de elıbukkant a székelyhídi temetıben. 

Nem volt ilyen szerencséje Domokos Lırinc 
(Debrecen, 1761 – Nagyvárad, 1825) táblabíró, 
Bihar vármegye fıjegyzıje (1803–1810) mo-
numentális síremlékének. A Diószeg és Kágya 
közötti országút jobb oldalán, a Kopasz-domb 
után állt – magányosan – a határban, egészen az 
1980-as évek közepéig. K. Nagy Sándor száz 
évvel korábban még épségben olvashatta rajta a 
feliratot. A gránitból épült síremlék északi és 
déli oldalán, nemesi címer állt: „Néhai Tekinte-
tes N. S. Nemzetes és Vitézlett Szalakapolcsi 
Domokos Lırinc úrnak, a Lajos fiának, a Már-
ton unokájának (…)”. Az említett Lajos és Már-
ton: Domokos Márton (1697–1764) debreceni 
fıbíró, egyházi fıgondnok ill. Domokos Lajos 
(1728–1803) fıbíró, az egyház és a kollégium 
fıgondnoka, akiknek Kolyban volt birtokuk. E 
birtokon Széchenyi is látogatást tett, mint Napló-
jából (1823. június 1.) kiderül: „Kolyban megis-
merkedtem Domokos Lırinccel. Sok vitatkozás 
után politikai helyzetünkrıl, végül abban egyez-
tünk meg, hogy nekünk magyaroknak nincs más 
hátra, mint jajgatni, fizetni, imádkozni.”14 

A XIX. század elsı felében ünnepelt írónı-
nek számított Szentmihályiné Szabó Mária (Otto-
mány, 1888– Leányfalu, 1982), aki történelmi és 
családi ihletettségő regényeket írt. Felfelé címő 
regénye (1925) a szülıfaluba kalauzolja az olva-
sót. Ugyancsak az Érmelléken szerzett élmé-
nyek elevenednek meg Szalacsi Rácz Imre (Sza-
lacs, 1900 – Debrecen, 1956) író, újságíró regé-
nyeiben és Szalacsi Rácz István (Szalacs, 1904 – 
Nyíregyháza, 1966) festı vásznain.  

Kovács János (Szeghalom, 1816 – Szalacs, 1906) 
tanár, természettudós. 1856-tól négy évtizeden 
keresztül a debreceni református kollégium ta-
nára volt, görögöt, latint és természetrajzot taní-

 
14 Széchenyi István Naplója. (Szerk. és bev. Viszota 

Gyula). Budapest. 1939. 
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tott. Győjtött Biharban, de Tisza Domokos 
kísérıjeként Afrikába is eljutott. A debreceni 
évek után 1896-tól Szalacson élt. İ találta meg a 
„magyar Faust”, Hatvani István orvos, polihisztor el-
tőntnek vélt sírkövét, mely a temetıbıl egy debreceni cí-
visporta bejáratához került kerékvetı kınek.   

Az érmelléki barangolás végéhez közeledve 
meg kell említenünk néhány fontos XX. századi 
személyiséget is. Mikecs László (Diószeg, 1917 – 
taganrogi fogolytábor, 1944) tanár, néprajzkuta-
tó. Cegléden és Aszódon tanult, majd a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen szerzett né-
met–magyar szakos tanári oklevelet. A nagyhírő 
Eötvös Kollégium ösztöndíjasa volt, Mályusz 
Elemér, Pais Dezsı, Gyırffy István, Solymossy 
Sándor és Kodály Zoltán tanítványa volt. Ön-
szorgalomból románul tanult és 1938-ban részt 
vett a Dimitrie Gusti-féle „falukutató monogra-
fikus iskola” Észak Moldvában zajló felmérése-
in. Románia címő útirajza 1940-ben jelent meg. 
Csángók címő terjedelmes monográfiáját, aho-
gyan az a mőben olvasható, 1941 nyarán írta a 
diószegi szılıhegyen. A moldvai katolikusok 
1646–1647. évi összeírása címő munkája az Er-
délyi Tudományos Füzetek 1944/171. számá-
ban jelen meg. Mikecs munkássága nem kizáró-
lag tudományos cikkek és könyvek szerkeszté-
sébıl, írásából állt, nyomdát és népfıiskolát 
tervezett Diószegre. Sajnos, tervét nem tudta 
megvalósítani. 

Szenvedélyesen kutatta az Érmelléket, „min-
den élı és holt értéket győjtött” Andrássy Ernı 
(Szalacs, 1894 – Érmihályfalva, 1968) orvos-
doktor, aki egyaránt otthonosan mozgott az ıs-
lénytan, az állattan, a történelem, a numizmati-
ka, a régészet, de különösen az ornitológia és 
oológia tudományában. Felbecsülhetetlen érté-
kő győjteményt alkotott. Az ottományi földvár-
ban elkezdett ásatásainak szakszerő folytatására 
Roska Márton régészt kérte fel. A bronzkor ad-

dig ismeretlen kultúrszintjét tárták fel,  
 
amit a „locus classicus” alapján, Ion Nestor bu-
karesti régész javaslatára (1931) „ottományi kul-
túra” néven jegyez a régészet. 

Aligha kétséges, az Érmellék múltja minden 
vonatkozásban kötelez, de csak addig tehetünk 
érte valamit, amíg vannak természeti, történeti 
és népi értékeink, ameddig a korabeli nagyjaink 
emlékei nem hullanak ki végérvényesen a felej-
tés rostáján!  
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