
2 Hajdúsági Tükör 2017. december 20. 2017. december 20. Hajdúsági Tükör 3

Kulturális és közéleti magazin. Kiadja: Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
Felelős kiadó: Dr. Szarvas-Szabó Katalin. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Elnöke: dr. Varga Gyula. ISSN 2060-4173. 
Fotók: Horváth Tamás • Szerkesztőség elérhetősége: telefonszáma: (52) 561-400, levélcíme: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. 
Vegyes terjesztésű. Megvásárolható: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ, Tourinform Iroda. 
Nyomdai munkák: Center-Print Nyomda Kft. • Felelős vezető: Szabó Sándor.

Tisztelt Olvasó!

Kertész László „A kisdeddé vált ige” című versé-
nek soraival köszöntöm Önöket.

Aki hinni akar, hisz – írta a költő.
Milyen egyszerű és milyen igaz. Valóban csak 

szándék kérdése minden? Az lehetséges, hogy álta-
lánosítani nem szabad, azonban az akarat alapvető-
en meghatározó.

Gyakran hallani, hogy a magyarok kishitűek és 
pesszimisták. Ez talán így is van, ugyanakkor tisztá-
ban kellene lenni a körülöttünk levő világ dolgaival. 
Hogyan, milyen körülmények között élnek mások, 
milyen kilátásaink vannak? Ha ezzel is foglalkoz-
nánk egy kicsit, máris árnyaltabb lenne a kép. Termé-
szetesen önmagában ettől nem lennénk jobb kedé-
lyűek, – vagy legalábbis nem valószínű – de talán a 
valósághoz közelebb kerülnénk.

A közelmúltban egy diplomata ismerősöm 
jegyezte meg, hogy egész életét külföldön töltötte, 
Dél-Amerikától Ázsián át szinte minden földré-
szen élt. Sokat látott és csodálatos embereket ismert 
meg, mégis hazánktól élhetőbb, szebb országban 
még nem járt. Tartósan nem tudna máshol élni, csak 
itthon.

Nyilvánvaló, hogy nem mi vagyunk a leggazda-
gabbak, az is tény, hogy nem nálunk keresnek a leg-
többet, de azt is el kell fogadnunk, hogy nem min-
den pénz kérdése.

Aki nem ért ezzel egyet, gondolja végig, hon-
nan indultunk!

Éppen száz éve, hogy a magyarokat le akarták 
törölni Európa térképéről, majd talpra álltunk, de 
elvesztettük a második világháborút is. A hábo-
rús kártételek mellett büntetésből megkaptuk 
Rákosiékat, hogy aztán ’56-ot leverve Kádár jóságos 
- titkos diktatúrájában „gondtalanul” éljünk. A rend-
szerváltozáskor döbbentünk rá, hogy talán szaba-
dok vagyunk, de a mozgásterünk a nullával egyenlő.

Egy emberöltő (sem) telt el a fordulat óta, s 
most egyesek azt kifogásolják, hogy nyugaton töb-
bet fizetnek. Javaslom nekik, hogy tanulmányozzák 
hazánk és Európa történetét, különösen a II. világ-
háború utáni időszakot. Ha figyelmesen olvasnak és 
meg akarják érteni, megértik a mai világot.

Aki hinni akar, hisz.
Aki nem hisz a hazájában, az nem hisz magá-

ban, aki nem hisz abban a városban, ahol él, nem 
hisz magában. Mi higgyünk magunkban, a város-
unkban és a hazánkban is, így van értelme, így tud-
juk jövőnket jobbá tenni.

Valamennyi kedves olvasónknak békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánok.

Hajdúböszörmény, 2017 karácsonyán
Kiss Attila

polgármester

Polgármesteri köszöntő

Sajátságos birtokszerkezeténél fogva nem 
alakultak ki történelmileg a hajdúság területén 
hagyományos értelemben vett nagybirtokok és 
uradalmak, mint például a közeli Békés megyé-
ben a Harruckern- és Wenckheim - birtokon. A 
földtulajdon  kisebb területű volt, és a gazdálko-
dás kisebb magánterületű kiváló minőségű föl-
deken zajlott. A hajdúnemesi birtokosok is már a 
19. század folyamán rangosabb épületeket kezd-
tek emelni a birtokaik kisebb-nagyobb központ-
jában saját vagy birtokigazgatási megbízottjuk, 
gazdatisztjeik, intézőik számára. A földbirtoko-
sok többnyire a hajdúvárosok központjában, bel-
területén is rendelkeztek vagyonukat reprezen-
táló lakóingatlannal.

 Ezeket a mára elfeledett épületcsoportot 
mutatom be kutatásaim alapján, noha kevés 
információ áll a rendelkezésre, főleg a már eltűnt, 
lebontott épületek történetéről, elhelyezkedésé-
ről, alakjáról, kinézetéről.

HAJDÚBÖSZÖMÉNY

Vidékünk feltehetőleg legrégebbi kúriája 
Zeleméren volt található, az egykori De Pauli Lipót 
ezredes féle kúria. Az itteni birtokára épült, ame-
lyet II. József király adományozott neki a feloszla-
tott debreceni kegyesrendiek zeleméri birtokából 
a salétromgyártás fejlesztése terén elért eredmé-
nyeiért.  Feltehetően  a 18. század végén épülhe-
tett késő barokk stílusban.  Már a 19. század ele-
jén Debrecen város birtokába került csere útján, és 

ekkor már valószínűleg  az itteni birtokot irányí-
tó tiszttartó lakta. Nem tudni mikor bonthatták le, 
az 1850-es években már nem állt. 

Porcsalmy Gyula „Boda Katalin” című regényé-
ben a zeleméri templomromhoz közel említ és rész-
letesen leír egy Zeleméri Kamarás Gáspár által bir-

tokolt kastélyt, amelynek már csak ódon pincéje volt 
látható; valamint beszámol még a Boda-erdő délke-
leti részén levő Szamárhegyi, Boda János által bir-
tokolt kastélyról is. Ezek  az építmények feltehető-

en a képzelet szülöttei lehettek a 17. század köze-
pére visszavetítve, de elhelyezkedésüket az író valós 
földrajzi helyekre teszi. 

Viszont ma is áll még példásan felújítva Boda-
szőlő határában, szép birtok közepén Baltazár 
Dezső református püspök által emelt kúria. Ezen 
épület itteni birtokközpontként és nyaralóként egy-

aránt szolgált. Az építkezés 1925-ben zajlott, és 
már itt fogadta a házigazda a hajdúböszörményi 

„Hősök szobra” avatására érkező kormányzó Hor-
thy Miklóst 1927-ben. Ezt az eseményt emléktáb-
la örökíti meg az épületen, de emléktábla őrzi 2016 
óta Baltazár Dezső, Vásáry István, Vásáry József és 
Vásáry Tamás emlékét is. Az épületet nem államo-
sították, a püspök halála után gyermekei örökölték, 
ma is magántulajdonú lakóház, vendégház. Építé-
szeti stílusa neoklasszicista, de láthatunk rajta neo-
barokk, szecessziós és art deco jellegzetességeket is.

Közvetlenül 35-ös út mentén a mai Zója TSZ 
átellenes oldalán állott a Tornyos- vagy Gaál-
tanyán is egy kúria, amely a dancsházi Gaál család 
birtokközpontjaként épült. A vissza-emlékezések 
szerint az 1970-es években bontották le az akkor 
már egy jó ideje üresen álló kúriát.  Építészeti kiala-
kításáról nem tudunk, feltehetőleg tornyos lehetett.

A ‚semberytanyai kúriát feltehetőleg ‚Sembery 
Miklós építette a 20. század elején neoklasszicis-
ta stílusban. A jól felszerelt tanyán állott és rész-
ben ma is állnak a magtár, az istállók, a cselédhá-
zak, az olajütő és más gazdasági épületek.  Az egy-
kori kúriapark egy-két fája még máig megmaradt. 
1949-ben állami gazdaság létesült a tanyán, a rend-
szerváltás után egy cég irodaházként hasznosította, 
2016-ban felújították a magántulajdonú épületet. A 
család városi palotával is rendelkezett a belváros-
ban, díszes, szecessziós stílusú épületet emeltetett 
ebben az időben a Kossuth és a Mester utca sar-
kán. A kupolás épület díszeitől megfosztva ma is áll.

A Polgári utcán áll emléktáblával jelölve Sillye 
Gábor hajdúkerületi főkapitány klasszicista kúri-
ája, amelyet feltehetőleg az apja Sillye János épít-
hetett a 19. század elején. Az átalakított épületben 
1945 után óvoda működött 2007-ig, most a haj-
dúsági Múzeum raktárként hasznosítja. Fennma-
radt a kúria Fazekas Gábor által készített ková-
csoltvas-kerítése.

Késő klasszicista stílusú kisebb kúriát találunk a 

Hőgye Lajos

Kúriák és gazdaházak a hajdúságban 

„Dobogjon hát minden szív,
jön az imádságos éj…!

Aki bűnös vagy, te se félj,
bánatod elébe vidd!

Mert mindenki jó lehet,
aki látja a jelet,

– Aki hinni akar, hisz,
s láthatja a Kisdedet!”


