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Érsemjén több nagy 
szülöttel is büszkél-
kedhet. A kis tele-
pülésen emlékházat 
rendeztek be tisztele-
tükre.

A Bihar megyei telepü-
lés, Érsemjén több nagy 
szülöttel is büszkélked-
het. Itt látta meg a napvi-
lágot Kazinczy Ferenc író, 
költő, a nyelvújítás egyik 
legnagyobb alakja; Fráter 
Lóránd nótaszerző, hu-
szárkapitány, és itt ringott 
bölcsője Csiha Kálmán re-
formátus lelkipásztornak, 
az Erdélyi Református 
Egyházkerület néhai püs-
pökének. A kis településen 
emlékházat rendeztek be 
tiszteletükre. Bár Kazin-
czy Ferenc emléke élénken 
élt szülőfalujában, az első 

emlékszobát csak 1991-ben 
rendezték be tiszteletére, 
a falu központi parkjában 
található, egykori reformá-
tus fiúiskola épületében. 
Kezdetben két terem al-
kotta a kiállítást. Később, 
1994-ben az emlékház 
Fráter Lóránd-teremmel 
is kibővült. Mindkét kiál-
lítás elsősorban a falu két 
nagy szülöttével kapcso-
latos dokumentumokból, 
kultuszukkal kapcsolatos 
anyagokból állt. Sajnálatos 
módon személyes tárgyaik 
közül mindeddig sem sike-
rült figyelemre méltó, kiál-
lítandó darabokat azonosí-

tani. Az új székhelyre való 
költözés jelentős változást 
hozott az emlékház életé-
ben. 2005-ben Érsemjén 
Önkormányzata megvásá-
rolta az egykori Bossányi-
kúriát, amelyben a kiállítás 
jelenleg is látogatható. Az 
épület a klasszicizmus jele-
it viseli, azonban sem épí-
tésének pontos évét, sem 
pedig az építőmester nevét 
nem ismerjük. Az azonban 
bizonyos, hogy a szom-
szédságában állt az 1931-
ben elbontott épületnek, 
amely Kazinczy Ferenc 
szülőháza volt. (Ennek a 
közelségnek tudható be, 
hogy hosszú ideig a jelen-
legi emlékházat azonosí-
tották Kazinczy szülőházá-
val. Bár egykor a két épület 
azonos birtokon állt, ezt a 
megközelítést mégis téve-
désnek kell tekintenünk). 
2008 augusztusában, már 
az új épületben kapott he-
lyet Érsemjén híressé vált 
szülöttének, Csiha Kál-
mánnak az emlékszobá-
ja. A család jóvoltából – a 
már említett kiállításoktól 
merőben eltérően – ezt az 
emlékszobát a boldog em-
lékű püspök relikviaértékű 
személyes tárgyai töltik 
meg. Az emlékház épülete 
műemlék értékű, alaprajza 
L alakú, jelenleg öt terme 
látogatható. Az első helyi-
ség Kazinczy egykori szü-
lőházán, a Bossányi kúrián 
1859-ben elhelyezett em-
léktáblát őrzi együtt azzal 
az emléktáblával, amelyet 
1942-ben, Szamosújvá-
ron állítottak Fráter Ló-
ránd tiszteletére. Ebből 
a teremből balra a Csiha, 
előre a Fráter, míg jobbra 
a Kazinczy emlékszoba 
nyílik. A helyi irodalmi 
kultusznak szép példája 
a falu központjában talál-
ható Kazinczy-szobor. Az 
emlékmű két részből áll. 
A mellszobor talapzatát 
képező gránittömböt 1859-

ben állíttatta a Magyar 
Tudományos Akadémia 
és a Kazinczyakkal rokon 
Krajnik család. 1907-ben 
készült el és került az obe-
liszkre a viaszveszejtéses 
technikával készült bronz-
szobor, amelyet Horvai 
János, korának ismert és 
elismert szobrászművésze 
készített Fráter Lóránd 
megrendelésére. Az 1918-
as év politikai és területi 
változásai a szobor nyu-
galmát is megzavarták. Az 
érsemjéniek a református 
templomban rejtették el 
az ártó kezek elől, ahon-
nan csak a II. bécsi döntést 
követően kerülhetett régi 
helyére. Az 1945. év újabb 
változásai, bár veszélyt je-
lentettek a szoborra, sze-
rencsére mégsem esett kár 
benne. Ehhez hozzájárult 
az is, hogy a falu lakossága 
díszbokrokkal rejtette el a 
diktatúra gyakran magyar-
ellenes képviselői elől. A 
’90-es években ezeket a 
bokrokat is kivágták, így a 
szobor nemcsak Érsemjén 

egyik büszkesége, de dí-
sze, jelképe is lehet.

A Kazinczy Ferenc emlék-
szoba

Kazinczy Ferenc 1759-
ben született Érsemjénben 
egy középnemesi család 
sarjaként. Szülei közül 
édesanyja, Bossányi Zsu-
zsanna volt érsemjéni 
származású. A gyermek 
Ferenc hétéves koráig 
anyai nagyapjánál ne-
velkedett, ezt követően 
Alsóregmecre költözött, 
édesapjához, Kazinczy Jó-
zsefhez. A Kazinczy Ferenc 
emlékkiállítás kilenc pan-
nó segítségével vezeti vé-
gig az érdeklődőt a nyelv-
újító életén. Három pannó 
a megánéletét, három a 
munkásságát míg további 
három emlékének ápolá-
sát ismerteti a látogatóval.
Kazinczy a magyar jako-
binus mozgalommal való 
kapcsolatai miatt került 
fogságba, hat és fél évet 
raboskodott Brünn, Kuf-
stein és Munkács börtöne-
iben. Nyelvújító törekvései 
nemcsak támogatókra ta-
láltak, hanem ellensége-
ket is szereztek neki, nem 
véletlen, hogy nyelvújítási 
harcról beszélhetünk. E 
harc kezdetének a Tövi-
sek és virágok (1811) című 
epigrammakötetének a 
megjelenését tekintik. Le-
zárásának éve pedig 1819, 
ekkor jelent meg ugyanis 
Kazinczy Ortológusok és 
neológusok nálunk és más 

nemzeteknél című tanul-
mánya, amely összefoglal-
ta a vita tanulságait. Más 
téren is összeütközésbe 
került néhány kortársával. 
E viták egyik leghíreseb-
bike az ún. „Árkádia-pör", 
amely Csokonai sírfeliratá-
nak szövege körül robbant 
ki. Kazinczy az „Árkádiá-
ban éltem én is” mondatot 
szerette volna Csokonai sír-
emlékére vésetni, amely-
ben a debreceniek sértést 
láttak, mivel az „árkádia” 
nemcsak kies, költők szá-
mára való vidéket, hanem 
marhalegelőt is jelentett. 
Az emlékszoba az életraj-

zi adatokon kívül a Ka-
zinczy-kultusz érsemjéni 
emlékeit is őrzi. Az első 
és egyben legjelentősebb 
emlékünnepre 1859-ben, 
a következőkre 1907- ben, 
1931-ben, illetve 1991-ben 
került sor. A két utóbbiról 
számos fotó található az 
emlékház gyűjteményé-
ben. Az 1931-es ünnepség-
gel kapcsolatban a korszak 
– a rendezvényen részt 
vevő – jelentős személyi-
ségeiről láthatunk felvéte-
leket, míg az 1991-es em-
lékünneppel kapcsolatban 
ezeken kívül a rendezvény 
fontosabb momentumait 
is megörökítették. A kora-
beli újságok leírásai élettel 
töltik meg a mozdulatlan 
képeket. A kiállításban 
számos Kazinczy-portré 
látható, amelyek életének 
különböző szakaszaiban 

Híres szülötteiknek alakítottak ki emlékmúzeumot Érsemjénben
örökítik meg a magyar iro-
dalom egyik legmerészebb 
újítóját. Az egyik legmeg-
rendítőbb a székelyhídi 
Niederkorn János által 
megfestett öregkori port-
ré. A falak körüli tárlók Ka-
zinczy munkáinak újabb 
kiadásait, a Kazinczyval 
kapcsolatos életrajzi íráso-
kat, műkritikákat és mél-
tatásokat tartalmazzák. A 
kiállítás külön figyelmet 
szentel Kazinczy legkisebb 
gyermekének, Kazinczy 
Lajosnak, aki a 15. aradi 
vértanúként írta be nevét a 
magyar történelembe. Va-
lódi sírja ismeretlen, em-
lékét Érsemjén központi 
parkjában, apja mellszob-
rával szemközt fejfa őrzi. A 
székesfehérvári Krajcáros 
Alapítvány 2009-ben egy 
újabb emlékművet készít-
tetett a vértanú tiszteleté-
re, amelyet az emlékmúze-
um udvarán állítottak fel.

A Fráter Lóránd-kiállítás
Fráter Béla és Rhédey 

Júlia házasságából ki-
lenc gyermek született. 
Közülük a nyolcadik 
volt Lóránd, aki a család 
érsemjéni kúriájában, 
1872-ben látta meg a nap-
világot. Édesanyja révén 
harmadik unokatestvére 
volt az angol királynőnek. 
A zene iránt már kora gye-
rekkorától érdeklődést 
mutató Lórándot kezdet-
ben édesanyja, később ma-
gántanító oktatta zenére. 
Bár szülei támogatták fiuk 
zenei nevelését, mégis a 
Lúgoson, majd Debrecen-
ben folytatott tanulmá-
nyait követően katonai 
pályára kényszerítették. 
Így került Budapestre, a 
Ludovika Akadémiára, 
melynek elvégzését köve-
tően Kassán, majd Maros-
vásárhelyen szolgált. Éle-
tének egyik meghatározó 
korszakát Szamosújváron 
töltötte, ahol 1897 és 1904 

között teljesítette katonai 
szolgálatát. Első népszerű 
dalai, a „Száz szál gyer-
tyát” és a „Tele van a város 
akácfavirággal”, ez utóbbi 
Szabolcska Mihály egyik 
versének megzenésítése.

Az emlékházban két te-
rem kiállítása mutatja be 
a Fráter családot. Az egyik 
kiállítás a família bővebb 
történetével, híres szülöt-
teivel ismerteti meg a láto-
gatót. Leírást olvashatunk 
a család névadójáról, Frá-
ter Györgyről, ábrázolást 
láthatunk V. György angol 
királyról és feleségéről, 
aki a Fráterek közvetlen 
rokona volt, nemkülönben 
Madách Imréné született 
Fráter Erzsébetről. A nem-
zetség történetét családfák 
segítségével is nyomon le-
het követni. A portrékon 
kívül a teremben térképet 
is találunk a család birto-
kainak elhelyezkedéséről, 
illetve képeket láthatunk 
a bizonyos időszakokban 
a Fráterek által irányított 
szentjobbi és huszti várról 
is. Felvétel ábrázolja a Frá-
ter család érseléndi kriptá-
ját. Ebben a kiállítótérben 
egy szecessziós stílusú tá-
lalóban is gyönyörködhet-
nek a látogatók.

A következő teremben 
a főszerep egyértelműen 
a „nótás kapitányé”. A 
falakon a szülőházról és 
a Fráter Lóránd-kúriáról 
készült felvételek ragad-

ják meg a figyelmünket. 
Az óramutató járásával 
megegyező irányba ha-
ladva színes pannók által 
kalauzolva ismerkedhe-
tünk meg Fráter Lóránd 
életével. Két-két pannó 
mutatja be számunkra a 
nótaszerző magánéletét, 
illetve zenei, katonai és po-
litikai munkásságát. Fráter 
egyéniségéhez közel álló, 
függetlenségi programmal 
indult az 1910-es válasz-
tásokon. Talán népszerű-
ségének tudható be, hogy 
az Érmellék, a székelyhídi 
kerület országgyűlési kép-
viselőjének választották. 
1908-ban lépett frigyre a 
családban Jenkeként em-
legetett Plósz Eugéniával. 
Feleségének egy öregkori 
portréja került gyűjtemé-
nyünkbe. Házasságukból 
egyetlen gyermek, Borbá-
la született 1909-ben, aki 
édesapja talán legnagyobb 
rajongója volt. Róla gye-
rekkori képeket is látha-
tunk, de a fotókon keresz-
tül tanúi lehetünk Boriska 
esküvőjének is. Itt tekint-
hető meg Boriska „Fény és 
árnyék” című önéletrajzi 
regényének kézirata is egy 
gramofon társaságában. 
A tárlókban relikviákat 
és különleges tárgyakat 
is láthatunk: Fráter első 
hanglemezeit, nótásköte-
teit, nótáinak kéziratait, 
amelyek közül egy eredeti. 
Igazi ritkaság a „Száz szál 

gyertyát” című nótájának 
kintorna tekercse. A követ-
kező tárlók néhány szemé-
lyes levelezését és életével, 
illetve halálával kapcso-
latos kordokumentumo-
kat tartalmaznak. A velük 
szemben lévő falon Fráter 
egyik portréjának repro-
dukcióját csodálhatjuk. Az 
1905-ben készített eredeti, 
Endrey Sándor munkája, 
máig tisztázatlan körülmé-
nyek között eltűnt, azon-
ban fennmaradtak olyan, 
a portrét ábrázoló fotók, 
amelyek alapján 2012-ben 
Fastus József elkészíthette 
a múzeumban látható má-
solatot.

Csiha Kálmán-emlékszoba
Csiha Kálmán, Csiha Sán-

dor és Horogszegi Szilágyi 
Erzsébet gyereke 1929-ben 
született Érsemjénben, a 
„Barantó” nevű birtokon, 
ahol két testvérével együtt 
nevelkedett. Az 1924-ben 
felépült kúria még ma is áll 
a Barantón.

Iskoláit Érmihályfalván 
kezdte, majd Sárospata-
kon, Debrecenben, Zila-
hon, Nagyváradon foly-
tatta és fejezte be. Mivel 

a család földbirtokos volt, 
az 1949-es földtörvény 
értelmében szüleit kény-
szerlakhelyre, Székely-
földre deportálták. Az 
akkor középiskolai tanul-
mányait folytató Kálmán-

nak a saját lábaira kellett 
állnia. Mindezek ellenére 
egyetemre ment, a lelkészi 
hivatást választva 1954-
ben a kolozsvári Egyetemi 
Fokú Protestáns Teoló-
giai Intézet végzőse volt. 
Első gyülekezete az általa 
megszervezett Arad-Gáj 
református gyülekezet 
volt. Néhány év elteltével, 
1956-ban vette feleségül 
Nagy Emese segédlelkészt, 
frigyük gyümölcse egyet-
len gyermekük, aki a ke-
resztségben édesanyja ne-
vét kapta. A Csiha Kálmán 
emlékkiállítás két részre 
osztható. Az első szakasz 
elsősorban fényképeken 
keresztül viszi végig a lá-
togatót Csiha Kálmán éle-
tének legfontosabb ese-
ményein. A képeket rövid, 
szöveges magyarázatok 
egészítik ki. Röviden meg-
ismerkedhetünk a Csiha 
család eredetével, Csiha 
Kálmán életének fonto-
sabb állomásaival, mun-
kásságának eredményei-
vel. Láthatóak továbbá a 
családját bemutató képek, 
a sorozatot a nyugdíjas 
püspököt, mint magánem-
bert láttató felvételek zár-

ják. A kiállítás másik részét 
Csiha Kálmán személyes 
tárgyai alkotják, amelyek 
négy üvegezett vitrinben, 
illetve egy, a terem köze-
pén elhelyezett asztalon 
tekinthetőek meg.

Kazinczy Ferenc emlékszobája relikviákkal van tele

Fráter Lóránd nótáskapitány 
emlékkiállítása

Csiha Kálmán személyes tár-
gyait is kiállították

Csiha Kálmán lelkésznek, az Erdélyi Református Egyházkerület 
néhai püspökének a szobra

Idén is sok külföldi látogatott el a Kazinczy Lajos emlékhelyhez

Kazinczy Ferenc fia, Kazinczy 
Lajos ’48-as ezredes emlékhe-
lye a múzeum udvarán

Új lendületet vesz 
megyénk turizmusa
Csaknem 230 milliárd forint 
uniós támogatás jut turizmus-
fejlesztésre a 2014–2020-as 
uniós fejlesztési ciklusban 
országosan. Ennek forrását 
több operatív program bizto-
sítja, megyénk szempontjából 
kiemelt jelentősége van a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Programnak (TOP). 

A TOP turizmusfejlesztési 
prioritása olyan fejlesztési 
igényeket szeretne kiaknáz-

ni, amelyek helyi, illetve térségi 
jelentőségűek, nem tagjai országos 
vagy nemzetközi hálózatoknak, 
és egyre több turistát vonzanak és 
marasztalnak hosszabb pihenésre, 
ezzel – közvetett módon – jelentős 
helyi-térségi foglalkoztatásbővítési 
potenciált is hordoznak magukban.

Integrált projektek
A 2014–2020-as tervezési idő-
szak területfejlesztési koncepciója 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
idegenforgalmában négy nagy mag-
területet azonosít, amelyek alapján 
körvonalazódnak a megye turiszti-
kai desztinációi, kisrégiói. Ezeknek 
a turisztikai desztinációknak alapjai 

a tradicionális néprajzi tájegységek-
re épülnek, melynek előnyei, hogy 
közös területi identitással, földrajzi 
egységgel, egységes marketingkom-
munikációval, vonzerő-koncent-
rációval, szálláshelykínálattal és 
vendégforgalommal rendelkeznek. 
Tehát idegenforgalmi szempontból 

„életképes” területi egységek lehet-
nek. Megyénk négy idegenforgalmi 
desztinációja: a Nyírségi turisztikai 
gyűrű, a szatmár-beregi kultúrtáj, a 
Nyíri Mezőség idegenforgalmi ten-
gely és a rétközi turisztikai tengely. 

Ezen tájegységekre épülő in-
tegrált projektek a megyei önkor-
mányzat vezető partnerségével – és 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgaz-
dálkodási Ügynökség Nonprofi t 
Kft. szakmai koordinációjával – egy 
igen széles konzorciumot fognak át, 
beleértve érintett települési önkor-
mányzatokat, egyházakat, valamint 
érdekelt civil szervezeteket. 

A pontszerű, egymástól független 
fejlesztéseket elfelejtve, egy új para-
digma mentén, integrált szemlélettel 
elsősorban térségi szintű, turisztikai 
termékcsomagokban és tematikus 
turisztikai fejlesztésekben gondol-
kozunk, melyek révén remélhetőleg 
megyei szintű turisztikai vonzerő-
elemekre épülő, koordinált fejlesz-
téseket tudunk megvalósítani.

A megyei önkormányzat ezek-
kel a fejlesztési programokkal azt 
szeretné előmozdítani, hogy hosz-
szabb időt tudjanak eltölteni a tu-
risták az adott területen. Kiemelt 

szempont az is, hogy a fejlesztések 
az infrastruk turális és szolgáltatói 
oldalon meglévő hiányosságokat 
számolják fel és a komplex élmény-
szerzés biztosítására irányuljanak. 
Mindemellett koncentrálni kell a 
szezonális ingadozások mérséklésé-
re, mely nagy hatással van a turisz-
tikai ágazathoz kapcsolódó állandó 
munkahelyek növekedésére is. Re-
méljük, egy új korszak kezdődik a 
megyei turizmusfejlesztésben.

Nyírség
A Nyírség turisztikai kínálatának 
integrált fejlesztését célzó, örök-
ségturisztikai és aktív turisztikai 
hálózatok, termékcsomagok fejlesz-
tésére irányuló projekt célja a Nyír-
ség kiemelt jelentőségű kulturális 
és természeti értékeire építve, egy 
egységes örökségturisztikai háló-
zat létrehozása és örökségértékei-
nek vonzerővé fejlesztése. Fel kell 
tárni és közös turisztikai termékké 
kell fejleszteni a Nyírség épített és 
természeti értékeit. Ezzel elérhe-
tő lenne a térség vonzóbbá tétele, 
az idegenforgalmi kínálat bővítése 
és a turisták tartózkodási idejének 
meghosszabbítása. Ez a desztináció 
megfelelő adottságokkal rendelke-

Seszták Oszkár, a megyei köz-
gyűlés elnöke: „Megyénkben az 
idegenforgalom a gazdaságfejlesz-
tés egyik kulcsterülete.”

A vajai várkastély a Nyírség egyik ékköve
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Érsemjén több nagy 
szülöttel is büszkél-
kedhet. A kis tele-
pülésen emlékházat 
rendeztek be tisztele-
tükre.

A Bihar megyei telepü-
lés, Érsemjén több nagy 
szülöttel is büszkélked-
het. Itt látta meg a napvi-
lágot Kazinczy Ferenc író, 
költő, a nyelvújítás egyik 
legnagyobb alakja; Fráter 
Lóránd nótaszerző, hu-
szárkapitány, és itt ringott 
bölcsője Csiha Kálmán re-
formátus lelkipásztornak, 
az Erdélyi Református 
Egyházkerület néhai püs-
pökének. A kis településen 
emlékházat rendeztek be 
tiszteletükre. Bár Kazin-
czy Ferenc emléke élénken 
élt szülőfalujában, az első 

emlékszobát csak 1991-ben 
rendezték be tiszteletére, 
a falu központi parkjában 
található, egykori reformá-
tus fiúiskola épületében. 
Kezdetben két terem al-
kotta a kiállítást. Később, 
1994-ben az emlékház 
Fráter Lóránd-teremmel 
is kibővült. Mindkét kiál-
lítás elsősorban a falu két 
nagy szülöttével kapcso-
latos dokumentumokból, 
kultuszukkal kapcsolatos 
anyagokból állt. Sajnálatos 
módon személyes tárgyaik 
közül mindeddig sem sike-
rült figyelemre méltó, kiál-
lítandó darabokat azonosí-

tani. Az új székhelyre való 
költözés jelentős változást 
hozott az emlékház életé-
ben. 2005-ben Érsemjén 
Önkormányzata megvásá-
rolta az egykori Bossányi-
kúriát, amelyben a kiállítás 
jelenleg is látogatható. Az 
épület a klasszicizmus jele-
it viseli, azonban sem épí-
tésének pontos évét, sem 
pedig az építőmester nevét 
nem ismerjük. Az azonban 
bizonyos, hogy a szom-
szédságában állt az 1931-
ben elbontott épületnek, 
amely Kazinczy Ferenc 
szülőháza volt. (Ennek a 
közelségnek tudható be, 
hogy hosszú ideig a jelen-
legi emlékházat azonosí-
tották Kazinczy szülőházá-
val. Bár egykor a két épület 
azonos birtokon állt, ezt a 
megközelítést mégis téve-
désnek kell tekintenünk). 
2008 augusztusában, már 
az új épületben kapott he-
lyet Érsemjén híressé vált 
szülöttének, Csiha Kál-
mánnak az emlékszobá-
ja. A család jóvoltából – a 
már említett kiállításoktól 
merőben eltérően – ezt az 
emlékszobát a boldog em-
lékű püspök relikviaértékű 
személyes tárgyai töltik 
meg. Az emlékház épülete 
műemlék értékű, alaprajza 
L alakú, jelenleg öt terme 
látogatható. Az első helyi-
ség Kazinczy egykori szü-
lőházán, a Bossányi kúrián 
1859-ben elhelyezett em-
léktáblát őrzi együtt azzal 
az emléktáblával, amelyet 
1942-ben, Szamosújvá-
ron állítottak Fráter Ló-
ránd tiszteletére. Ebből 
a teremből balra a Csiha, 
előre a Fráter, míg jobbra 
a Kazinczy emlékszoba 
nyílik. A helyi irodalmi 
kultusznak szép példája 
a falu központjában talál-
ható Kazinczy-szobor. Az 
emlékmű két részből áll. 
A mellszobor talapzatát 
képező gránittömböt 1859-

ben állíttatta a Magyar 
Tudományos Akadémia 
és a Kazinczyakkal rokon 
Krajnik család. 1907-ben 
készült el és került az obe-
liszkre a viaszveszejtéses 
technikával készült bronz-
szobor, amelyet Horvai 
János, korának ismert és 
elismert szobrászművésze 
készített Fráter Lóránd 
megrendelésére. Az 1918-
as év politikai és területi 
változásai a szobor nyu-
galmát is megzavarták. Az 
érsemjéniek a református 
templomban rejtették el 
az ártó kezek elől, ahon-
nan csak a II. bécsi döntést 
követően kerülhetett régi 
helyére. Az 1945. év újabb 
változásai, bár veszélyt je-
lentettek a szoborra, sze-
rencsére mégsem esett kár 
benne. Ehhez hozzájárult 
az is, hogy a falu lakossága 
díszbokrokkal rejtette el a 
diktatúra gyakran magyar-
ellenes képviselői elől. A 
’90-es években ezeket a 
bokrokat is kivágták, így a 
szobor nemcsak Érsemjén 

egyik büszkesége, de dí-
sze, jelképe is lehet.

A Kazinczy Ferenc emlék-
szoba

Kazinczy Ferenc 1759-
ben született Érsemjénben 
egy középnemesi család 
sarjaként. Szülei közül 
édesanyja, Bossányi Zsu-
zsanna volt érsemjéni 
származású. A gyermek 
Ferenc hétéves koráig 
anyai nagyapjánál ne-
velkedett, ezt követően 
Alsóregmecre költözött, 
édesapjához, Kazinczy Jó-
zsefhez. A Kazinczy Ferenc 
emlékkiállítás kilenc pan-
nó segítségével vezeti vé-
gig az érdeklődőt a nyelv-
újító életén. Három pannó 
a megánéletét, három a 
munkásságát míg további 
három emlékének ápolá-
sát ismerteti a látogatóval.
Kazinczy a magyar jako-
binus mozgalommal való 
kapcsolatai miatt került 
fogságba, hat és fél évet 
raboskodott Brünn, Kuf-
stein és Munkács börtöne-
iben. Nyelvújító törekvései 
nemcsak támogatókra ta-
láltak, hanem ellensége-
ket is szereztek neki, nem 
véletlen, hogy nyelvújítási 
harcról beszélhetünk. E 
harc kezdetének a Tövi-
sek és virágok (1811) című 
epigrammakötetének a 
megjelenését tekintik. Le-
zárásának éve pedig 1819, 
ekkor jelent meg ugyanis 
Kazinczy Ortológusok és 
neológusok nálunk és más 

nemzeteknél című tanul-
mánya, amely összefoglal-
ta a vita tanulságait. Más 
téren is összeütközésbe 
került néhány kortársával. 
E viták egyik leghíreseb-
bike az ún. „Árkádia-pör", 
amely Csokonai sírfeliratá-
nak szövege körül robbant 
ki. Kazinczy az „Árkádiá-
ban éltem én is” mondatot 
szerette volna Csokonai sír-
emlékére vésetni, amely-
ben a debreceniek sértést 
láttak, mivel az „árkádia” 
nemcsak kies, költők szá-
mára való vidéket, hanem 
marhalegelőt is jelentett. 
Az emlékszoba az életraj-

zi adatokon kívül a Ka-
zinczy-kultusz érsemjéni 
emlékeit is őrzi. Az első 
és egyben legjelentősebb 
emlékünnepre 1859-ben, 
a következőkre 1907- ben, 
1931-ben, illetve 1991-ben 
került sor. A két utóbbiról 
számos fotó található az 
emlékház gyűjteményé-
ben. Az 1931-es ünnepség-
gel kapcsolatban a korszak 
– a rendezvényen részt 
vevő – jelentős személyi-
ségeiről láthatunk felvéte-
leket, míg az 1991-es em-
lékünneppel kapcsolatban 
ezeken kívül a rendezvény 
fontosabb momentumait 
is megörökítették. A kora-
beli újságok leírásai élettel 
töltik meg a mozdulatlan 
képeket. A kiállításban 
számos Kazinczy-portré 
látható, amelyek életének 
különböző szakaszaiban 

Híres szülötteiknek alakítottak ki emlékmúzeumot Érsemjénben
örökítik meg a magyar iro-
dalom egyik legmerészebb 
újítóját. Az egyik legmeg-
rendítőbb a székelyhídi 
Niederkorn János által 
megfestett öregkori port-
ré. A falak körüli tárlók Ka-
zinczy munkáinak újabb 
kiadásait, a Kazinczyval 
kapcsolatos életrajzi íráso-
kat, műkritikákat és mél-
tatásokat tartalmazzák. A 
kiállítás külön figyelmet 
szentel Kazinczy legkisebb 
gyermekének, Kazinczy 
Lajosnak, aki a 15. aradi 
vértanúként írta be nevét a 
magyar történelembe. Va-
lódi sírja ismeretlen, em-
lékét Érsemjén központi 
parkjában, apja mellszob-
rával szemközt fejfa őrzi. A 
székesfehérvári Krajcáros 
Alapítvány 2009-ben egy 
újabb emlékművet készít-
tetett a vértanú tiszteleté-
re, amelyet az emlékmúze-
um udvarán állítottak fel.

A Fráter Lóránd-kiállítás
Fráter Béla és Rhédey 

Júlia házasságából ki-
lenc gyermek született. 
Közülük a nyolcadik 
volt Lóránd, aki a család 
érsemjéni kúriájában, 
1872-ben látta meg a nap-
világot. Édesanyja révén 
harmadik unokatestvére 
volt az angol királynőnek. 
A zene iránt már kora gye-
rekkorától érdeklődést 
mutató Lórándot kezdet-
ben édesanyja, később ma-
gántanító oktatta zenére. 
Bár szülei támogatták fiuk 
zenei nevelését, mégis a 
Lúgoson, majd Debrecen-
ben folytatott tanulmá-
nyait követően katonai 
pályára kényszerítették. 
Így került Budapestre, a 
Ludovika Akadémiára, 
melynek elvégzését köve-
tően Kassán, majd Maros-
vásárhelyen szolgált. Éle-
tének egyik meghatározó 
korszakát Szamosújváron 
töltötte, ahol 1897 és 1904 

között teljesítette katonai 
szolgálatát. Első népszerű 
dalai, a „Száz szál gyer-
tyát” és a „Tele van a város 
akácfavirággal”, ez utóbbi 
Szabolcska Mihály egyik 
versének megzenésítése.

Az emlékházban két te-
rem kiállítása mutatja be 
a Fráter családot. Az egyik 
kiállítás a família bővebb 
történetével, híres szülöt-
teivel ismerteti meg a láto-
gatót. Leírást olvashatunk 
a család névadójáról, Frá-
ter Györgyről, ábrázolást 
láthatunk V. György angol 
királyról és feleségéről, 
aki a Fráterek közvetlen 
rokona volt, nemkülönben 
Madách Imréné született 
Fráter Erzsébetről. A nem-
zetség történetét családfák 
segítségével is nyomon le-
het követni. A portrékon 
kívül a teremben térképet 
is találunk a család birto-
kainak elhelyezkedéséről, 
illetve képeket láthatunk 
a bizonyos időszakokban 
a Fráterek által irányított 
szentjobbi és huszti várról 
is. Felvétel ábrázolja a Frá-
ter család érseléndi kriptá-
ját. Ebben a kiállítótérben 
egy szecessziós stílusú tá-
lalóban is gyönyörködhet-
nek a látogatók.

A következő teremben 
a főszerep egyértelműen 
a „nótás kapitányé”. A 
falakon a szülőházról és 
a Fráter Lóránd-kúriáról 
készült felvételek ragad-

ják meg a figyelmünket. 
Az óramutató járásával 
megegyező irányba ha-
ladva színes pannók által 
kalauzolva ismerkedhe-
tünk meg Fráter Lóránd 
életével. Két-két pannó 
mutatja be számunkra a 
nótaszerző magánéletét, 
illetve zenei, katonai és po-
litikai munkásságát. Fráter 
egyéniségéhez közel álló, 
függetlenségi programmal 
indult az 1910-es válasz-
tásokon. Talán népszerű-
ségének tudható be, hogy 
az Érmellék, a székelyhídi 
kerület országgyűlési kép-
viselőjének választották. 
1908-ban lépett frigyre a 
családban Jenkeként em-
legetett Plósz Eugéniával. 
Feleségének egy öregkori 
portréja került gyűjtemé-
nyünkbe. Házasságukból 
egyetlen gyermek, Borbá-
la született 1909-ben, aki 
édesapja talán legnagyobb 
rajongója volt. Róla gye-
rekkori képeket is látha-
tunk, de a fotókon keresz-
tül tanúi lehetünk Boriska 
esküvőjének is. Itt tekint-
hető meg Boriska „Fény és 
árnyék” című önéletrajzi 
regényének kézirata is egy 
gramofon társaságában. 
A tárlókban relikviákat 
és különleges tárgyakat 
is láthatunk: Fráter első 
hanglemezeit, nótásköte-
teit, nótáinak kéziratait, 
amelyek közül egy eredeti. 
Igazi ritkaság a „Száz szál 

gyertyát” című nótájának 
kintorna tekercse. A követ-
kező tárlók néhány szemé-
lyes levelezését és életével, 
illetve halálával kapcso-
latos kordokumentumo-
kat tartalmaznak. A velük 
szemben lévő falon Fráter 
egyik portréjának repro-
dukcióját csodálhatjuk. Az 
1905-ben készített eredeti, 
Endrey Sándor munkája, 
máig tisztázatlan körülmé-
nyek között eltűnt, azon-
ban fennmaradtak olyan, 
a portrét ábrázoló fotók, 
amelyek alapján 2012-ben 
Fastus József elkészíthette 
a múzeumban látható má-
solatot.

Csiha Kálmán-emlékszoba
Csiha Kálmán, Csiha Sán-

dor és Horogszegi Szilágyi 
Erzsébet gyereke 1929-ben 
született Érsemjénben, a 
„Barantó” nevű birtokon, 
ahol két testvérével együtt 
nevelkedett. Az 1924-ben 
felépült kúria még ma is áll 
a Barantón.

Iskoláit Érmihályfalván 
kezdte, majd Sárospata-
kon, Debrecenben, Zila-
hon, Nagyváradon foly-
tatta és fejezte be. Mivel 

a család földbirtokos volt, 
az 1949-es földtörvény 
értelmében szüleit kény-
szerlakhelyre, Székely-
földre deportálták. Az 
akkor középiskolai tanul-
mányait folytató Kálmán-

nak a saját lábaira kellett 
állnia. Mindezek ellenére 
egyetemre ment, a lelkészi 
hivatást választva 1954-
ben a kolozsvári Egyetemi 
Fokú Protestáns Teoló-
giai Intézet végzőse volt. 
Első gyülekezete az általa 
megszervezett Arad-Gáj 
református gyülekezet 
volt. Néhány év elteltével, 
1956-ban vette feleségül 
Nagy Emese segédlelkészt, 
frigyük gyümölcse egyet-
len gyermekük, aki a ke-
resztségben édesanyja ne-
vét kapta. A Csiha Kálmán 
emlékkiállítás két részre 
osztható. Az első szakasz 
elsősorban fényképeken 
keresztül viszi végig a lá-
togatót Csiha Kálmán éle-
tének legfontosabb ese-
ményein. A képeket rövid, 
szöveges magyarázatok 
egészítik ki. Röviden meg-
ismerkedhetünk a Csiha 
család eredetével, Csiha 
Kálmán életének fonto-
sabb állomásaival, mun-
kásságának eredményei-
vel. Láthatóak továbbá a 
családját bemutató képek, 
a sorozatot a nyugdíjas 
püspököt, mint magánem-
bert láttató felvételek zár-

ják. A kiállítás másik részét 
Csiha Kálmán személyes 
tárgyai alkotják, amelyek 
négy üvegezett vitrinben, 
illetve egy, a terem köze-
pén elhelyezett asztalon 
tekinthetőek meg.

Kazinczy Ferenc emlékszobája relikviákkal van tele

Fráter Lóránd nótáskapitány 
emlékkiállítása

Csiha Kálmán személyes tár-
gyait is kiállították

Csiha Kálmán lelkésznek, az Erdélyi Református Egyházkerület 
néhai püspökének a szobra

Idén is sok külföldi látogatott el a Kazinczy Lajos emlékhelyhez

Kazinczy Ferenc fia, Kazinczy 
Lajos ’48-as ezredes emlékhe-
lye a múzeum udvarán

zik egy komplex vonzerőhálózat ki-
alakulásához, amely alapja lehet egy 
versenyképes turisztikai kínálatfej-
lesztésnek. 

Nyíri Mezőség
Ebben a desztinációban természeti 
és kulturális vonzerők, termékcso-
magok fejlesztését szeretnénk meg-
valósítani. A Nyíri Mezőségben, 
mivel két nemzetközi aktívturisz-
tikai hálózat (Tisza és Eurovelo 11 
nemzetközi kerékpárút-hálózat) ál-
tal érintett, a nemzetközi és belföl-
di turizmust kiszolgáló helyi vonz-
erő és aktív turisztikai fejlesztések 
megvalósítása a cél. Ebben a gyű-
rűben kiemelten fontosnak tartjuk 
a térséget érintő kerékpáros és vízi 
aktív turisztikai hálózatok mentén 

a turisztikai vonzerők hálózatoso-
dásának segítését, idegenforgalmi 
versenyképességének növelése ér-
dekében térségileg integrált fejlesz-
tések megvalósítását, beleértve az 
önálló turisztikai arculat és kínálat 
formálását, bővítését.

Szatmár-Bereg
Az örökség és aktív turisztikai 
hálózatok, termékcsomagok fej-
lesztésére a Felső-Tisza-vidéken 
hangsúlyos fi gyelmet fordítunk. 
Elképzelésünk középpontjában a 
szatmár-beregi térség kiemelt kul-
turális és természeti örökségeinek 
revitalizációja és turisztikai hasz-
nosulásának elősegítése áll. Fontos 
elemként jelenik meg a komplex 
örökségturisztikai termékfejlesz-

tés generálása a térség vallási és 
kultúrtörténeti örökségértékeire 
alapozva, illetve a desztináció aktív 
turisztikai hálózatainak integrált 
fejlesztése. Ezen tájegység idegen-
forgalmában a kulturális, a vízi és 
a kerékpáros turizmus szerepének 
növelését szeretnénk előmozdíta-
ni.

Rétköz
A Rétköz kiemelkedő jelentőségű 
épített, szellemi és természeti örök-
ség értékekkel, örökséghelyszínek-
kel rendelkezik, mely komplex tu-
risztikai termékek létrehozásával, 
a térség idegenforgalmi integráció-
jának és egységes desztinációvá vá-
lásának ösztönzésével jelenik meg a 
pályázatban. Így a fejlesztés közép-

pontjában a rétközi térség szellemi 
és kulturális értékeinek megmenté-
se, bemutathatóvá tételének javítá-
sa áll. Az örökségértékek vonzerővé 
válásának előmozdítása elsősorban 
a kastélyok, kúriák, irodalomtörté-
neti emlékhelyek, múzeumok, népi 
építészeti emlékek attrakciófejlesz-
tésével valósul meg.

A megye épített, természeti és 
kulturális örökségének feltárása, 
megóvása, helyreállítása és tu-
risztikai látványosságként történő 
ajánlása hatalmas feladat, de egy-
ben igen hálás misszió is. Számos 
jó kezdeményezés, sikeres műem-
léki helyreállítás, idegenforgalmi 
program példázza az eddig elért 
eredményeket, s ad erőt az új kihí-
vások megvalósítására. 

A Rétköz egyik nevezetessége a kisvárdai vár

A Nyíri mezőségben a tiszadobi Andrássy-kastély a régi fényé-
ben pompázik

Csaroda, a mosolygó szentek temploma a szatmár-beregi 
kultúrtáj egyik csodája




