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Bevezető
Szabó József

Ö römmel vettem a kolozsvári Művelő-
dés szerkesztősége felkérését, hogy jelen 
mellékletükben bemutassuk Érmelléket. 
Egy olyan periférikus helyzetű tömbma-
gyar vidékről van szó, amely 1920 óta 
furcsa kettősségben találja magát: az 
anyaországiaknak csak tranzitzóna, a 
belső erdélyieknek pedig az irigyelt ma-
gyar határmente. A Hajdú-Bihar és Bihar 
megye közti országhatár sajnos szellemi 
határ is volt. Még ma is sokszor kell haj-
dú-bihari magyaroknak földrajzórát tar-
tanunk a történeti Érmellékről.

De mi is az Érmellék? Van-e érmel-
léki identitás? Mi határozza meg ezt? 
Érmellék olyan geológiailag, földrajzi-
lag, vízrajzilag, természetrajzilag, nép-
rajzilag összefüggő entitás, amelyet a 
történelmi közigazgatási határok gaz-
daság- és társadalomtörténeti szem-
pontból kényszerűen Alsó- vagy biha-
ri Érmellékre és Felső- vagy szatmári, 
erdélyi Érmellékre osztottak. Érmellék 
behatárolása több szempont alapján is 
lehetséges – egyik sem fedi a másikat. E 
több szempont szerinti értelmezést Szil-
ágyi Ferenc kísérelte meg, melyről egy 
tanulságos térképsorozatot is készített 
2008-ban. Tanulmánya több helyen is 
megjelent. Érmelléki identitás létezik, 
de az ezt meghatározó értékeink még 
sokszor magunk előtt is ismeretlenek. 
Az Alsó- és Felső-Érmellék, illetve az er-
délyi Érmellék fogalmakat jómagam 19. 
század közepi szőlészeti szakirodalom-
ban láttam először. A bihari Hegyköznek 
Alsó- és Felső-Hegyközre való osztásá-
hoz hasonlóan kézenfekvőnek tartom 
az Alsó- és Felső-Érmellék elnevezést is, 
de tekintettel e topográfiai finomságok-
ban kevésbé járatos olvasóinkra, a szer-
kesztőséggel és a szerzőkkel arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy a sokkal 
világosabb bihari és szatmári Érmellék 
elnevezéseket fogjuk használni.

Miért mutatjuk be csak a bihari Ér-
melléket? A bihari Érmellék hosszú 
századok óta egységesebb maradt köz-
igazgatásilag Bihar vármegye kereté-
ben (Érmelléki járás, Érmelléki Refor-
mátus Egyházmegye stb.), csak 1920 
után csíptek le belőle egy településsort 

az anyaországhoz. A szatmári Érmellék 
egy része a Kraszna és a Közép-Szolnok-
ból létrejött Szilágy megye tasnádi járá-
sa és Szatmár megye nagykárolyi járása 
közt oszlott meg hosszú ideig. A szatmá-
ri Érmellék a Partium erdélyi, míg a bi-
hari Érmellék a Partium magyarországi 
részéhez tartozott a századok folyamán, 
tehát nemcsak a vármegyehatár, ha-
nem az Erdély és Magyarország közti 
tartományi határ is elválasztotta őket. 
Tömbmagyar kisrégióként – értékek 
szempontjából, hála Istennek – Érmel-
lék mindkét fele a bőség zavarával küzd. 
Érmellék történeti megosztottsága ma is 
fennáll, ezt mi is tiszteletben tartottuk 

A mellékletben olvasható írások egy 
részében Érmellék egészével, a cik-
kek másik részében pedig a közigaz-
gatásilag egységesebb bihari Érmel-
lékkel foglalkozunk. Különszámunk 
bihari Érmellékre vonatkozó határait 
a fenti szempontok figyelembe véte-
lével állapítottuk meg: északon a mai 
Bihar-Szatmár megyehatár, keleten 
az Érszőllős–Margitta–Szentjobb, délen 
a Szentjobb–Biharfélegyháza képzelet-
beli laza vonalak, míg nyugaton a határ 
menti anyaországi településsor (Pocsaj, 
Létavértes, Kokad, Álmosd, Bagamér) 
szegélyezi a bemutatott területet. Főleg 
a Romániához szakadt nagyobb tömb 
bemutatására helyeztük a hangsúlyt, 
ugyanis a bihari Érmellék anyaországi 
településeinek bemutatkozási lehetősé-
gei megítélésem szerint összehasonlít-
hatatlanul jobbak a miénknél.

Napjaink anyaországból kisugárzó 
értéktári és hungarikummozgalma is 
serkentett bennünket: HU-RO CBC pá-
lyázatok révén a Hegyköz Kollégium 
kiadta a Bihari Hegyköz Értéktárát, il-
letve elkészült Körösrév Helyi Értéktára 
is. A bihari Érmelléken, eltekintve né-
hány visszhang nélkül maradt anyaor-
szági kezdeményezéstől, még nem tör-
tént semmi értékelhető e tekintetben. 
Alig van a bihari Érmellékről átfogó is-
mertető mű is. Kivételt képez Benedek 
Zoltán Érmellék című munkája (Helios 
Kiadó, Orosháza, 1996) és a Debreceni 
Egyetem Hatvani István Szakkollégium 
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Kiadványai sorozatban megjelent Ér-
melléki Kalauz 1. és 2. (Debrecen, 2005 
és 2008). E kötetek Érmellék történel-
mi-demográfiai, illetve természetraj-
zi-vízraji értékeit járják körbe. Meg-
említendő még a Szülőföldünk: Bihari 
Érmellék című munka (Érmihályfal-
va, 2012), Beke György riportesszéi, va-
lamint Sütő Éva: Érmellék, szerelmem 
(Partiumi Füzetek, 73. Nagyvárad, 2013) 
és Érmelléki embermesék (Érintő, Érmi-
hályfalva, 2016) című kötetei is.

Ha a bihari Érmellék történeti érték-
tárát állítanánk fel, akkor abban olyan 
(mára sokszor elfeledett) entitásoknak 
kellene helyet kapniuk, amelyek kü-
lön-külön és összességükben is megha-
tározó elemei lehetnek Érmellék identi-
tásjegyeinek, híres szülötteink szellemi 
hagyatékával együtt. E történeti érték-
tárba az alábbiakból álló terjedelmes 
listát javaslom jelenlegi ismereteim 
alapján: gr. IX. Zichy Ferenc diószegi, a 
mölki apátság margittai, gr  Stubenber-
gék székelyhídi, gr. Pongráczék nagy-
kágyai mintaszőlészete és -borászata, 
Érmellék újjáéledő legendája – a ba-
kator szőlő, az egykori diószegi vincel-
lériskola, Érmellék tönkretett mocsarai 
(emblematikus a lápi póc, a réti csík, 
a kolokán és a 205 madárfaj) és meg-
maradt reliktumai (a pocsaji ősláp, ko-
kadi Daru-láp, székelyhídi Csíkos-tó és 
gémtelep, Nagy Barna értarcsai mo-
csárszeme), a népi halászatot-vadásza-
tot bemutató székelyhídi múzeum, va-
lamint diószegi és ottományi tárlatok, 
a népi építészetet és a hagyományos 
életmódot bemutató bagaméri, pocsa-
ji, létavértesi, érmihályfalvi, érkörtvé-
lyesi, mezőpetri, gálospetri és szalacsi 
tájházak. De megemlítendő még gr. 
Stubenbergék évszázados székelyhídi 
ménese (1837–1945), a szálas mocsári 
növények feldolgozása, az érmelléki 
pincesorok, a szalacsi Árpád-kori sóle-
rakat, a négylyukú kőhíd, Székelyhíd és 
Szentjobb egykori várai, a Szent István 
király jobb kezét egykor őrző szentjob-
bi hiteleshelyi apátság és mai kegyhely, 
az albisi/oláhcsatári erdő öreg tölgye 
a bádog Krisztussal, Székelyhíd, Albis, 
Bogyoszló, Vedresábrány, Biharvajda 
református templomai (Zólyomy Ta-
más székelyhídi tumbájával), Irinyi-
ék emlékhelyei – ők Albison születtek, 
Bihardiószegen keresztelkedtek orto-
doxoknak, és reformátusokként temet-
ték el őket Létavértesen.

Ide sorolhatók még gr. Széchenyi Ist-
ván diószegi, Kölcsey Ferenc sződemeteri, 
Kazinczy Ferenc, Fráter Loránd és Csiha 
Kálmán érsemjéni, a székelyhídi Pen-
kert gyógyszerész dinasztia öt nemze-
dékének, valamint Fényes Elek csokalyi 

eszmei öröksége és emlékhelyei. Ide tar-
tozik Bocskai István diószeg-álmosdi 
csatája és az arra emlékező csataimitá-
ciók, a Rákóczi-szabadságharc diószegi, 
székelyhídi eseményei, a diószegi Kos-
suth-szobor, az érsemjéni Kazinczy-szo-
bor (1907) és az azt megelőző emlékoszlop 
(1859), a székelyhídi turulmadaras em-
lékmű, az érmihályfalvi 1485-ös öregha-
rang, az érmelléki történelmi borvidék, 
a jankafalvi Árpád-kori bronz feszület és 
márvány keresztelőmedence. De ebben 
a történeti értéktárban helyet kaphatna 
Dobos Gábor érmelléki betyár emléke, 
a szőlőoltómester Nagy Gábor nagyká-
gyai (Első Érmelléki Szőlőtelep) és Nagy 
Imre szalacsi (Noé Szőlőtelep) tevékeny-
sége, a dr. Andrássy Ernőnek köszönhe-
tően Ottományról elnevezett régészeti 
kultúra, Érmellék jól feldolgozott nép-
költészete, Sass Kálmán, Számadó Se-
ligo Ernő, dr. Andrássy Ernő és Balaskó 
Vilmos 1956-os szellemi öröksége, a szé-
kelyhídi, diószegi, ottományi, nagyká-
gyai kastélyok és érsemjéni, gálospet-
ri, érmihályfalvi nemesi udvarházak, a 
Dukrét Géza és munkatársai által fellel-
tározott emlékjelek összessége, a diósze-
gi és szentjobbi katonai hagyományőrző 
mozgalmak és jelenkori lovaskultúra 
(Köbölkút), a ’89 után megindult dalárda- 
és néptáncmozgalom, Margitta egykori, 
méltán híres baromvására, valamint az 
egykor országos hírű érmelléki (diószegi 
és nagylétai) dohány. 

Szándékosan használtam a biha-
ri Érmellék történeti értéktára elne-
vezést, valamint érmelléki identitást, 
ugyanis a vázolt különállások ellené-
re nem érzékelek világosan elkülönülő 
identitásbeli különbséget Érmellék bi-
hari és szatmári részei között: azonos 
tudatú két testvér-kistájról van tehát 
szó  E történeti értéktár tartalma még 
bővíthető, amint újabb jelentős értékek 
kerülnek elő a múlt homályából, vagy 
jelenkoriak érnek azokká.

Összeállításunk megírásakor több 
elv vezetett bennünket. Mivel telepü-
léshálózata alapján a bihari Érmellék 
sokközpontú térség (a közhiedelem el-
lenére Érmelléknek nincs „fővárosa”), 
amelynek vezető települései évszáza-
dok óta versenyeznek egymással, nem 
tekintettük járható útnak egyes tele-
pülések vagy szervezetek kiemelését és 
egyenkénti bemutatását. Inkább egy-
ségesebb képet igyekeztünk kialakíta-
ni egy-egy témában a megfelelő súlyo-
zásokkal, a terjedelem szabta korlátok 
között a többről kevesebbet elv alapján. 
Inkább a jelenkor olyan témáira össz-
pontosítottunk, amelyekben még nem 
készült reprezentatív érmelléki össze-
foglaló. Az oktatás, az egyház, a köz-
élet, a sport eseményei elérhetők a vi-
lághálós, a sugárzott és a nyomtatott 
sajtóban egyaránt; a régészet és a tör-
ténetírás, valamint a szépirodalom is 
kialakította a maga kommunikációs 
csatornáit a bihari Érmellék viszonyla-
tában, tehát mellékletünkben nem tár-
gyaljuk ezeket a témákat.

Az egyes cikkeket olyan szerzők ír-
ták, akik az illető téma avatott ismerői. 
Ez biztosíték arra, hogy magas színvo-
nalú kiadványt tegyünk a tisztelt Ol-
vasó elé. Megtartottuk a szerzők fogal-
mazási stílusa és az egyes témakörök 
megkövetelte adatszerkezet miatti kü-
lönbségeket  Mivel adatgazdag, átfogó 
képet igyekeztünk nyújtani, kerültük a 
felesleges szóvirágokat, ezért néhol szá-
raznak, esetleg didaktikusnak tűnhet 
az anyag, de vállaljuk az ebből szárma-
zó olvasói kellemetlenséget. Olvassák 
olyan érdeklődéssel, amilyen szere-
tettel és lelkesedéssel mi is megírtuk. 
A Művelődés hasábjain további ismer-
tető cikkek fognak megjelenni a biha-
ri Érmellék kiállítóhelyeiről, a katonai 
hagyományokról és lovaskultúráról. 
Reméljük, mások is kedvet kapnak to-
vábbi cikkek írásához.

Szalacsi négylyukú kőhíd. Forrás: blogopedus.blogspot.ro
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rmellék lusta, szétterülő tája vajmi 
keveset árul el földtörténeti múltjá-
ból. Csak az utóbbi 10–20 ezer év törté-
néseiről maradtak szemmel látható, 
árulkodó jelek, de azokra fel kell hívni 
a nem szakember figyelmét, hogy ész-
revegye. Ám e táj földtörténeti múltja 
nagyon régi időkre vezethető vissza, 
hiszen sokat elárulnak azok az isme-
retek, amelyeket a földkéreg mélyebb 
részeinek fúrásokkal való feltárása, 
illetve azok geofizikai átvilágítása 
nyújt.

Mit tudunk Érmellék földtörténe-
ti múltjáról? Sokat is, meg keveset is. 
Kötetek állíthatók össze arról, amit 
már tudunk, de a megválaszolásra 
váró kérdések lajstroma sem rövid. 
Hiszen minél többet tudunk, annál 
több kérdés fogalmazható meg. A tu-
domány már ilyen. De ne lötymötyöl-
jünk a szavakkal, próbáljuk glédába 
állítani azt, amit e történetről már 
biztosan tudunk 

A legrégebbi, egyben e tájon a leg-
mélyebben fekvő elem, amit más vi-
déken a felszínen, vidékünkön pedig 
néhány mélyfúrásban tanulmányoz-
hatunk, az a kristályos aljzat. Minden 
kontinensnek ez egy alapvető, több tíz 
kilométer vastag szerkezeti egysége, 
amely egy szilíciumban, alumínium-
ban, illetve viszonylagosan, az óceá-
ni területekhez képest kalciumban, 
nátriumban és káliumban gazdagabb, 
a mélységben – a nagy nyomás, a hő 
és a kis mennyiségben jelenlévő, de a 
folyamatok szempontjából döntő je-
lentőségű víz, a szén-dioxid és más 
könnyen illó anyag hatására – ala-
kult, átalakult (metamorf) kőzetössz-
let. Ez a könnyűfémekben gazdagabb 
aljzata az oka annak, hogy a konti-
nensek sokkal magasabb helyzetűek, 
mint a földköpennyel azonos össze-
tételű óceánfenék aljzata, így emel-
kednek majdnem egészében az óceán 
szintje fölé. Majdnem fél évszázada 

köztudomású, hogy a kontinensek 
mozognak, a földköpenyen „utaznak”, 
szétdarabolódnak, majd összeütközve 
összeforrnak – ezek az ütközési vona-
lak a hegyrendszerek. Ezt a giganti-
kus méretű kontinens-, kéreg-, illetve 
köpenymozgást a 20. századi földtan 
1923 és 1973 között derítette ki.

Azonban álljunk meg egy pillanat-
ra, hogy tisztázzuk: a kontinens nem 
egyenlő a szárazfölddel. Ma is van-
nak kontinensrészek víz alatt. Az eze-
ket fedő, sekély mélységű (legfeljebb 
100–200 méter mély) tengereket ne-
vezzük epikontinentális tengereknek. 
Igaz, a jégkorszak maximális eljege-
sedésekor – amikor a világóceán víz-
mennyiségének a maihoz képest jó-
val nagyobb százaléka állt „kivonva 
a forgalomból” jégként a sarkokon – a 
kontinensek gyakorlatilag azonosak 
voltak a szárazföldekkel, vagyis ez 
utóbbiak sokkal kiterjedtebbek voltak, 
mint ma. Nagy földtörténeti távlatok-
ban, úgy tűnik – nem csak e példán 
keresztül –, hogy a szárazföldek egyre 
nagyobb területet foglaltak el a konti-
nensekből.

Visszatérve a földrészek utazásá-
nak kérdéséhez: azokat a Föld belse-
jében, bolygónk magja és a földkéreg 
közötti földköpeny lassú körforgása 
működteti. A földköpeny nagyjából 
200 km mélységtől 2900 km mélysé-
gig tart  Körforgását a magnak a fel-
szín közeléhez viszonyított jóval ma-
gasabb hőmérsékletének, valamint 
a köpeny anyagának a mag és kéreg 
közötti áramlásával történő hőcsere 
magyarázza. Persze, ez egy roppant 
lassú mozgás, de bolygónk türelmes, 
van ideje, hiszen 4,5 milliárd éves kora 
mellett egy emberi élet eltörpül – e 
kettő közti arány: egy év a másodperc 
néhány ezredrészével szemben. Nos,  
e mozgás a kontinens haladási irá-
nyának peremén anyagtorlódást okoz. 
Így keletkeznek a hegyrendszerek,  

Érmellék földtana  
és geotermikus tartalékai

Wanek Ferenc

É
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melyek legtöbbször azzal végződnek, 
hogy két kontinens közt elfogy az óce-
án, vagyis összeütköznek: a valami-
kori összes ütközést mindmegannyi 
hegyrendszer vonulata őrzi. A régeb-
biek nyilván lekopottabbak.

Ezek tudatában, talán könnyebben 
érthető lesz a történetünk megértése.

Két megakontinens (Eurázsia és Af-
rika+India) ütközési határán alakult 
ki az a nagyjából nyugat-kelet irányú 
hegyrendszer, mely a Pireneusoktól a 
Himalájáig tart. Ennek minden része, 
minden görbület kialakulásának tör-
ténete ma már nagyvonalakban fel-
tárt. Egyik legizgalmasabb szakasza 
pontosan a Kárpát-medence térsége, 
amelyet Nyugaton és délen az Alpok, 
illetve a Dinaridák, északon és kele-
ten a Kárpátok öve veszi körbe  Miért 
kerülték meg ezt a részt a hegyek? Mi-
ért osztódott itt két ágra az addig egy-
séges Alpok vonulata? Mert itt a két 
említett megakontinens közé (akár-
csak délebbre, az Appeninek és a Bal-
káni-hegység közé), beszorult néhány 
– talán Afrika északi részéről lesza-
kadt – kéreglemez-darabocska, azaz 
mikrokontinens. Na, itt érkeztünk el a 
tárgyunkhoz, ugyanis a Pannon-me-
dence aljzatába két egymást súrol-
va megelőző mikrokontinens forgott 
be az ütközés folyamata alatt. A déli, 
amelyen Érmellék is található, az a 
Tisza-lemez, más néven Tisza-ter-
rénum, vagy Tisia-mikrokontinens. 
(Az északit, amely Magyarország 
északi-északkeleti részét és Szlovákia 
legnagyobb részét is magába foglalja, 
a tudósok Alpaka néven különítették 
el.) A két mikrolemez különböző se-
bességgel forgott be mai helyére, és 
körülbelül 15 millió évvel ezelőtt me-
redt be a Déli-Kárpátok zömét, illetve 
az Erdélyi-medence aljzatának egy ré-
szét képező Dáciai-mikrokontinenssel 
együtt mai helyére. Akkor kezdett ki-
emelkedni a Kárpátok hegyvonulata a 
mai formájában. (1. ábra)

Még a kontinensek mozgása, vagy 
mozgató erejének a megismerése előtt 
egy bécsi geológus, Eduard Suess egy 
„köztestömeget” gondolt a két hegy-
vonulat között, amelyet – egy később, 
1940 és 1944 között a kolozsvári egye-
temen is oktató, jó földtani ismere-
tekkel felvértezett földrajzprofesszor 
– Printz Gyula nevezett el „Tisiának”. 
Ezt ma mikrolemeznek mondjuk. 
Ennek a mikrolemeznek az aljzati, 
kristályos része – amint már írtam – 
talán még Afrika északi részéről sza-
kadt le, jó néhány százmillió évvel 
ezelőtt. A rárakódott üledéksor azon-
ban csak a perm idejével, valamivel 

kevesebb mint 300 millió évvel ezelőtt 
kezdődött. A korábbiakat lemosta több 
tengeri elöntés (transzgresszó) par-
ti hullámverésének, árapályainak, a 
viharoknak, illetve a szökőáraknak 
millió és millió évekre rúgó, pusztító 
munkája. Bár a földtörténeti közép-
kor alatt, kis szünetekkel, a terület 
nagyjából tengervíz alatt állt, mégis 
ennek az időszaknak csak részlegesen 
őrződtek meg az üledékei, az is terü-
letenként változó módon, mivel egy-
egy része a Tisza-lemeznek az oldalról 
szorító hatások következtében tömb-
szerűen hol kiemelkedett, hol lesüly-
lyedt. Van ennek a mikrolemeznek két 
olyan területe, amely a földtörténet vi-
szonylagos közelmúltjában, a harma-
didőszakban rögszerűen feltolódott, 
ahol viszonylag jól tanulmányozhatók 
a permtől a kréta időszakig tartó idő 
(260 millió évvel ez előttitől, 60 millió 
évvel ez előttiig) tengeri lerakódásai. 
A két terület egyike a mai Romániához 
tartozik, ez az Erdélyi-szigethegység-
nek az Aranyostól északra fekvő ré-
sze, a másik pedig Magyarországon a 
Villányi- és Mecsek-hegység. Ezeknek 
a területeknek a földtani képződmé-
nyei jó összehasonlítási alapul szol-
gálnak az eltemetett területek egyező 
korú képződményeivel. Nyilván, mint 
ma sem, akkor sem teljesen egyenlő 
feltételek közt rakódtak le a rétegek a 
kontinentális talapzattal rendelkező 
epikontinentális tengerekben, hanem 
a parttól való távolság, a vízmélység, 
az üledékbehordás gócai stb. függvé-
nyében. Ugyanakkor a kontinens klí-
mazónája, valamint a világóceán te-
rületéhez viszonyított kis távolságok 
miatt nagyon könnyű felismerni a 

hasonlóságokat is – az élővilág meg-
őrződött emlékei és az üledékképző-
dési feltételeket tükröző kőzetek is se-
gítenek ebben. (A Tisza-lemeznek ez a 
viszonylagosan egységes fejlődéstör-
ténete jogosít fel minket, hogy azt egy 
terrénumként értelmezhessük.) Ez azt 
is jelenti, hogy az utóbb fiatalabb kép-
ződményekkel fedett térségekben, 
mint Érmelléken, néhány fúrással 
feltárt adat jól összevethető a későb-
bi üledékek lekopása révén felszínre 
került hegységek egyidejű rétegeinek 
anyagával, így térben is jó megköze-
lítő képet tudunk magunknak – kor-
szelvényenként – kialakítani.

Lássuk, mennyi és hol található 
meg területünkön e földtani korból, 
milyen körülmények uralkodtak ak-
kor e térségben  Ez a tengeri korszak, 
amint már említettem, a permkor vé-
gén, úgy 260 millió évvel ezelőtt kez-
dődött – ez volt a földtörténeti ókor 
utolsó szakasza. Akkor főként még 
kontinens peremi, durvatörmelékes, 
de az idővel egyre finomodó szemcse-
méretű üledékek rakódtak le. Lagú-
nás környezetre utaló, meleg, száraz 
éghajlat alatt képződött gipszlerakó-
dások is találhatók ezekben az üle-
dékekben  Nem pont Érmelléken, de 
ahhoz közel, Borsnál fúrtak át ilyen 
képződményeket. A vastag törmelékes 
sorozat, az őskontinens már amúgy is 
alaposan lepusztított – hiszen a nagy 
mélységben képződött kristályos pala 
aljzata képezte már a felszínt – továb-
bi, partközeli eróziós folyamatok által 
letarolt anyagának felhalmozásából 
áll 

A triász – a földtani ókort köve-
tő középkor, vagy mezozoikum első 

1. ábra
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földtörténeti ideje, amely nagyjából 
250 millió évvel ezelőtt kezdődött – 
alatt folyamatosan mélyült a tenger, 
az üledékek egyre finomabb szemcsés 
törmelékből képződtek, e környezet-
ben már jól érezte magát a tengeri 
élővilág, így gyakoribbá váltak a kor-
jelző kövületek. Megjelentek a mész-
kőképző, a nyugodt sekélyvizű tengert 
kedvelő moszatok, majd fokozatosan 
eltűnt, vagy minimálisra csökkent a 
szárazföldről származó törmeléka-
nyag, így a tengeri élőlények (elsősor-
ban mészalgák, korallok, mohaállatok 
és egyebek) mészvázából felhalmo-
zódott karbonátos kőzetek (márgák, 
mészkövek, dolomitok) rakódtak le. 
E csendes, úgynevezett mészkőplat-
form jellegű állapot (amelyhez ha-
sonlót ma Ausztrália keleti partjainak 
korallzátonyaiban ismerhetünk fel), 
nagyon hosszú ideig volt jellemzője 
a térségnek, egy triászvégi és – he-
lyenként – egy juravégi kiemelkedést 
leszámítva, egészen a kréta idő köze-
péig – amely nagyjából 120 millió év-
vel ezelőtt volt. Ez a kor tehát döntően 
karbonátos (azaz mészkőből, dolo-
mitból) álló üledéksort hagyott maga 
után területünkön (is).

Ez volt az őshüllők virágkora, ame-
lyek nemcsak a szárazföldön, de a 

tengervízben is elterjedtek, azaz sok 
fajuk visszatért a tengerbe, alkalmaz-
kodva ehhez az élettérhez. Azért hasz-
náltam azt a kifejezést, hogy a hüllők 
visszatértek a tengerbe, mivel az élet 
ott született, és alig 150 millió évvel a 
triász kezdete előtt kezdett kialakul-
ni a szárazföldi növény- és állatvilág. 
Az első gerincesek a halakból kifejlő-
dött kétéltűek voltak, amelyekből az-
után a perm ideje alatt kialakult egy, 
a víztől már teljesen függetlenedni 
tudó csoport, a hüllők. (A kétéltűek 
neve éppen azt tükrözi, hogy életük 
részben vízhez, részben szárazföld-
höz kötött. A hüllők neve arra utal-
na, hogy hidegvérűek. Ez a ma élőkre 
igaz, de ma már tudjuk, hogy voltak 
közöttük melegvérű csoportok – ezek-
ből alakultak ki talán már a triásztól 
kezdődően a madarak, majd a jura és 
kréta határa körül az emlősök.) A ten-
geri gerinctelen állatvilágot ekkor leg-
inkább a ma élő nautiluszokhoz (mára 
a Csendes- és Indiai-óceán területére 
visszaszorult élő kövületek) hasonló, 
velük távoli rokonságban álló fejlábú-
ak, az ammoniteszek uralták 

Miért írtam róluk? Mert a mélyben, 
az Érmellék felszíne alatti rétegekben 
minden bizonnyal megtalálhatók kö-
vült maradványaik. Ammoniteszek 

vázai néha ki-kikerülnek fúrómagok-
ból is, de a gerincesek maradványai 
jóval ritkábbak. A Tisza-terrénum 
hozzánk legközelebbi, felszínre ke-
rült rétegeiből ilyen kövületeket a 
nagyváradi Jurcsák Tibor (1926–1992) 
őslénytankutató muzeológus tárt fel 
az Élesd környéki triászkori és a Ki-
rályerdő-hegységbeli krétakori mész-
kövekből, illetve a mészkövekben ta-
lálható bauxitlencsékből.

A triász vége felé a Tisza-terrénum 
e részének egy tengerből való kiemel-
kedése észlelhető, amelyet üledékhi-
ány, majd ezt követőn a jura kezdetén 
lerakódott rétegekben megnöveke-
dett, sőt uralkodóvá vált finomtörme-
lékes kőzetek jeleznek. De csak rövid 
ideig, kis vastagságban. Azonban az 
újabb, fokozatos süllyedéssel, ismét 
karbonátossá váltak az üledékek, mi 
több, a jura végén és a kréta elején volt 
a legintenzívebb a mészkőképződés. 
Az Erdélyi-szigethegységben, az ebben 
a korban keletkezett masszív mész-
kövekben alakultak ki a negyedidő-
szakban (a földtörténet utolsó két és 
félmillió éve alatt) a leglátványosabb 
karsztjelenségek: barlangrendszerek, 
sziklaszorosok, karrmezők. Elég csak 
a Királyerdő-hegység (Révi-szoros, 
Szelek-barlangja, Vida-völgye), vagy 

2. ábra
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a Bihar-hegység (Pádis, Csodavár, 
Szamos-bazár, Galbia-szoros) gyönyö-
rű példáit említeni. Nyilván, terüle-
tünkön nehéz feltételezni azt, hogy 
ezekhez hasonló természeti képződ-
mények alakultak volna ki a mélyben. 
Ugyanis azok képződéséhez szárazföl-
di, magasra kiemelkedett területek 
szükségesek – csak ott tudnak kiala-
kulni, ahol a folyóvizek és rétegvizek 
agresszíven belevágnak a felszínbe, 
vagy repedések mentén tágítva ma-
guknak utat, barlangokat „törnek”.  
(2. ábra)

Amint mondottam, a jura végén 
is volt egy helyi kiemelkedése a Ti-
sza-terrénumnak, ez felelt meg a jura 
mészkövek felszínén a kora-kréta ide-
je alatt kialakult trópusi karsztnak, 
melynek mélypontjain keletkezett a 
bauxit, mely a trópusi esőerdők terüle-
tén, épp úgy ma is képződik. Ezeket az 
erózió révén felszínre vagy felszínkö-
zelbe került krétakori bauxitlencséket 
termelték ki – mint alumíniumércet 
– a közelmúltig a Királyerdő-hegység-
ben (így akadhatott az egykor élt ge-
rincesek csontjaira Jurcsák Tibor).

A stabilnak látszó egyensúly, a 
sekélyvízi mészkőplatform-állapot 
a zonban a középső-kréta idején fel-
borult. Elkezdődött Afrika és Eurázsia 
összetorlódása, vele az Alpi-hegység-
rendszer képződése. Az Erdélyi-sziget-
hegység is ekkor gyűrődött fel. A na-
gyobb torlódás inkább a déli részeket 
(a Tisza-terrénum déli peremét) érin-
tette, az északi rész (Gyalui-havasok, 
Bihar-hegység, Királyerdő-hegység, 
és a tőlük északabbra eső területe-
in a Tisza-terrénumnak – beleértve 
a rögszerű, utóbb erősen lepusztult 

kibúvásokat, mint a Réz-hegység, Szil-
ágysomlyói-magura, Meszes-hegy-
ség, a szilágysági Bükk-hegység stb.) 
döntően táblás szerkezet maradt. 
Igaz, minél északabbra megyünk, 
vagy minél jobban kiemelkedtek 
egyes darabjai, annál kevésbé őriz-
ték meg azokat a mezozoikumi réteg-
sorokat, melyekről eddig beszéltem. 
A Királyerdő-hegység földtani alkata 
viszont olyan, mint egy dobostorta, 
igaz, kicsit az is összevagdalva, törés-
vonalakkal 

Érmellék területe felemás, ugyan-
is, már a középső-kréta idején elkez-
dődött hegyképződés feszültségei az 
egész Tisza-terrénumot rögdarabokra 
törte. Ezek a rögök pedig a későbbi ol-
dalfeszültségek (a Kárpát-koszorú ki-
emelkedése) következtében újraakti-
válódtak. Magyarán, az eléggé merev 
rögök hol kiemelkedtek, hol alámerül-
tek. A táblásan, törésvonalak mentén 
kiemelkedő részeket a szakirodalom 
sasbérceknek (horszt), a besüllyedte-
ket teknőnek vagy ároknak (gráben) 
nevezi. A kiemelkedők ki lettek téve 
a felszíni lepusztulásnak, üledékta-
karójuk akár a kristályos aljzatig le-
pusztult. A mélyre süllyedt darabok 
azonban nagyobb eséllyel őrizték meg 
ezt az üledéksort. (3. ábra)

Így van ez az érmelléki területtel is. 
Ugyan a kréta időszak után, de legna-
gyobb része nagyon hosszasan ki volt 
téve a szárazföldi eróziónak (gyakor-
latilag közel 100 millió éven keresz-
tül, azaz a késő-kréta kezdetétől a 
középső-miocénig), az árkokban mé-
lyebbre kerültek, jobban megőrződ-
tek a mezozoikumi üledéksorok, mint 
például a Bihar–Érköbölkút tengelyű, 

vagy az Értarcsa–Gálospetri–Érendréd 
tengelyű árkok területei. Ellentétben 
a Biharfél egyháza–Bihardiószeg ten-
gelyű sasbérc a kristályos pala szintig 
lekopott. De Szalacs–Ottomány vidéke 
is sasbércként emelkedett ki. Külön 
eset a Mezőpetri–Érkörtvélyes–Érmi-
hályfalva tengelyű rög, mely az oligo-
cén alatt teknőként működött, a mi-
océnben viszont mozgása megfordult, 
így horszttá vált.

Tehát az északi peremén a Ti-
sza-terrénumnak, amely „versenyt 
futott” az Alpaka-terrénummal (neve 
az Alpok–Kárpátok–Pannon elnevezé-
sek összevonásából származik), a ket-
tő súrlódásában egy hosszú árok kép-
ződött az oligocént is magába foglaló 
kréta vége és a paleogén vége közti idő-
intervallumban, amit Szolnoki-árok 
néven emleget a szakirodalom  Ennek 
a tengerrel elöntött ároknak a szegé-
lyét is víz borította, ehhez tartozott a 
Mezőpetri–Érkörtvélyes–Érmihályfal-
va tengelyű rög is. Az itteni oligocén 
tenger nyilván vastag törmeléksort 
rakott le a szomszédos területek már 
kiemelkedett rögeiről lepusztított 
anyagból, méghozzá az üledékképző-
dést (a két terrénum súrlódása révén) 
gyakori földrengésektől kísérve, me-
lyek időnkénti gyors üledékmozgáso-
kat (tengeralatti zagyárakat) okoztak. 
A zagyárak pedig pados szerkezetű, 
kövületekben igen szegény, de nagyon 
vastag rétegsort hoztak létre (valójá-
ban minden, egymástól éles felülettel 
elváló vastagabb vagy vékonyabb ho-
mokpad egy-egy mozgásnak az egyedi 
képződménye). Az ilyen típusú üledé-
keket nevezi a szakirodalom flisnek. 
A Szolnoki-árok flis képződményével 

3. ábra
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ma a közelben nem találkozhatunk a 
felszínen, csak távolabb, a Márama-
rosi-hegységben, ami viszont kiesik 
mostani témánk köréből. (4. ábra)

Valószínű, hogy a Mezőpetri–Ér-
körtvélyes–Mihályfalva-rög akkor 
vált sasbérccé, mikor a két kis mikro-
lemez (Alpaka és Tisia) nekiütközött 
Ó-Európa hatalmas kiterjedésű táb-
lájának. Hát ez az ütközés nem csak 
ennyivel járt! Elkezdődött a Kárpátok 
kiemelkedése, de ezt megelőzően az 
Alpok és Ó-Európa közötti térség az 
oldalnyomás hatására előbb megsüly-
lyedt, ami a Tethys-óceán vizének 
a szárazulatra való beáramlásával 
járt. (A Tethys-óceán volt az, ame-
lyik elválasztotta Afrikát Eurázsiától.) 
Mindez valamivel több mint 15 millió 
évvel ezelőtt történt, a középső-mio-
cén időszakában. Ez volt a mai egész 
Kárpát-térségben az utolsó óceáni ví-
zelöntés. Gyakorlatilag az Alpoktól 
(Bécs vonalától) keletre, messze túl a 
Kaspi-tavon, mindent meleg, szubtró-
pusi–trópusi éghajlatú tengervíz bo-
rított. Ezt igazolják azok a gazdag, 
változatos, a mai Mediterrán-tenger 
élővilágához hasonló, sekélytengeri 
puhatestű (kagyló, csiga, ásólábú) héj-
maradvány-társulatokat őrző kövü-
letlelőhelyek, amelyek ma felszínen 
lévő, e korból származó rétegekben 
fellelhetők. Az általunk vizsgált te-
rülethez legközelebbi rétegkibúvásai 
ezeknek a középső-miocén (badeni) 
üledékeknek, ahol gazdag őslényle-
lőhelyek vannak, kelet felé Szilágy-
somlyó, Tusza, Csucsa, vagy délre Szt-
rákos–Tasádfő határában találhatók. 
Az ütközéssel a vulkáni tevékenység 
is felélénkült a Kárpát-vonal mentén, 
de területünkre csak hamuszórással 
jutott el hatásuk. A szomszédos Szil-
ágyságban a felszínen is szépen feltá-
rulnak ezek a vulkáni hamurétegek 
(például Szilágyballa, vagy Oláhbak-
sa határában), melyek itt, Érmelléken 
akár 1000 m-nél is mélyebben feksze-
nek 

Mivel ez a tenger a Tethys-óceánnal 
(mely lassan a mai Földközi-tenger 
térségére zsugorodott) való kapcso-
latát a Dinári-Alpok–Balkán-hegy-
ség–Kaukázus gyors kiemelkedé sével 
hamar elvesztette, egy elzáródó, a vi-
lágóceánnal csak időnként és nagyon 
korlátozottan kapcsolatba lépő belten-
gerrendszerré vált (ezt nevezzük Pa-
ratethysnek, melynek első elkülönü-
lése még az oligocén idejére tehető). 
Ebben a hatalmas beltengerben egy 
egyedi, megismételhetetlen vízi kö-
rülményekhez (nem édesvízi, hanem 
túlsós, majd fokozatosan kiédesedő 
félsós) alkalmazkodó élővilág alakult 
ki, és fejlődött. Ez a „kísérlete” az élet-
fejlődésnek a középső-miocén máso-
dik felében (szarmata időszak) kezdő-
dött. Akkor az elzáródó beltenger vize 
még minden jel szerint egy szárazabb 
éghajlat alatt (a párolgás révén) be-
sűrűsödött, túlsós lett. Ennek a túl-
sós beltengernek a kövületeket tar-
talmazó rétegei ugyan a Réz-hegység 
északi lábánál is előbukkannak, de 
jellegzetesebbek a Sebes-Körös menti 
Báródi-medencében, vagy a már em-
lített Tasádfő közelében. (Fontosnak 
tartom pontosítani: nem ez a túlsós 
tenger volt felelős az Erdélyi-meden-
cében, a Máramarosi-medencében és 
a Kárpátoktól északra képződött kősó-
telepekért, az a középső-miocén ten-
geri elöntését követő időben [badeni 
korszak] képződött különös feltételek 
mellett a mélyvízi területeken, ami-
kor a térség még kapcsolatban állt 
a Világóceánnal – de ez egy másik 
téma.)

A Kárpátok gyors kiemelkedésével a 
belső-kárpáti térség elzáródott, és ki-
alakult a Pannon-tó, mely az Ős-Du-
na és más vízgyűjtők által behordott 
édesvíz révén fokozatosan kiédese-
dett, de még jelentős sótartalmú kö-
zegben, egy nagyon sajátos félsósvízi 
élővilág alakult ki. Ennek a kövületei 
már az Érmellékhez nagyon közeli 
dombvidékeken, Kisderzsida, Derna, 

Tataros, Fugyi határában is megtalál-
hatók a felszínen.

A Kárpátok kiemelkedése azonban 
nemcsak a Pannon-tó kialakulásá-
val járt, a hegykoszorún belüli tér-
ség ugyanis egy ívmögötti meden-
cévé vált. Ez alatt egy olyan, alakuló 
hegyrendszerek mögötti medencét ér-
tünk, amelynek a köpenyáramlások 
dinamikája miatt egyre elvékonyodó 
kérge süllyedésnek indul, a kiemel-
kedő hegyekről bezúduló törmeléka-
nyag pedig gyors ütemben feltölti azt. 
Ezért van az, hogy ennek a tónak az 
üledékei mindössze 3–4 millió év alatt 
majdnem olyan vastag rétegsort hoz-
tak létre Érmelléken, mint a megelőző 
tengeri időszakban közel 150 millió év 
alatt képződöttek. A gyors feltöltődés 
miatt (helyenként a 10 km-t is meg-
haladó süllyedés ellenére) a 11 millió 
évvel ezelőtt kialakult Pannon-tó alig 
4 millió év alatt a medence legdélibb 
területére, a mai Vajdaság vidékére 
szorult vissza, majd úgy 5 millió évvel 
ezelőtt ott is szárazulattá vált.

A hegyek viszont tovább emelked-
tek, de tovább is koptatta őket az eső, 
a szél, a fagy. A törmelékeket pedig a 
hegyekből lefolyó vizek tovább terít-
gették a tavi üledékek fölé, néhol a 800 
m-t is meghaladó vastagságban 

Mivel a folyóvizek saját hordalékuk-
ba is belebotolhatnak, meg az aljzat 
sem egyenletesen süllyed mindenütt, 
hát keresik maguknak az utat, hol 
tudnak könnyebben szaladni a tenger 
felé. Nehezen hihető, de igaz. Nem-
csak a kontinensek változtatták év-
milliók alatt a helyüket bolygónk há-
tán, de a folyóvizek is, ráadásul sokkal 
rövidebb, alig néhány ezer év alatt is, 
nagyon megváltoztatva útvonalukat. 
Erre Érmellék fényes példa. Ha valaki 
éles szemmel járja a vidéket, vagy ta-
nulmányozza annak domborzattérké-
pét, meglepődve észleli, milyen széles, 
egyenletes ártér kíséri az Ér vizét, két 
oldalt magasabb térszinttel követve  
A földfelszínalaktan művelői is hamar 
kiszúrták, hogy ez a kis lusta erecske 
képtelen lett volna ezt a tekintélyes 
völgyteknőt kialakítani magának. Ad-
dig kutattak, míg rájöttek (mellesleg 
nem volt nehéz), hogy ezt a medret 
csak egy jóval nagyobb vízfolyás hoz-
hatta létre – ez pedig nem volt más, 
mint a Tisza  Ez még rendben is lenne, 
hiszen a korábbi hordalékanyag a mai 
Érmelléken egyértelműen azt bizo-
nyítja, hogy az a Felső-Tiszavidék és a 
Szamos vízgyűjtőterületéről szárma-
zik. A kérdés akkor meg az lett, mikor, 
és miért váltott lefolyást?

4. ábra
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A mikorra még a Tisza által ide-
szállított hordalékban megőrződött 
virágporanyag összetétele adott vá-
laszt, hiszen a negyedidőszak drámai 
klímaváltozásait rendkívül pontosan 
jelzik az egykori vegetációk váltásai, 
amit a virágporminták összetétele 
hűen tükröz. Eszerint új medrét 16–18 
ezer évvel ezelőtt alakította ki, foko-
zatosan magával ragadva a tőle délre 
lévő mellékvizeit is, mint a Szamost és 
a Krasznát. Ez utóbbi vízválasztója az 
Érrel szemben annyira kialakulatlan 
még, hogy nagy árvizek esetében, még 
a 20  században is, a Kraszna vizének 
egy része simán átáramlott azon, és 
az Ér-völgy mentén szaladt le. (5. ábra)

A miértre is könnyen adódott a 
válasz, hiszen a felszín mozgásait 
(emelkedéseit, süllyedéseit) ma már 
mm/év pontossággal tudjuk mérni. 
Ezek a mozgások pedig nem egyik 
napról a másikra váltják irányukat és 
erősségüket. Nagy biztonsággal álta-
lánosíthatunk több ezer évre e tekin-
tetben. A földfelszínalaktan is segített 
a visszaolvasásban. Tehát mára nyil-
vánvaló, hogy az Ecsedi-láp és a Bod-
rogköz vidékének már régóta tartó vi-
szonylagos süllyedése a Nyírséggel és 
az Érmellékkel szemben fordított a Ti-
sza folyásirányán. A hegyekből kilépő 
Tiszát az addigi északkelet-délnyugat 
irányból nyugat, majd észak felé csal-
ta a süllyedő terület. Lám-lám, az al-
jzat rögeinek mozgása ma sem állt le!

Itt vége is lehetne történetünknek, 
de a címben megígértem, hogy az Ér-
mellék vidékének földi hőjéről, vagyis 
az ettől fűtött termálvizekről is szólni 
fogok  

Amikor Érmellék miocén kori törté-
netét mondtam el, és kitértem a Pan-
non-tengerre, azt is megemlítettem, 
hogy az azért mélyült és töltődött fel 
igen gyorsan és nagy vastagságban 
üledékekkel, mert ívmögötti meden-
ceként viselkedett. Az ilyen meden-
cék kialakulásában, mint mondtam, 
a földköpeny megbolygatott áramlásai 
révén elvékonyodó kontinentális kéreg 
süllyedésének van szerepe. Gondoljuk 
csak bele, míg a Kárpátok mentén, a 
kontinentális kéreg vastagsága legke-
vesebb 40 km, de akár a 65 km-t is el-
éri, addig a Pannon-medencében ez 27 
km körül van (így Érmelléken is). 

A kéreg-elvékonyodás folyamatá-
nak másik oldala, hogy a felszínhez 
közelebb kerülő köpeny óriási hőtarta-
lékával a szokottnál több meleget küld 
a felszín felé, vagyis a kontinensek át-
lagos, mélyből jövő hőárama itt meg-
növekszik. A hőfluxus pedig a mélységi 
vizeket felmelegíti. Ráadásul a fiatal, 

nagy porozitású rétegekbe a környező, 
magasabb hegyvidékről aláfolyó mély-
ségi vizek – a közlekedőedények műkö-
dése értelmében – felfele szállók, azaz 
artézi vizek lesznek. Ezért bővelkedik 
Magyarországnak és Romániának a 
Pannon-medence peremére eső része 
hévízforrásokban. Nem véletlen tehát, 
hogy Románia legjelentősebb geoter-
mikus tartalékai, legsűrűbben fekvő 
hévízforrásai ebben a térségben van-
nak. Nem sok ország, vagy országrész 
mondhatja magáról el, hogy van olyan 
15 km sugarú körzete, melyben 5 hely-
ség rendelkezik hévízkúttal, hévízfor-
rással, pedig Székelyhíd térsége ilyen 
a Biharfélegyháza, Székelyhíd, Hegy-
közszentmiklós, Csokaly, Érkeserű te-
lepülésekkel. Ennek kihasználtsága 
viszont ma még távolról sem kielégítő. 
Ez a geotermikus potenciál az Érmel-
léken azonban kevés lenne energiater-
meléshez, mert ipari méretű felhasz-
nálásával a tartalékok nagyon hamar 
kimerülnének, vízvisszapumpálással 
pedig a rendszert hűtenék le nagyon 

gyorsan. Az egyensúly fenntartása, 
vagyis hogy a kitermelt hő ne hűtse 
le idejekorán a rendszert, a gazdasá-
gosság kritériumát veszélyeztetné. El-
lenben balneológiai értékesítése csak 
megfelelő befektetésre vár.

Nem független a geotermikus hőá-
ramtól az sem, hogy a térségben 
termelhető (és termelt) szénhidro-
gén-tartalékok vannak. A Pannon- 
medence nagyon gyors, középső- és 
késő-miocénben történő feltöltődé-
se együtt járt egy nagy mennyiségű, 
oxidálatlan szerves anyag eltemető-
désével, ami a tengervízből vissza-
maradt sósvíz jelenlétében a megfele-
lő hőhatás mellett szénhidrogénekké 
érlelődött. A homokos rétegek meg-
könnyítették ezeknek a felszín felé 
emelkedését, az agyagos szintek pedig 
azok visszatartását, csapdákba zárá-
sát. Az már pedig ma rutinmunka 
(ugyan nem olcsó, de kifizetődő), hogy 
geofizikai és földtani módszerekkel 
ezeket a csapdákat feltárják és terme-
lésbe vonják tartalékaikat.

5. ábra
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Érmellék

Érmellék természeti értékeiről beszé-
lünk, óhatatlanul szembe kerülünk 
azzal a kérdéssel, hogy milyen értékei 
voltak ennek a tájegységnek a mocsár-
világ felszámolása előtt, és ezek közül 
melyek vészelték át azt az elképesz-
tő és értelmetlen beavatkozást, amit 
a lecsapolás jelentett. A régészeti lele-
tek bizonyítják, hogy az ember a legré-
gibb időktől megtelepedett a területen, 
hasznosította erőforrásait, alakította a 
tájat, ám az évezredek során összessé-
gében sem végzett akkora pusztítást, 
mint tette azt röpke pár év leforgása 
alatt a kommunista diktatúra. Nagyon 
sok olyan természeti érték, ritkaság 
tűnt el nyomtalanul a szörnyű pusztí-
tás következtében, amelyeknek jelenlé-
tét még kimutatni sem sikerült az el-
múlt idők természetbúvárainak.

A terület növényvilágáról neves ma-
gyar és román botanikusok (Janka Vik-
tor, H. Kovács János, Máthé Imre, Ioan 
Pop, Gavril Negrean, Karácsonyi Ká-
roly) munkássága nyomán aránylag 

sok adattal rendelkezünk. Utóbbi a ha-
rasztok közül 11 fajt, valamint a virágos 
növények 104 családjának 1058 faját so-
rolja fel, azzal a megjegyzéssel, hogy ez 
a lista bizonyára nem teljes. 

A különleges értéket képviselő nö-
vénytársulások közül a vízi és mocsári 
társulások mára teljesen eltűntek, ve-
lük együtt pusztultak az olyan jelleg-
zetességek, mint a pengeéles levelű 
kolokán (Stratiotes aloides), az ehető 
termésű sulyom (Trapa natans) és a je-
lentéktelen külsejű rovarevő növényke, 
az aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa).

A legnagyobb kiterjedésű növénytár-
sulások a vizek szélét szegélyező ná-
dasok és gyékényesek voltak, amelyek 
sokféleképpen felhasználható alap-
anyagot szolgáltattak a környék lakos-
ságának. A nádasok foltokban még fent 
maradtak a csatornák partján, s esős 
tavaszokon a szántóföldeken is ki-ki-
bújnak még a nádszálak, mintegy je-
lezve, hogy visszakövetelik ősi terüle-
teiket. Szinte nyomtalanul eltűntek a 
zsombékosok, ezek a sekély vízből ki-
emelkedő földkupacok, amely tetején 
virított a zsombéksás (Carex panicu-
lata), fészkelő helyet nyújtva számos 
vízimadárnak. Annak idején a helyiek 
tőből kivágták, kiemelték a zsombékot, 
megszárították, s a pincékben ülő al-
kalmatosságnak használták 

A mocsárvilág legkülönlegesebb, leg-
értékesebb képződményei az ingólápok 
voltak, ezekből több is akadt az Érmel-
léken, de csak egyetlen egy, a székely-
hídi Csíkos-tó maradt meg közülük. 
Az ingólápok ott alakultak ki, ahol egy 
mélyebb vízmedencét belepő növény-
zet elpusztuló maradványai vastag 
szőnyegként beterítették a vízfelszínt, s 
ez a szőnyeg az évek során egyre gya-
rapodott, gyakran a másfél méteres 
vastagságot is elérte. Sajátos növény-
világát a rengeteg sásfaj, mocsári ha-
raszt (Thelypteris palustris), bokorfűz 
(Salix cinerea) alkotta, de a vastagabb 

Természeti értékek, termé-
szetvédelem Érmelléken

Wilhelm Sándor

Ha

Csíkos-tó
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szövedéken az égerfa (Alnus glutinosa) 
termetes példányai is megtelepedtek, s 
az egészet a kúszónövények szövedéke 
tette áthatolhatatlanná. Olyan ritkasá-
gokat rejteget a Csíkos-tó, mint a gyap-
jas sás (Carex lasiocarpa), rostosövű sás 
(Carex appropinquata), dárdás nádtip-
pan (Calamagrostis canescens), vidrafű 
(Menyanthes trifoliata), valamint két tő-
zegmoha faj (Sphagnum squarrosum és 
S. fimbriatum), amelyek az országban 
itt érik el elterjedésük legalacsonyabb 
pontját. Amikor 2010-ben a nemzetközi 
botanikus MÉTA túra résztvevői meg-
tekintették a területet – bár akkorára 
már bejárták a Kárpát-medence szinte 
minden szegletét –, elakadt a szavuk a 
csodálkozástól a Csíkos-tó növényzeté-
nek szépsége és gazdagsága láttán 

A lecsapolás áldozatai lettek az ár-
téri puhafás ligeterdők, de hasonló 
sorsra jutottak az egykori szigeteken 
nagy területeket borító tölgy–kőris–szil 
erdők is. Az Ér völgyét kísérő dombok 
tölgyeseit már az ősember elkezdte ir-
tani, de a fennmaradt növényzet máig 
mutatja a földtörténeti korokban a te-
rületet ért éghajlatváltozásokat. Meleg 
éghajlati reliktumok a molyhos tölgy 
(Quercus pubescens) és a húsos som 
(Cornus mas), míg a hóvirág (Galanthus 
nivalis), a kapotnyak (Asarum europa-
eum) és társai arra mutatnak, hogy a 
klíma lehűlésével a hegyekből az al-
földre lehúzódó bükkösök boríthatták 
egykoron a tájat.

Bár a botanikus véleménye szerint 
a szikesedés nem új keletű jelenség az 
Érmelléken, a folyamat a lecsapolást 
követően felgyorsult, s egyre nagyob-
bak a nehezen hasznosítható területek, 
amelyeken sóballa (Limonium gmelinii), 

báránykerep (Camphorosma annua), 
sziki kocsord (Peucedanum) virágzik 

A területről eltűnt, már említett nö-
vényfajok mellett hasonló sorsra jutott 
a Székelyhídról leírt endemikus Jan-
ka-féle füstike (Fumaria jankae), a haj-
dankori mocsarak vizét ékesítő apró 
páfrányféleség, a mételyfű (Marsilia 
quadrifolia), a hajdan nagy vízfelülete-
ket borító bibircses békalencse (Lemna 
gibba) és a gyönyörű fehér virágú tavi-
rózsa (Nymphaea alba) is. Eltűnt a kú-
szó csalán (Urtica kioviensis), de erre a 
sorsra jutott a fekete nyár (Populus nig-
ra), valamint a hegyekből lehúzódott, 
egykor elterjedt nyírfa (Betula pendula) 
és még jó néhány más faj is.

A kiskágyai domboldalt tavasszal 
hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana) 
molyhos lilás virágai, az Értarcsa, Gá-
lospetri környékit tavaszi hérics (Ado-
nis vernalis) napsárga virágai díszítik. 
Itt van az északi elterjedési határa az 
élesmosófűnek (Chrysopogon gryllus), 
de megtalálhatók itt olyan ritkaságok, 
mint a buglyos szegfű (Dianthus super-
bus), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), 
a macskahere (Phlomis tuberosa), a Bor-
bás-féle kakascímer (Rhinanthus bor-
basii) és mások 

Érmellék gerinctelen állatairól Gav-
ril Ardelean és Karácsonyi Károly (2002) 
közöl összefoglalást  Többek között az 
egysejtűek 47, a férgek 61, a puhatestűek 
47, a pókok 40, a rákok 67, a szitakötők 
14, a bogarak 130, valamint a lepkék 290 
faját sorolják fel. A közölt adatokból saj-
nos, nem derül ki, hogy melyek vonat-
koznak a lecsapolás előtti, illetve utáni 
állapotokra  

Tapasztalatból tudjuk, hogy a vízi 
gerinctelenek közül a puhatestűek, 

csigák és kagylók gyakoribb fajai az 
élescsiga (Planoprbis planorbis), tányér-
csiga (Planorbis corneus), mocsári csiga 
(Limnaea stagnalis), fialócsiga (Vivipa-
rus viviparus), tavikagyló (Anodonta 
cygnea), festőkagyló (Unio pictorum). 
Ezek ma is megtalálhatók a területen, 
hozzájuk csatlakozott az idegenho-
nos, gyorsan terjeszkedő amuri kagyló 
(Anodonta woodiana).

A rovarokat illetően feltűnő, hogy az 
erdők megritkulásával a kihalás szé-
lére sodródtak legnagyobb bogaraink, 
mint az orrszarvú bogár (Orychtes na-
sicornis), a nagy hőscincér (Cerambyx 
cerdo), a szarvasbogár (Lucanus cervus). 
Hasonló sorsra jutott legnagyobb lep-
kefajunk, az éjjeli pávaszem (Saturnia 
pyri) is. Karácsonyi (1996) a ritkaságok 
közül a lápi acsa (Aescna isoceles) és a 
fehér pásztor (Orethrum albistylum) szi-
takötőket, a hártyásszárnyúak közül a 
zilizméhet (Tetralomia ruficornis), a szi-
várványos fámdarazsat (Chrysis lear-
chii), a kétszínű repcedarazsat (Athalia 
bicolor) és a keleti szöcskeölőt (Sphex 
occitanus) említi. A lepkék közül pedig 
a keleti gyöngyházlepke (Argynnis la-
odice) és a nagy szíkibagoly (Hydroecia 
leucographa) jelenlétét emeli ki. 

A terület gerinces állatait illető-
en már több ismerettel rendelkezünk. 
A halfauna tekintetében a lecsapolás 
előttről Petre Mihai Bănărescu akadé-
mikus közölt néhány adatot. Jómagam 
éppen a lecsapolási munkálatok idején 
érkeztem Érmellékre, azóta folyamato-
san kutatom a terület halállományát. 
A régi Érmellék halairól sok adatot sze-
reztem a hajdankori halászoktól, tőlük 
tudom, hogy a legkeresettebb halfajok 
a ponty (Cyprinus carpio), a csuka (Esox 
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lucius), a harcsa (Silurus glanis) és a 
compó (Tinca tinca) voltak. Mellettük 
nagy hagyománya volt a réti csík (Mis-
gurnus fossilis) zsákmányolásának. 
Sajnos, már csak a lecsapolás után, 
2000-ben sikerült kollégáimmal sort 
kerítenem az Ér folyó halfaunájának 
feltérképezésére. A kutatások során hu-
szonhat halfaj egyedeit sikerült megta-
lálnunk. Közülük csak alkalmi előfor-
dulását tapasztaltuk a balinnak (Aspius 
aspius), a compónak, a pontynak, de 
sajnos, a hajdan tömeges előfordulá-
súnak számító, őshonos réti csíknak 
és a lápi pócnak (Umbra krameri) is  
Ez utóbbiak képviselték a legnagyobb 
természeti értéket Érmelléken, megrit-
kulásukért egyértelműen a mocsárvi-
lág lecsapolása a felelős. Új halfajok is 
megjelentek a területen, mint az ide-
genhonos kínai razbóra (Pseudorasbo-
ra parva), az amerikai naphal (Lepomis 
gibbosus) és a barna törpeharcsa (Ic-
talurus nebulosus), legújabban pedig a 
területről elsőként általam jelzett tarka 
géb (Proterorhinus semilunaris), vala-
mint az országban először itt megtalált, 
ugyancsak általam közölt fekete törpe-
harcsa (Ictalurus melas).

Bár a nyári estéken már nem harsog 
a nem is olyan régi időkben oly jellemző 
békakoncert, a vízkedvelő kétéltűek kö-
zül aránylag gyakorinak számít a pety-
tyes gőte (Triturus vulgaris) és a tarajos 
gőte (T. cristatus), valamint a kecske-
béka (Rana esculenta) és a tavi béka (R. 
ridibunda). A környék erdeiben gyak-
ran találkozunk az erdei békával (R. 
dalmatina), eltűnő félben van viszont 
a tavasszal gyönyörű égszínkék ruhát 
öltő mocsári béka (R. arvalis). A sárga-
hasú unka (Bombina bombina) minden-
hol jelen van, ahol egy kevéske állóvíz 
akad, de nemrégiben a kutatók meg-
találták errefelé a vöröshasú unkát (B. 
variegata) is. Az erdők megritkulásával 
csökkent a levelibéka (Hyla arborea) ál-
lománya is. Mindkét varangyfaj gya-
kori, de a zöld varanggyal (Bufo viridis) 
ellentétben a barna varangy (B. bufo) 
csak a szaporodási időszakban kerül a 
szemünk elő. Hasonló a helyzet a barna 
ásóbékával (Pelobates fuscus) is 

A terület hüllőfaunája viszonylag 
szegényes. Jelentős állománya él itt a 
mocsári teknősnek (Emys orbicularis), 
a gyíkok közül a fürge gyík (Lacerta agi-
lis) igen gyakori, míg a zöld gyík (L. viri-
dis) sokkal ritkább. Őket nem érintette 
a lecsapolás. A beavatkozások ellenére 
is számos egyeddel képviselteti magát 
a vízisikló (Natrix natrix), akár a vizes 
élőhelyektől távol eső területeken is.

A gerinces fauna legjobban ismert 
csoportja a madarak, amelyeknek elő-
fordulásáról sok adattal rendelkezünk 
a lecsapolás előtti időkből is. Ez elsősor-
ban a hányatott sorsú, 1956 után mél-
tatlanul meghurcolt és bebörtönzött dr  
Andrássy Ernő érmihályfalvi körorvos-
nak köszönhető, akinek gazdag ma-
dár- és tojásgyűjteményét is elkoboz-
ták a letartóztatása után. Andrássy 
tevékenységét a Nagyváradi Múzeum 
kutatói folytatták, közülük is kiemel-
kedik dr. Kováts Lajos munkássága. 

Ez utóbbi az elmúlt nyolcvan év meg-
figyeléseit összesítve 208 madárfaj elő-
fordulási adatait tette közzé 1999-ben 
megjelent dolgozatában. Ezek 17,9%-a 
állandó, 43,5%-a itt költő, 7,2%-a téli 
vendég és 28,9%-a átvonuló. A területen 
megfigyelt fajok közül a nyírfaerdők 
kipusztítását követően eltűnt a nyír-
fajd (Lyrurus tetrix), de már daru (Grus 
grus), túzok (Otis tarda) és fekete gólya 
(Ciconia nigra) sincs a vidéken. A lecsa-
polás előtt vegyes gémtelepek voltak a 
székelyhídi, az érkeserűi, az értarcsai, 
az érszalacsi mocsarakban, ezek mind 
eltűntek, egyedül a székelyhídi erdőben 
maradt fent egy fajtiszta állományú 
szürkegém telep. A lecsapolás következ-
ményeként a gémek mellett megritkul-
tak a récék, a ludak, a vöcskök is. Az er-
dők letarolása a másik tényező, amely 
számos madárfaj állományának drasz-
tikus csökkenését eredményezte.

Érmellék mocsárvilága része volt 
annak a vizes élőhely-sorozatnak, 
amelyik az ukrajnai Szernye-mocsártól 
az Ecsedi lápon, Érmelléken, a Nagy- és 
Kis-Sárréten, valamint az Arad köze-
li Bezdini mocsárvidéken át a bánsá-
gi (alibunári, illáncsai stb.) mocsara-
kig tartott, és egyik fő útvonala volt a 

tavaszi és őszi madárvonulásnak. A le-
csapolások szomorú következménye-
ként mára már a vonuló madarak szá-
ma is megcsappant a környéken.

A terület emlősfaunájának tagjai 
közül a nagy növényevőket, mint a 
bölényt (Bison bonasus) és az őstulkot 
(Bos primigenius) már a bronzkori em-
ber kiirtotta, csontmaradványaik csak 
a régészeti ásatások során kerültek fel-
színre. A jelenkori faunából Gavril Arde-
lean és Karácsonyi Károly a rovarevők 
10, a denevérek 12, a rágcsálók 20, a ra-
gadozók 10 és a patások 3 faját sorolja 
fel. A védett fajok között a denevéreké a 
legszámosabb: a keskenynyergű patkós 
denevér (Rhynolophus euryale), a patkó-
sorrú denevér (R. hipposideros), a nagy 
patkósorrú denevér (R. ferrumequi-
neum), a hegyesorrú denevér (Myotis 
blythii) és a közönséges denevér (M. 
myotis). Védelem alatt áll a hajdan me-
zőgazdasági kártevőnek számító, mára 
nagyon megritkult ürge (Spermato-
philus citellus), a ragadozók közül pedig 
a vidra (Lutra lutra) és a farkas (Canis 
lupus) is. Ez utóbbiról azt tartják, hogy 
hajdan a nádasok gyakori lakója volt, 
de véleményünk szerint az nem farkas, 
hanem sakál lehetett 

Érmellék egyes területeinek védel-
mére hozott rendeleteket, törvénye-
ket Marossy Anna (1984) vette számba. 
A felsorolt védett területek közt szerepel 
a székelyhídi Csíkos-tó, a szalacsi Hi-
degvölgy, a nagykágyai, a székelyhídi 
és az érmihályfalvi kastélypark. A vé-
dett növények közül a tavaszi hérics, 
a kökörcsin, a fehér tavirózsa, az álla-
tok közül a túzok, a két kócsagfaj, a két 
gólyafaj, a daru, minden nappali és éj-
szakai ragadozó, minden énekesmadár, 
a denevérfajok, a sün, a vidra és még 
sokan mások kerültek a jegyzékbe.

Mindenki ismeri a mondást, misze-
rint minden törvény annyit ér, ameny-
nyit betartanak belőle. Fokozottan érvé-
nyes ez a természetvédelmi törvényekre, 
amelyek az esetek többségében papíron 
maradnak, betartásukkal senki sem tö-
rődik. Jellemző, hogy Marossy Anna szó-
ban forgó dolgozata védett területként 
említi a szalacsi Hidegvölgyet, annak 

Réti csík

Lápi póc

Nagy pávaszem
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ellenére, hogy azt már 1968-ban csator-
názták. Sajnos, az egyedülálló értékeket 
rejtő Csíkos-tó sem kerülte el a pusztítá-
sokat.  Az 1970-es évek egyik hideg telén, 
amikor rá lehetett menni a befagyott 
növényszőnyegre, épp a székelyhídi er-
dészeti hivatal dolgozói vágtak ki min-
den méretesebb égerfát a lápon, s mivel 
derékig ért a hó, hát derékmagasságban 
dolgozott a láncfűrész, tavaszra csak a 
meredező csonkok maradtak. No de, mi 
ez ahhoz képest, hogy a terület felső vé-
gén, ahonnan a vízutánpótlás érkezik, a 
ritkás erdőben minden télen a helyi és 
a megyei potentátok birkanyája telelt, s 
telel talán ma is, alapjaiban megváltoz-
tatva a rezervátum tápanyagforgalmát. 
A felsorolt három dendrológiai park ér-
tékes, ritka faállományát is vandál ke-
zek pusztították szorgalmasan az évek 
során, persze, a felelősségre vonás ezek 
esetében is elmaradt 

Az 1968 és 1970 között zajló lecsapo-
lási munkálatok előtt a Körösvidéki 
Múzeum munkatársai mindent meg-
próbáltak, hogy legalább néhány rep-
rezentatív területet, mint az említett 
Hidegér, az érkeserűi Nagysziget, vagy 
a valamennyi közül legértékesebb otto-
mányi Hartyás rezervátumként meg-
maradjon, de mindhiába, a vízügye-
sek ezeknek sem kegyelmeztek. Amint 
Nagy Barna értarcsai agrármérnök el-
mondta, utoljára maradt egy sekély tó 
a falu közelében, amelyet azzal próbál-
tak megmenteni, hogy szükség van rá 
az öntözéshez. Sikerült is megnyerni 
a lecsapolások vezetőjét, ám amikor 
jött a hír, hogy a „kondukátor”, Nicolae 

Ceaușescu helikopterrel jön ellenőrizni 
a munkálatokat, már nem volt mit ten-
ni. Ma méteres gyomok borította silány 
legelő terpeszkedik a hajdani tó helyén.

Bár már majdnem ötven év telt el a 
lecsapolás befejezése óta, az érmelléki 
emberek azóta sem tudtak belenyugod-
ni a mocsárvilág eltüntetésébe. Több 
visszamocsarasítási terv is született, 
főleg az 1989-es változások óta. Ezek 
közül az egyik a romániai Kiskereki és 
a magyarországi Kokad polgármeste-
ri hivatalainak uniós pénzekre alapo-
zó HU–RO közös pályázata, amely a 15 
hektáros kokadi Darulápot és a 40 hek-
táros érkeserűi Nagyszigetet magába 
foglaló, határon átnyúló mocsárvilá-
got volna hivatott helyreállítani. A ter-
vek elkészültek, már csak a kivitelezés 
bukaresti jóváhagyása, s a kivitelezés-
hez szükséges pénzösszegek átutalá-
sa hiányzik. Hasonló együttműködési 
tervek születtek Biharfélegyháza és a 
magyarországi Pocsaj községek polgár-
mesteri hivatalai között is egy határon 
átnyúló természetvédelmi terület lét-
rehozására, amelyhez tanösvény, va-
lamint a kikapcsolódást szolgáló, a te-
rületet körülölelő kerékpárút is készült 
volna. Sajnos, a kivitelezésre még pá-
lyázni sem sikerült ez idáig.

Nem várt viszont a kivitelezéssel a 
már említett Nagy Barna agrármérnök, 
aki értarcsai születésű, s Érmellék sze-
relmese. Ő a saját birtokán, önerőből ho-
zott létre egy 13 hektáros visszamocsara-
sított területet, amelynek egy része nyílt 
víz, a többit sás, nád, gyékény borítja. Itt 
ma már szárcsák, récék, dankasirályok 

úszkálnak a vízen, a part közelében gé-
mek lesik a zsákmányt, a nádas felett 
meg-meglebben a rétihéja szárnya, a 
legeldugottabb zugokból pedig bölömbi-
ka hallatja búgó hangját. Tenyérnyi kis 
terület ez, de jó példa arra, hogy hozzá-
értéssel, és főleg megfelelő hozzáállással 
mindent meg lehet valósítani.

A környéken két Natura 2000-es terü-
letet jelöltek ki. Az egyiket Bihardiószeg 
mellett (RO SCI 0068), ez magába foglal-
ja a román–magyar határral párhuza-
mos Keskeny-Ér és a rajta kialakított 
Fácános-tó medrét, valamint a közelé-
ben levő száraz legelőt. A másik Székely-
híd közelében található (RO SCI 0220), 
ez tartalmazza a Csíkos-tó egészét, va-
lamint a Rókás-erdőt, benne a gémte-
leppel. Szomorú, hogy a nagyközönség 
alig ismeri ezt a formáját a védelemnek, 
amely ráadásul szinte semmilyen tá-
mogatást, népszerűsítést nem kap a he-
lyi hivatalos szervek részéről.
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apjainkban a civil szervezetek tevékeny-
sége egyre inkább felértékelődik, tevé-
kenységük egyre nagyobb hangsúlyt 
kap és teret nyer. Közérdekű, kulturális, 
szociális és szakmai feladatok ellátását 
vállalják magukra csekély térítés elle-
nében, gyakran díjmentesen. Hiánypót-
ló szerepet töltenek be olyan területe-
ken, amelyek nincsenek lefedve állami 
vagy intézményi szinten. Tagjaik az ál-
taluk végzett tevékenység hűséges elkö-
telezettjei. Nem kell őket biztatni, mivel 
„belső motorjuk hajtja”, ösztönözi őket 
arra, hogy a legtöbbet nyújtsák.

Az 1989 decemberét követő években 
a rendszerváltáson szintén átment 
közép-európai államokhoz képest Ro-
mániában mind országos, mind ré-
giós szinten kevés szervezet jött létre. 
Aztán mindazok, akik valamilyen ci-
vil tevékenységet folytattak, rájöttek, 
hogy hatékonyságuk érdekében mun-
kájukat érdemes hivatalos formába 
önteni, azaz tömörüléseiket jogilag is 

bejegyeztetni. Így módjuk nyílt arra, 
hogy országos, megyei vagy helyi szin-
ten pályázhassanak, továbbá arra is, 
hogy támogatóiknak hivatalos elismer-
vényt adhassanak.  Az országos, illetve 
megyei és helyi szintű önkormányzati 
pályázatokon elnyert támogatásokkal 
bővíteni tudták tevékenységi körüket 
és javították szolgáltatásaik színvona-
lát. A hivatalosított civil tömörülések 
hatékonysága láttán megnőtt a kedv 
újabb alapítványok, szervezetek, egye-
sületek létrehozásához. Ma már régiós, 
megyei, illetve helyi szintre lebontva 
sem áll rosszul civil szervezetek tekin-
tetében Érmellék, akár városait, akár 
kisebb településeit nézzük. Jelen írás-
ban – a teljesség igénye nélkül – ezek 
közül próbáljuk dióhéjban bemutatni a 
legtevékenyebbek cselekvési körét, és 
legalább felsorolni azokat, amelyekről 
ismerettel rendelkezünk. Elnézést ké-
rünk azoktól, akik kimaradtak. Ez ter-
mészetesen nem csökkenti tevékenysé-
gük fontosságát. 

A térségben a legtöbb civil szervezet 
kulturális vagy hagyományőrző tevé-
kenységet folytat, vagy azokat támo-
gatja, de vannak szociális és gazdasági 
profilú szervezetek is.

Általános jellemző, hogy azokon a 
településeken, amelyekben a művelő-
dési otthonokat rátermett emberek ve-
zetik, ott az 1989 után is pezsgő szel-
lemi-kulturális élet bontakozott ki, 
például Érsemjénben, Érmihályfalván. 
Sajnos, a margittai művelődési otthon 
elhúzódó felújítása nagyon visszave-
tette az ottani kulturális életet. A szé-
kelyhídi Ady Endre Magyar Kulturális 
Központ régóta nem hallatott magáról, 
bár a Magyar Kultúra Napi Bálok fon-
tos érmelléki kulturális eseménnyé 
nőtték ki magukat. Örvenetes, hogy 
újabb tudományos, szellemi műhely-
lyé kezd válni az Ottományi Kiállító-
ház (Komáromy-kúria) és a diószegi 
Zichy-kastély is. 

A civil szervezetek jelene  
vidékünkön

Szőke Ferenc
Szabó József

N

A Horváth János Társaság vegyeskórusa
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Margitta

Kulturális tevékenységgel Margittán 
elsőként a Horváth János Társaság ala-
kult meg. Bár ennek előtte is tevékeny-
kedett, 2002-ben jegyeztette be magát 
hivatalosan. Alapító elnöke Szőke Fe-
renc, aki a mai napig betölti a tisztsé-
get. Alelnöke Horváth Sándor, titkára 
Zsembinszky István és Kocsis Levente. 
Alapító tagjainak száma 25 fő. Ernyő-
je alá fogadta a már létező – 1994-ben 
megalakult – színjátszó csoportot és a 
vegyes kórust. A színjátszó csoport és a 
kórus tagjai rendszerint fellépnek kaba-
réműsorokkal Margittán és környékén, 
kórustalálkozókat szerveznek, és részt 
vesznek a más szervezetek által rende-
zett eseményeken. Bihar megyén kívül 
bemutatkoztak Szilágy megyében, va-
lamint az anyaországban Kiskőrösön, 
Konyáron, és Hajdúbagoson. Megalakí-
tották a város első hivatalos néptáncs-
csoportját Katicák néven, az akkori alel-
nök, Barbu Edit és Juhos Márta tanítónő 
irányításával. A társaság égisze alatt in-
dult útjára a Spektrum fotóklub, amely 
később Helios néven függetlenítette ma-
gát. Emlékversenyeket, mese-, ballada- 
és versmondó versenyeket, tanulmányi 
kirándulásokat szerveztek és szervez-
nek évente több alkalommal  E progra-
mok főszervezői az elnök, illetve Füge-
dy Anikó tanítónő, akiknek a munkáját 
szaktanárok és a társaság tagjai is se-
gítik. A színjátszó csoport előadása-
it Margittán és környékén évente több 
ezer néző tekinti meg, a társaság ver-
senyein pedig a résztvevők száma több 
mint félezer fő. A hagyományossá vált 
télbúcsúztató Farsangi Kabaré – ame-
lyen előszeretettel játsszák a Nóti Ká-
roly által írt darabokat, de más szerzők 
műveit is – Margitta legrangosabb tár-
sadalmi-kulturális rendezvényévé vált. 
Számtalan elismerést, oklevelet kaptak, 
de a Cseke Attila parlamenti képviselő 
indítványozására létrehozott Magyar 
Kultúráért-díjra a legbüszkébbek. Mun-
kájukba igyekeznek bevonni a fiatalo-
kat, akik majd reményeik szerint átve-
szik tőlük a stafétabotot.

2006 óta önálló civil szervezetként 
működik a margittai Helios Fotóklub. 
Tagjai kiállításokon vesznek részt és 
tárlatokat szerveznek szülővárosuk-
ban. Alapító elnökük Pósán Lajos, törzs-
tagjaik pedig: Koszta József, Bradács 
Alíz, dr. Kékedi Imre, Antal Juliánna, 
dr. Sorin Tabacu. Itthon igen sok mű-
vészt fogadtak, és ők is bemutatkozhat-
tak szűkebb hazánkban és külföldön 
egyaránt. Egyéni munkájukat nem-
zetközi kitüntetések is minősítik, régi 
margittai képarchívumuk jelentős.

2015-ben alakult meg, és bejegyzés 
alatt áll a Berettyó-menti és Érmellé-
ki Közművelődési Egyesületnek (BÉKE), 
amelynek alapító elnöke dr. Oláh Jó-
zsef, alelnöke Boros József és dr. Györfi 
András, ügyvezető elnöke Tőtős Nor-
bert. E szervezet össze akarja fogni a 
térség tollforgatóit, kutatóit és művé-
szeit. Az egyes településeken váltakozva 
közművelődési, kulturális, művészeti, 
tudományos rendezvényekkel, könyv-
bemutatókkal járulnak hozzá a térség 
szellemi életéhez, kiegészítve a már 
működő kulturális civil szervezetek te-
vékenységét. Terveik közt írott és elekt-
ronikus adattárak létrehozása, könyv-
kiadás is szerepel. Meg kell említeni 
a már Kárpát-medence-szerte ismert 
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 
Emlékhely Társaság (PBMET, vezetője 
Dukrét Géza) Érmelléket is érintő múlt-
mentő tevékenységét. Néhány tagja a 
BÉKE alapítói között is megtalálható.

Érmihályfalva

A térség ismert és elismert civil szerve-
zete az érmihályfalvi Móka színjátszó 
csoport, amelyet 2000. december 15-én 
alapított Szabó János. A szervezői és ren-
dezői feladatot az alapító látja el mind a 
mai napig. Első előadásuk Szigligeti Ede 
A cigány című népszínműve volt 2001-
ben. Vígjátékokat, komédiát, drámát 
egyaránt játszanak, és a városon kívül a 
környékbeli településeken, sőt az anya-
országban is bemutatják azokat. Íme né-
hány az előadott művek közül: Móricz 
Zsigmond: Úri muri (22 szereplővel), Égi 
madár (ősbemutatónak számított); Bró-
dy Sándor: A tanítónő; Csokonai Vitéz 
Mihály: Özvegy Karnyóné és a szelebur-
diak; Rejtő Jenő-kabaréjelenetek. Ezen 
kívül igen sok saját, humoros, rövid jele-
netet adnak elő, és rendeznek tematikus 
zenés-verses irodalmi esteket is  Tizen-
három éve rendszeresen szilveszteri ka-
baréval is fellépnek. Évente 6-7 előadá-
suk van 2-3 bemutatóval – a Nyíló Akác 
Napokon és ősszel. Eddig 60 produkció-
val álltak színpadra, összesen közel hat-
vanan mondhatják magukat „mókás-
nak”. Akadnak olyan Móka-tagok, akik 
diákként kerültek a csapatba, aztán 
egyetemi éveik elvégzése után a városba 
és a Mókába is visszatértek. Cormos Vik-
tória a Kolozsvári Állami Magyar, illetve 
Román Opera énekesnőjeként folytatja 
színpadi pályafutását. Itthoni elismeré-
seik mellett (Erdélyi Színjátszó Fesztivál, 
2001 – 2. díj; Magyar Kultúráért-díj, 2007 
stb.), 2015-ben Székely Csaba: Bányavirág 
című művével az ajkai (Vesz prém me-
gye) XII. Aranydeszka Országos Minősítő 

Színjátszó Fesztiválon a mókások a fődí-
jat, a legjobb férfi és legjobb női, a legjobb 
epizódszereplő díjakat, a legjobb előadá-
sért, valamint a legjobb rendezésért járó 
díjakat, továbbá a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség arany fokozatú minősítését 
nyerték el. 2016-ban Balassagyarmaton 
a legjobb férfi szereplő díjat, Komlón a 
KASZT fesztiválon a legjobb melléksze-
replő díjat vehettek át. Részt vettek Sop-
ronban a Teátrumi Színözön rendez-
vényen, valamint meghívást kaptak 
a győri, a komlói és a körmendi társu-
latokkal együtt a Nemzeti Színházba. 
Eddigi legsikeresebb darabjuk a Bánya-
virág, amelyre Kubik Anna Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas érdemes művész egy 
fesztiválon zsűritagként azt mondta: 
„ez az előadás elgereblyézte a mezsgyét 
a profik és az amatőrök között”, míg 
Ascher Tamás szintén Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas rendező bevallotta: nehezen 
tudna rosszat mondani a látottakról 

A Mózsi Borbála Gödör-Gasztro-Galé-
riájában sajátságos kulturális élet kez-
dett kibontakozni a kilencvenes évek-
ben Érmihályfalván. Ebből lett a GGG 
Irodalmi Stúdió 1994-ben. Alapítói Bokor 
Irén és Kiss Kőrösi Jolán tanárok, akik 
2009-ben átadták az irányítást Boros 
Emőke, Kovács Andrea és Baghiu Va-
dász Mónika tanároknak. A szervezet 
névadója Nyakó József, a művelődési 
ház akkori igazgatója volt. 2000 elejére 
már igazi irodalmi színpaddá nőtték ki 
magukat, tevékenységük ma is jelentős.

Érmihályfalván 2009-ben alakult 
meg az Érmellék 2009 Fotóklub. Célki-
tűzéseik között szerepel Érmellék még 
meglévő értékeinek mentése és népsze-
rűsítése a fototechnika eszközeivel, va-
lamint a fotóművészet népszerűsítése. 
Kiállításokat, versenyeket, előadáso-
kat, fotós túrákat szerveznek, tapaszta-
latcseréken és tanfolyamokon vesznek 
részt. Kortárs és régi képgyűjteményük 
jelentős. Tagjaik száma 23, akikből 13 
aktív, a többi „szimpatizáns”. Választott 
klubelnök Bíró Károly, alelnök Crisan 
Sándor 

Székelyhíd

A székelyhídi kulturális események 
főszervezője sokáig az 1995-ben alapított 
Érmellék Egyesület volt. Többek között 
ennek égisze alatt indult újra a Székely-
hídi Hírlap újság (1996–1997), ennek ke-
retében szervezték éveken át az Érmel-
léki Ősz regionális kulturális fesztivált 
(1995–2008) és az Érmelléki Borversenyt. 
Több könyvet is kiadtak (Nánási Zol-
tán: Székelyhíd történeti monográfiája – 
2003; Emlékkönyv, 50 éves a székelyhídi 
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középiskola – 2004; Az Érmellék tíz ősze – 
2005). Pályázataik révén több emlékhely 
és emléktábla felavatása valósult meg, 
ilyen például a Fényes Elek-szobor Cso-
kalyon, az Ady Endre-, illetve II. Rákóczi 
Ferenc-emléktábla és a kopjafaállítás 
Székelyhídon.

A 2008-ban alakult Pro Székelyhíd 
Egyesület a város és környéke gazda-
sági, kulturális életének fejlesztésén 
munkálkodik. Az Érmelléki Farsangi 
Bál, az Érmelléki Borverseny, az Érmel-
léki Ősz, az Érmelléki Nemzetiségek 
Néptáncfesztiválja, az Érmelléki Kó-
rustalálkozó, a Székelyhídi Városnapok 
szervezésében vállal(t) szerepet. Sport- 
és határon átnyúló gazdasági rendez-
vényeket is szervez. Elnöke Erdei Imre. 

Az Ér Hangja Egyesület a média sze-
repkörét vállalta magára. Működteti a 
helyi újságot, rádiót, tévét azonos név 
alatt, elnöke Aszalós Tímea. Munkatár-
sai közel öt éve gondoskodnak önkénte-
sen az Ér hangja című újság megjelené-
séről, amelyben eddig több mint ezer, 
Székelyhíd és a hozzátartozó települé-
sek eseményeiről beszámoló cikk kapott 
helyet. A minden hónap elején megjele-
nő 2000 példányban nyomtatják, és jut-
tatják el az érmelléki lakosokhoz. Az Ér 
TV 2013. június 19-én sugározta első 
adását, azóta minden péntek délután új 
műsorral jelentkezik a világhálón. 2013 
augusztusától kedd esténként Bihar 
megye több mint 50 településén tekint-
hetik meg adásaikat kábeltévén is  

Ifjúsági szervezetek

Az ifjúsági civil szervezetek is nagyrészt 
kulturális, közösségfejlesztő, illetve 
szórakoztató programokat szerveznek  
A Margittai Ifjak Köre 2004-ben jött lét-
re, alapításának ötlete Cseke Attila kép-
viselőtől származott. A kezdetkor igen 
sokat segített Botos Sándor és Balla Sán-
dor. Előbbi hosszabb ideig elnök is volt, 
jelenleg örökös tiszteletbeli elnök. Az el-
nöki tisztséget jelenleg Demián Zsolt 
tölti be  Számos programot szerveznek, 
amely a fiatalokon túl az idősebb nem-
zedéket is megcélozza, ilyen például 
az egyházi kórusok nagyon népszerű 
adventi találkozója. Állandó partner-
kapcsolatban állnak a Vidéki Ifjúsági 
Szövetséggel (VIDIFISZ), ami tulajdon-
képpen ernyőszervezete a megye vala-
mennyi ifjúsági tömörülésének.

A VIDIFISZ 2002-ben alakult, 2004-
ben jegyezték be jogilag. Megyei civil 
háló, ami Bihar megye 26 településén 
25 ifjúsági szervezetet foglal magába. 
A tagszervezetek főként vidéken mű-
ködnek, közülük 6 önálló jogi személy 

is, például a Diószegi Ifjúsági Szerve-
zet (DIFISZ). Önkénteseik és tagságuk 
száma eléri a 200–250 főt. Eddigi elnö-
kök: Kiss Sándor Elek (2002–2012), Bán-
tó Zsolt Norbert (2012–2014), Boda Ger-
gely Zoltán (2014–2016), alelnökök pedig 
2014–2016-ig: Knál Orsolya, Kun Zsolt, 
Kozák Róbert, Albert Zoltán, Sebestyén 
Lala Balázs és Vigh Enikő. Fő feladata, 
hogy tagjai szakmai, tudományos fejlő-
dését, képzését támogassa az egyetemi 
és iskolai képzésen kívül is színvona-
las programokkal. Arra törekszik arra, 
hogy kapocs legyen a vállalkozások és a 
fiatal pályakezdők között. Tudományos 
és kulturális rendezvényeikkel (Szabad-
ságfesztivál, Nyári Egyetem, Műhelytá-
bor) hozzájárulnak a helyi magyar kö-
zösség szellemi fejlődéséhez.

Meg kell említenünk két ifjúsági er-
nyőszervezetet, amelyek tevékenysé-
ge – a kezdeti lelkesedés múltán és a 
nemzedékek cserélődésével – mára saj-
nos, lecsökkent. Ezek az 1989 decembe-
rében alakult Magyar Ifjak Demokrata 
Szövetsége (MIDESZ), a másik a Király-
hágó-melléki Református Ifjak Szövet-
sége (KRISZ) vagy régebben IKE (Ifjak 
Keresztény Egyesülete) érmelléki szer-
vezetei. A MIDESZ a ’90-es években 
meghatározó volt minden településen 
(ezt akarja újraéleszteni a VIDIFISZ), 
utóbbi legsikeresebb éves rendezvé-
nyeiként az egyházmegyei Ki Mit Tud? 
vetélkedőt, a hegyközszentimrei stran-
don szervezett ifjúsági tábort, illetve az 
egyházkerületi Biblia-vetélkedőt tart-
juk számon. A KRISZ helyi szerveze-
tei Érmelléken általában a városokon 
életképesebbek, ott, ahol a középis-
kolák miatt helyben marad a közéleti 
tevékenységre fogékonyabb 14–18 éves 
korosztály (Magyarkécen a lelkész ka-
rizmája is fontos vonzerő).

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szö-
vetség 2010-ben alakult Borsi Imre Ló-
ránt vezetésével, és már megközelítőleg 
négyszáz tagja van 14 településen, töb-
bek közt Székelyhídon, Margittán, Sza-
lacson, Érsemjénben, Érkörtvélyesen 
stb. A mozgalom tevékenységeiről rend-
szeresen beszámol a megyei napisajtó.

Iskolai szervezetek

Az iskolák is igyekeztek létrehozni saját 
civil szervezeteiket. Céljaik közé tartozik 
az iskolákon belüli tudományos, kultu-
rális, művészeti és sporttevékenységek 
támogatása, a tanfelszerelés kiegészíté-
se, kiemelkedő diákjaik és tanáraik dí-
jazása, különböző könyvek, kiadványok 
megjelenésének támogatása, a helyi, 
megyei és országos szervezetekkel való 
együttműködés. A margittai Horváth 
János Elméleti Líceum 2011-ben Mar-
gittai Oskoláért Társaság (MOST) né-
ven jegyzett be civil szervezetet. Alapító 
tagjai (18 személy) az iskola létrehozása 
körül bábáskodó pedagógusok, önkor-
mányzati képviselők, valamint vállal-
kozók voltak. Az igazgatótanács tagjai: 
Nagy Gabriella elnök, Rend Erzsébet al-
elnök, Bondár Piroska programigazgató, 
valamint Bordás Mária és Nagy Ákos. 
A szervezet vezetősége Papp Géza és Bo-
kor József tanárok emlékére két emlék-
díjat alapított.

A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti 
Líceum 2004-ben alakította meg a Sco-
la Nostra Săcueni–Székelyhíd Egyesü-
letet. Legemlékezetesebb projektjeik: 
Be Part of It nemzetközi partnerség tíz 
Európai Uniós iskolával, Phare 2005 
partnerség, Pro natura Valea Ierului 
ökológiai projekt, három geocashing 
tábor megszervezése, finanszírozása, 

A VIDIFISZ vezetősége
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lebonyolítása. Az egyesület alapító el-
nöke Wilhelm Júlia Mária volt, 2007 
óta Pap József tölti be a tisztséget  
A könyvelést Borozsnyai Ildikó végzi, 
legfelsőbb döntéshozatali szerve az öt-
tagú igazgatótanács.

Hasonló egyesület az érmihályfal-
vi Pro Scholam Egyesület és a szalacsi 
Pro Scola Egyesület vagy az ugyancsak 
érmihályfalvi Aegis Ephebum Egyesü-
let, amelyeknek célja az, hogy nevelje, 
irányítsa, támogassa tevékenységeiben 
az érmelléki fiatalságot, hozzájárulva 
a település és a régió szociokulturális 
fejlődéséhez. A Pro Scholam és Aegis Ep-
hebum a Nánási-Baricz Noémi szervez-
te Máté Imre Szavalóverseny támogatói 
közt is megtalálható. Az Érintő Egyesü-
let – több más tevékenysége mellett – 
szervezi az Érmelléki Kézműves és Ha-
gyományőrző Napokat Érmihályfalván.

Egyházi szervezetek

Igen fontos szerepet töltenek be a szoci-
ális gondokkal küszködők segítségére si-
ető egyházi és civil szervezetek. Közülük 
legismertebb a nagyváradi székhelyű 
Caritas Catolica Egyesület, amely me-
gyeszerte kifejti tevékenységét. A mar-
gittai központ igazgatója Kiss Károly. 
Az általuk működtetett Szent Margit és 
Szent Antal Idős Otthonokban 35 idős 
embert tudnak befogadni állandó ellá-
tásra. Emellett működtetik a roma gyer-
mekek oktatását támogató programot, 
az Idősek Klubját, a Szent Antal Napközi 
Otthont Időseknek és a margittai szo-
ciális konyhát. Otthoni gondozást, ellá-
tást is magukra vállalnak Székelyhídon, 
Margittán, Érmihályfalván.

A Szent Ferenc Alapítvány két gyer-
mekvédelmi központot is működtet 
Érmelléken, az egyiket Székelyhídon 
(Gyermek Jézus Gyermekvédelmi Köz-
pont) a Stubenberg-kastélyban, a má-
sikat Gálospetriben (Szentháromság 
Gyermekvédelmi Központ) a Fráter-kú-
riák egyikében. Ezekben hajléktalan 
gyermekek találtak otthonra, teljes el-
látásra. A székelyhídi 21 gyermeket lát 
el, vezetője Kovács Ágnes, a gálospetri 
24-et, vezetője Kosza Erzsébet. Ezen kí-
vül Nagyszalontán (87 gyermekkel) és 
Nagyváradon (13 gyermekkel) is mű-
ködtetnek otthont. A gyermekek életko-
ra egy évestől 17 évesig terjed. Az ottho-
nokon túl napköziket is működtetnek 
három településen, ahol iskola után fo-
gadják a gyermekeket. A székelyhídi 30, 
az érmihályfalvi (vezetője András Ildi-
kó) és a bihardiószegi (vezetője Pongor 
Éva) pedig 20–20 gyermeknek ad dél-
utáni otthont 

A szentjobbi Szent István Szociá-
lis Központ alapjait 2002-ben rakták 
le a vincés nővérek ingatlanában és a 
szentjobbi apátság 50 hektárnyi földjén. 
Az alapítványként működő intézmény 
2006 óta három gyermekházat (Szivár-
vány, Szent Ferenc, Tarka Kövek) mű-
ködtet. Ügyvezető igazgatója Soós Attila 
és Kozma Enikő. Legfelső döntéshozója 
a vezetőtanács, amelynek elnöke auszt-
riai, alelnöke pedig dr. Földes Béla. Fő-
védnöke a melki apátság, fő szponzora 
egy osztrák egyesület. 35, hat és 21 év 
közötti gyermeknek, illetve fiatalnak 
nyújt állandó ellátást. Igyekeznek saját 
bevételt is biztosítani maguknak me-
zőgazdasági, illetve asztalosmunkából. 
Ezen túl használtruha-boltban értéke-
sítik a kapott adományok szükséglete-
iken felüli részét. Külföldi iskolákkal 
ápolnak jó kapcsolatokat.

Az Erdélyi Református Egyházkerület 
által alapított kolozsvári Diakónia Ke-
resztyén Alapítvány 2013-ban bejegyzett 
nagyváradi fiókszervezete, addigi szoci-
ális gyermekprogramját a svájci állam 
támogatásának köszönhetően Bihar 
megyében Székelyhídra, Hegyközszent-
miklósra, Bihardiószegre és Szentjobbra 
is kiterjesztette. Ugyancsak széleskörű 
karitatív tevékenységet fejt ki Érmellé-
ken a váradi Ruhama Alapítvány és a 
Református Cigánymissziós Központ.

Az Érmelléki Református Egyházme-
gye saját szervezete az Érmelléki Re-
formátus Diakóniai Alapítvány (ÉRDA). 
Gellért Gyula esperessége idején alakult 
1998-ban, 2000-ben jegyezték be Dió-
szegen, 2010 óta székelyhídi székhellyel 
működik. 2007-ig Gergely Annamária 
diakónus lelkiismeretesen felkutatta az 
egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek-
ben élő nagycsaládosokat, a fogyatékkal 
élők családjait és támogatásban részesí-
tette őket. A 2007 és 2010 közti időszak-
ban az ÉRDA tevékenysége a micskei Sá-
muel bentlakásra korlátozódott  Balogh 
Anikó 2010 és 2013 közt volt diakónus, 
2013 óta pedig Balla Júlia (két évig Futó 
Márta helyettesítette) a diakónus. Az ed-
digi tevékenységeik mellett jótékonysági 
koncerteket szerveznek 2010 óta, illetve 
akkreditált otthoni idősgondozói háló-
zatot kívánnak beindítani az egyházme-
gye 37 gyülekezetében 2017-től.

Egyéb szervezetek

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kór-
ház is létrehozott 2002-ben egy ci-
vil szervezetet Hațieganu–Pápai Páriz 
Egyesület néven. Alapításának célja 
az volt, hogy tevékenységével segítse a 
kórház munkáját és bővítését, szakmai 

fejlődést biztosító programokat szervez-
zen, segédkezet nyújtson orvosi felsze-
relések és gyógyszerek beszerzésénél. 
Kapcsolatokat épített ki az egészség-
ügyi intézménynek segíteni tudó bel- és 
külföldi civil szervezetekkel. Program-
szerűen segít a régióban élő nyúlszá-
jú gyermekek minőségi műtéti keze-
lésében. Felvállalta a kórház névadója 
büsztjének felállítását. A NATO Charity 
Bazaar nevű brüsszeli szervezet pályá-
zatán 2011-ben és 2016-ban is jelentős 
összegeket sikerült nyerni a kórházi 
géppark fejlesztésére. Jelenlegi mozga-
tórugói Bradács Alíz kórházmenedzser 
és dr. Szabó József újszülött-gyógyász. 

A nyugdíjasok is szerveztek különbö-
ző egyesületeket, amelyek tevékenysé-
ge folytonos. Ilyen az Érmihályfalván 
2012-ben alakult Szépkor Egyesület, va-
lamint a szintén 2012-ben létrejött bi-
hardiószegi Őszi Napsugár. Ezek főleg 
helyi szinten tevékenykednek.

A nők társadalmi felelősségválla-
lását igyekszenek elősegíteni vidé-
künkön az egyházak (református és 
római katolikus) nőszövetségei és a po-
litikai pártok nőszervezetei (az RMDSZ 
Nőszervezete). Tevékenységük nyomon 
követhető az egyházi és világi sajtó ol-
dalain. A néptáncmozgalmat támogató 
szervezeteket külön fejezetben mutat-
juk be, míg a katonai hagyományőr-
zésről egyik havi számunkban jelenik 
meg ismertető. Az Irinyiek hagyomá-
nyát hivatott őrizni Albison a Török Fe-
renc kezdeményezésére alakult Irinyi 
József Társaság, amely 2011-ben emlék-
szobrot állított, és több megemlékezés 
szervezője a mai napig. Ők karolták fel 
a 30 éves hagyományra visszatekintő 
Érmellék Kupa nevezetű, iskolák közti 
férfi és női kézilabdatornát is.

Természeti értékeink védelmére és 
népszerűsítésére jött létre 2013-ban 
Asszonyvásárán a Kolokán Egyesület. 
Az én Érmellékem címmel virtuális fo-
tókiállítást indítottak útjára az inter-
neten. Debrecen külterületén működött 
az Érmelléki Természetvédelmi és Tu-
risztikai Közhasznú Egyesület (Érmel-
léki Közhasznú Nonprofit Egyesület), 
amelynek célja az érmelléki kulturális, 
természeti értékek megőrzése, a turiz-
mus fejlesztése, a vidékfejlesztés volt. 
A gálospetri és szalacsi tájházak felújí-
tására és működtetésére hozta létre dr. 
Kéri Gáspár az Érmelléki Turisztikai 
Társaságot 

Nemzetközi kapcsolatok

A kommunista falurombolás elleni til-
takozás jegyében nyugati települések 
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úgymond örökbe fogadtak romániai 
falvakat, amelyek érdekében petíció-
kat írtak és titokban segítették őket. 
Az 1989. decemberi rendszerváltás után 
azonnal megjelentek, hogy ténylegesen 
is felvegyék az itteniekkel a kapcso-
latot. Ilyen alapokon nyugszik Bihar-
diószeg és Fontenay-le-Comte (Fran-
ciaország), Székelyhíd és Écaussinnes 
(Belgium), Albis-Érbogyoszló és Bon-
dues (Franciaország) testvértelepülési 
kapcsolata is. E kapcsolatok ügyvitele 
szintén civil egyesületekre tartozik Di-
ószegen (előbb Diofont Alapítvány, majd 
Pro Diosig Egyesület) és Bogyoszlón (Ér-
bogyoszló/Albis–Bondues Egyesület). 
Utóbbi a margittai kórházat is támogat-
ja. Nyilván a testvértelepülések hálóza-
ta a bemutatottnál sokkal bővebb. Ezek 
a legrégebbiek  

A felsoroltakon kívül szinte minde-
gyik település létrehozott egy-egy saját 
egyesületet, amelyek leginkább a falu-
napi ünnepségeket vagy az adott tele-
pülés valamilyen közérdekű rendezvé-
nyét támogatják. Országos, megyei és 
helyi szervekhez pályáznak a szüksé-
ges anyagi fedezet érdekében, emellett 
vállalkozók támogatásának is hivata-
los keretet tudnak adni  

A határ két oldalán önkormányza-
tok, gazdasági és civil szervezetek ösz-
szefogásával megalakultak a (Leader) 
Helyi Akciócsoportok (HACS): Magyar-
országon az Érmelléki HACS, amely-
nek pályázatait a 2008-ban alapított 
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit 
Kft. kezeli. Romániában a Bihar me-
gye magyar határmenti HACS (röviden 
GAL Bihor) működik igen érdekes terü-
leti lefedéssel (az Ér- és Berettyó-völgy, 
kivéve Érmihályfalva és Margitta váro-
sok, Szalacs és Érszőllős községek), Bors 
székhellyel.

 A hajdú-bihari és bihari települések 
közül 15-en (többek közt Székelyhíd, Mi-
hályfalva, Diószeg, Margitta) Vásárszö-
vetséget hoztak létre 2016 februárjában 
a helyi termelők értékesítési lehetősé-
geinek bővítésére.

Gazdaegyesületek

A profi galamb-, díszmadár-, díszba-
romfi- és nyúltartók 25–30 fős bihari 
érmelléki tábora (galambászok, tyú-
kászok, nyulászok) egyénileg vagy 
két egyesületben fejti ki aktivitását. 
Az egyik a margittai Phoenix Colum-
bofil (Galambász) Egyesület, a másik a 
Bihar Megyei Galambász Egyesület hat 
klubbal. Legutóbbi nagyobb kiállítá-
suk 2016 novemberében volt Margittán. 
Szinte minden településen létezik köz-
legelő-társulás, amely több-kevesebb 
sikerrel igyekszik érvényt szerezni a ta-
gok érdekeinek 

Befejezésül a mezőgazdaság fejlesz-
tésére létrejött három szervezetet, va-
lamint egy, az ágazathoz köthető lo-
vagrendet mutatunk még be. Az egyik 
szervezet a 2013-ban alapított Érmel-
léki Gazdák Egyesülete (ÉGE), amely-
nek célja az érmelléki gazdák által 
megtermelt áruk eladásának segíté-
se, kapcsolatteremtés a régió gazdái 
között, kapcsolatépítés és együttmű-
ködés magyarországi gazdaszerveze-
tekkel, szakmai konferenciák és kép-
zések, tanfolyamok megszervezése, 
segítségnyújtás a mindennapi terme-
lői gondok megoldásában. Rozsarató 
és Tarlóhántó Ünnepséget, Érmellék 
Ízei és Termékei Vásárt, Érmelléki 
Gazdakonferenciát stb  szerveznek, 
részt vesznek a Magyarok Kenye-
re programban. A Romániai Magyar 

Gazdák Egyesületének (RMGE) Bihar 
megyei szervezete a forradalom utáni 
másfél évtizedben volt rendkívül ak-
tív Érmelléken is, illetve az utóbbi két 
évben kezd ismét életre kelni. A szé-
kelyhídi V. Karácsonyi Vásár kereté-
ben szervezte meg az Érmelléki és Bi-
har Megyei Gazdanapot 2015-ben.

Bihardiószegen és Székelyhídon 
1913-ban alakult az első gazdakör. 
Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet 
(EMGE) fiókjaként sikeresen működ-
tek mind gazdasági, mind kulturá-
lis téren az államosításig. A diószegi 
gazdakör 1992-ben alakult újra közel 
40 taggal az egykori hegy- és mezőbí-
róság visszaállítása céljából (ezt máig 
sem sikerült megoldani). Első vezető-
je Szőnyi László és Balogh János volt, 
1996-tól Jakab László, Várdai József, 
Tolnai Gábor, majd ismét Várdai Jó-
zsef voltak a vezetői. 2000-ben felvet-
te a Bihardiószegi Zichy Gazdakör ne-
vet, 2008-ban pedig jogi személyként 
jegyezték be. Részt vesz a különböző 
közösségi rendezvények szervezésé-
ben, jótékonykodik, szervezi Érmel-
lék legszínvonalasabb és leghangu-
latosabb borversenyét (a Diószegi 
Borversenyt), 2012-tól megszervezte 
a Diószegi Pincefesztivál, 2016-ban 
a Zichy Borudvart. Gazdatanfolya-
mokat és tanulmányutakat szervez, 
következetes tevékenysége nagyban 
hozzájárult a diószegi és érmelléki 
borok hírnevének visszaállításához. 
Várdai József és Rittner Tibor ötlete 
alapján szervezték meg 2011-ben az 
Európai Borlovagrend Érmelléki Leg-
átusát (Bihardiószegen 17, Székelyhí-
don 15 jelentkezőt avattak hospesszé 
2011-ben). Az I. legátus (elnök) Rittner 
Tibor, II. legátus (alelnök) Várdai Jó-
zsef lett. A tagok pohárnok (hospes), 
tanácsos (consiliarius), borbíró ( judex 
de vino) és borlovag ranggal bírnak. 
Az első kettőt helyi környezetben, 
utóbbi kettőt kizárólag a kismartoni 
katolikus templomban avatják. Az Ér-
melléki Legátus kétszeresen is kü-
lönc: csak olyan tagot vesznek fel, aki 
már „térdet hajtott a szőlőtőke előtt” 
(vagyis van szőlője), és jogot kaptak 
arra 2015-ben, hogy öt tagot borbíróvá 
avassanak Bihardiószegen. Ugyanek-
kor 12 új tag lett hospes, hat addigi 
tag pedig tanácsos. Jelenleg 39 tagot 
számlál a lovagrend a bihari Érmel-
lékről. Jelmondatuk: „In honorem Dei 
et in honorem vini”, azaz „Isten és a 
bor dicsőségére”. Szinte minden te-
lepülésen létezik közlegelő társulás, 
amelyek több-kevesebb sikerrel igye-
keznek érvényt szerezni a tagok érde-
keinek 

Érmelléki és Bihar megyei Gazdanap 2015-ben
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omániában műemlék minden olyan 
ingatlan vagy ingatlanegyüttes, amely 
régészeti, történeti, építészeti, egyházi, 
városépítészeti, művészi, kertépítésze-
ti vagy műszaki tudományos értékkel 
bír, és műemléknek nyilvánítják. Mű-
emlékes hivatalos vélemény szerint 
szinte még egyszer annyi épületet le-
hetne műemlékké nyilvánítani (Ér-
melléken is), mint amennyi a listán 
szerepel  Például a gálospetri Drávecz-
ki- és a két Fráter-udvarház műemlék, 
de az ugyanabból a korból származó 
református és görögkatolikus templom 
nem. Tehát a potenciális műemlékeket 
is védelemben kellene részesíteni. Ez a 
helyi vezetőség dolga – létezik ugyanis 
úgynevezett helyi műemlékvédelem: 
helyi tanácsi határozattal védelem alá 
helyezhető minden olyan ingatlan, 
amelyet a műemlékvédelmi szakember 
arra érdemesnek javasol. 

Érmellék népi építészeti emlékei 
nem kerültek fel a hivatalos műem-
léklistára. A Bihar Megyei Műemlék-
védelmi Hivatal viszont közölte velem, 
hogy a gálospetri és a szalacsi tájházat 
és a szalacsi pincék egy részét a doku-
mentáció elkészítése után felveszik a 
műemléklajstromba, ezért ezekkel en-
nek megfelelően kell törődni. Az emlí-
tett két tájház, illetve egy szalacsi fa-
vázas présházú földes pince (amelyek 
tulajdonomat képezik) helyreállításá-
val kapcsolatos tapasztalataim és is-
mereteim felhasználásával próbálom 
bemutatni a műemlékvédelmi módo-
zatokat a továbbiakban 

A műemlékek történeti és esztétikai 
értékük mellett érzelmeket, ismerete-
ket közvetítenek, és identitásunk egyik 
meghatározó tényezői. Mindez indo-
kolja a műemlékek védelmét, amely 
ott a leghatékonyabb, ahol a műem-
lék-, táj- és gazdasági védelem együt-
tesen érvényesül. Az érsemjéni szü-
letésű Kazinczy Ferenc, Fráter Loránd 
és Csiha Kálmán Emlékmúzeum a 

klasszicista stílusú, 19. század közepén 
épült Roxin-kúriában kapott helyet. 
Ez az épület az akkori kor építészeti em-
léke, amelynek esztétikai hatása mel-
lett fontos számunkra az is, hogy ebben 
a házban állítottak emléket a magyar 
nyelv megújítójának, a nótás kapitány-
nak és Erdély tudós püspökének. Az ér-
melléki identitás egyik jellegzetes épít-
ménye a szalacsi kőhíd is, amely a még 
álló hortobágyi kilenclyukú vagy a rég 
lebontott három pocsaji kőhíd kisöcs-
cse, de régebbi építmény. A mocsárvilág 
lecsapolása után a szalacsi kőhíd már 
nem az igazi, mert nem látja el felada-
tát, és szinte teljesen eltűntek a nádfe-
deles házak. Az érmelléki szőlőtermelés 
beszűkülése miatt a borospincék egy 
része elveszítette funkcióját, és a tulaj-
donosok már nem látják értelmét, hogy 
törődjenek vele. 

A műemlékvédelem fázisai a kuta-
tás, a konzerválás, a restaurálás és a 
hasznosítás.

A kutatás alkalmával feltárják az 
épületen történt átalakításokat, hozzá-
építéseket, az épület állapotát és törté-
netét. Ebben nagy segítséget jelentenek 
a régi (fény)képek, idős emberek infor-
mációi, építészeti analógiák. A műemlé-
kekkel kapcsolatos előadások, tanulmá-
nyok nagy száma azt jelzi, hogy ebben 
a fázisban nagyon erősek vagyunk, de 
gyakran innen nincs továbblépés.

Következik a konzerválás, amely az 
épület állagának megőrzését jelenti. 
Ennek módozatai az épület karbantar-
tása (például az esőcsatorna rendszeres 
tisztítása), szükség esetén pedig techni-
kai beavatkozások (például a faelemek 
szuvasodásának és gombásodásának 
megszüntetése vagy megelőzése, tető-
hibák kijavítása).

Ezt követi a restaurálás, amelynek 
fázisai a bontás, a rekonstrukció és a 
hozzátétel (addíció). Bontáskor eltávo-
lítják a nem autentikus részeket, a hoz-
záépítéseket (például templomajtó elé 

Műemlékvédelem  
Érmelléken jelen időben

Kéri Gáspár

R

A csokalyi Fényes-kúria maradványa jelenleg
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épített félereszt), de nem bontják visz-
sza a különböző történelmi stílusokhoz 
tartozó részeket. Például a barokk stílu-
sú székelyhídi református templomban 
meghagyták a gótikus faragott ajtóke-
reteket  

A rekonstrukció a műemlék elpusz-
tult részeinek helyreállítását jelenti. 
Ennek három módja van: kiegészítés, 
összeillesztés (anastolysis, anasztolí-
zis) és újjáépítés. A kiegészítés akkor 
lehetséges, ha az alakzat nagyobb rész-
ben megvan. Az anyagnak és techniká-
nak egyeznie kell. Legjobb, ha bontásból 
származó, még jó minőségű anyagot 
használunk, mert az anyag kora és ára 
is számít. Összeillesztés alkalmával 
az összeomlott épületrész széthullott 
vagy szétvált eredeti darabjait rakják 
össze. Például ezzel a módszerrel egy 
összeomlott épület széttörött, faragott 
kőablakkerete helyreállítható. Újjá-
építés akkor indokolt, ha egy műem-
léki környezet integritása megkíván-
ja ezt – például ha egy pincesor pincéi 
épületegyüttest alkotnak, amely emeli 
műemléki értéküket. Ha ezen a soron 
régebben összeomlott egy présház, és 
már az anyagát is elhordták, akkor az 
újraépíthető a szomszédos pincék anya-
gával és stílusával megegyező módon. 
Különleges esetet képvisel egy épület 
áttelepítése egy másik helyre. Ez lehet 
– a példánknál maradva – egy másik 
helyről áttelepített présház vagy egy 
tájház udvarára áttelepített szénásszín, 
disznóól stb. a már nem létező helyére 
(ez szintén jó megoldás).

Hozzátétel során olyan építésze-
ti elemekkel egészítik ki a műemléke-
ket, amelyek korábban nem képezték 

a részét. Például az alap megerősítésé-
re szolgáló rejtett betonaláöntés vagy 
villanybevezetés földalatti vezetékkel. 
Gyakori hiba templomok indokolatlan 
nyílászárócseréje. Hőszigetelés ürü-
gyén barokk ablakokat lecserélnek ter-
mopán ablakokra  Kompromisszum-
ként jó megoldás, ha a rosszul záródó 
ilyen ablakokat meghagyják, és kívülre 
megfelelő termopán ablakot helyeznek.

A műemlék hasznosítása akkor a 
legmegfelelőbb, ha az épület visszakap-
ja eredeti rendeltetését. Például, ha la-
kóház volt, akkor lehetőleg lakóházként 
kell hasznosítani. 

A gálospetri tájház egy középpa-
raszt porta helyreállításával jött létre. 
A lakóház betoncserepes tetőzetét visz-
szaállítottuk az eredeti nádtetőre. Visz-
szaépítettük a hátsóházba a boglyas 
kemencét, valamint a tornác könyök-
lőjét, verécéit, fényképekkel dokumen-
tált minták alapján. A falazat javítása 
alkalmával akadtunk rá a kemence 
szájadékára. Szintén rekonstrukció 
a deszkakerítés, a sövénykerítés és a 
góré, amelyek másolatai a még létező, 
de nem áttelepíthető építményeknek. 
A tájház udvarára áttelepítéssel került 
az istálló, a szénásszín, a szőlőspajta, a 
gémeskút a valamikor létezett mellék-
épületek helyére.

A nádfedeles szalacsi tájház zsellér-
porta volt. Beszakadt nádtetőzetét hely-
reállítottuk, a tönkrement faelemeket 
bontott anyagból újraácsolták és újra-
fedték náddal. A falkutatás alkalmá-
val ráakadtunk az egyik eredeti tölgyfa 
ablakra és a fali téka maradványai-
ra  Ezek szolgáltak mintául a rekonst-
rukciójukhoz. Az eredeti tölgyfaajtó 

küszöbét szintén megtaláltuk, amely 
a szakirodalmi adatok és analógiák 
felhasználásával támpontot jelentett 
az ajtók hiteles rekonstrukciójában. 
A meglévő tölgyfavázas, vesszővel be-
font és agyaggal betapasztott szabad-
kémény levágott részét kiegészítettük 
ugyanazokkal az anyagokkal és tech-
nikával. A szobába beépített, a szabad-
kéménnyel azonos módszerrel készült 
tűzhely és ezzel egybeépített pad szin-
tén rekonstrukció – analógiák felhasz-
nálásával. A napraforgókóróból készült 
könyöklő az előző tulajdonos leszárma-
zottainak elmondása alapján készült. 
Tőlük tudtuk meg azt is, hogy a portán 
volt még egy fásszínnel egybeépített 
egyfiókos disznóól, amelynek rekonst-
rukciója vagy áttelepítése még nem va-
lósult meg 

Jellegzetes, szinte településenként 
változó kinézetű népi építmények az 
érmelléki borospincék, amelyek álta-
lában beltelekre épültek – a házak ud-
varára és pincesorokra. A borospincék 
általában négy részből állnak: pince-
ág (pincefolyosó), pincetorok (pincega-
rat), pincegátor (pincelejáró vagy gátor), 
présház vagy ritkábban szőlőspajta. 
Műemlékvédelmi szempontból a prés-
házak vagy présház nélküli pincék 
homlokzata, valamint a szőlőspajták 
veszélyeztetettsége a legnagyobb. 

2012-ben szórólapokat juttattunk el 
Székelyhídon a pincetulajdonosokhoz a 
pincék konzerválásával és karbantar-
tásával kapcsolatban – a sósúti gyönyö-
rű pincesort kevés kivételtől eltekintve 
nem a műemlékvédelmi elveknek meg-
felelően rehabilitálták. Székelyhídon 
a kollektivizálás során elpusztították 
a Cservölgy és a Kutyák-völgye két ol-
dalán húzódó pincesorokat, amelyeket 
vasárnap délutánonként „életveszé-
lyes” volt megközelíteni, mert a látoga-
tót kézről kézre adták a pincék előtt szi-
esztázó gazdák, azzal a kiáltással, hogy 
„Hát az én boromat már meg se kóstolja 
az úr?” – aztán nézhette magát a sze-
gény ember… Az egész Érmellék leg-
szebb pinceajtója szintén Székelyhídon 
a Mátyás-dombon, a Bauer-féle pince 
bejáratát díszíti.

Diószegen 350–400 tanyás/pajtás 
pince volt – ilyen például a már nem lé-
tező Tessék-sor tanyautcája. Nyáron a 
család öregjei kint laktak a tanyákon, 
és gondozták a szőlőket. E pajtákat a 
kollektivizálás tüntette el, de néhány 
tucat pince így is megmaradt – Padal-
ja, az újkeletű Szépasszonyok völgye 
stb. –, amely elé modern stílusú prés-
házakat emeltek. Tehetősebb szőlősgaz-
dák akár három egymás melletti pin-
cét is bírnak (Fábián Tibor, Dan Corbuț). 

A Fényes-kúria Csokalyon a kilencvenes években. Borbély Gábor dokumentumgyűjteménye
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Legértékesebb pincéink a Zichy-kastély 
T alakú kereskedelmi pincéje, az egy-
kori uradalmi Hosszú-pince (özv. Szalai 
Sándorné Csillik Olga), az emeletes vagy 
Új pince, a MAT-pince, Papok pincéje (ifj. 
Szőnyi József), a kétágú egykori Oltásos 
Szűcs-pince (Mados Családi Pincészet), 
a Bodnár-pince (Roșca György). 

Nagy és történeti értékű pincék más-
hol is vannak: a Komáromy-kúria víz-
gyűjtő pincéje (Ottomány), az érmi-
hályfalvi Jakab Rezső-pince (Kovács 
Zoltán), a székelyhídi uradalom több-
tengelyű magtári pincéje, egyes sósúti 
pincék Székelyhídon, az újlétai Tó-
by-pince stb. A legarchaikusabb prés-
házak Albison találhatók. Székelyhídon 
és Biharvajdán a házak közt az Ér, il-
letve a Berettyó teraszain, Biharfélegy-
házán a központban a Pince-dombon, 
Asszonyvásárán pedig a Pince-erdőben 
építettek borospincéket. 

Szalacson szó szerint több a pince, 
mint a házszám  Közel ezer pince áll 
nyolc pincesoron (Kisburga, Nagybur-
ga stb.), amelyeknek megközelítőleg 
több mint fele még eredeti állapotban 
megmaradt vagy helyreállítható állag-
ban található. Ezeket az önkormányzat 
közreműködésével számba vesszük, a 
gazdáknak elküldjük a szórólapokat, 
és a helyreállítási munkálatokban 
erőgépekkel segíti őket a polgármeste-
ri hivatal. A pincesorok hangulatához 
tartozott a székelyhídihoz hasonlóan 
ellenállhatatlanul hívogató pincegaz-
dák sokasága. Istentisztelet után a gaz-
dák a pincéikhez mentek  

Talán a felvilágosítás, a tájékozat-
lanság hiánya volt az oka annak, hogy 
Szalacson 2016 nyarán a legrégebbi – 
1847-ben épült – pince présházát lebon-
totta a gazdája, és helyébe egy modern 
présházat épített. Szalacson jelenleg 
zajlik egy 1880-ban épült, favázszerke-
zetű, fél nyeregtetős, présházas pin-
ce helyreállítása, amely a tájház kö-
zelében található, és látogatható lesz  
A homlokzat kétharmada elpusztult, 
a nádazás teljesen tönkrement, a fa-
váz egyes részei elkorhadtak, az ajtók 
javításra szorultak. A kutatás során 
analógiák segítségével derítettük ki, 
hogy milyenek voltak a hiányzó részek. 
Az anyagbeszerzést évekkel ezelőtt 
kezdtük. Félig vagy teljesen összeom-
lott favázas régi épületek (két tengeri-
góré, egy szín, egy pince) tölgyfa anya-
gát megvásároltam és elraktároztam, 
így a beépítésre vagy kiegészítésre szol-
gáló anyag kora megközelítőleg egyezik 
a présház faanyagával. A tél folyamán 
a nádat beszereztük. 

2016. ősz elején kezdtük el a bontást. 
A földet és az elavult nádat leszedtük 

a présházról. Következtek a helyre-
állítási munkálatok. Cserélni kellett 
a talpfát, a homlokzat hat oszlopából 
hármat, előlapjainak háromnegyedét, 
a tetőzet három gerendájából egyet és 
fedőlapjainak felét, az oldalfalak hat 
oszlopából kettőt és mind a hat oldal-
lapját, a présház részét képező hombár 
(gabonatároló) két talpfájából egyet, a 
teljes deszkázatát és a hozzá tartozó 
hét szegőfából ötöt. Ezeket az elemeket 
az analógiák alapján újraácsolták (új-
jáépítés) bontott régi anyagból. Ki kel-
lett egészíteni a szemöldökfát, a hom-
lokzat két oszlopát, négy előlapját, a 
tetőzet két folyógerendáját, a hombár 
egyik talpfáját. A két oldalfalon fekvő 
gerendákat a helyükre emeltük, és ez-
által a megreppent részeit összeillesz-
tettük (anasztolízis).

Mielőtt a helyreállított fa alkotóré-
szek a helyükre kerültek, a megtisztí-
tott felületeket lekezelték lenolajjal és 
gombaölő szerrel (konzerválás). A hely-
reállítás megkezdése előtt szükséges 
volt, hogy a homlokzat megomlott föld-
jét egy téglafal megépítésével (addíció) 
stabilizáljuk. Ez statikailag is fontos 
volt, mert a szemöldökfa kiegészített 
részei csökkent teherbírásúak, a földdel 
érintkező fa részeket kátránypapírra 
fektettük, azért, hogy a faanyag korha-
dását megakadályozzuk. Szükséges volt 
a part földjének megfogására egy tám-
fal (addíció) a pincehomlokzat analógi-
ájára. A favázszerkezet elkészítése után 
következett a nádazás és a földréteg 
felhelyezése a présház tetőzetére. Csak 
jó minőségű nádat szabad használni. 
A jó nád „acélosan” kemény, egyenes és 
vékonyszálú. A bördős, puha nád nem 
alkalmas ilyen célra. A pincék többsége 
nem igényel ilyen nagymértékű helyre-
állítási munkálatokat.

A műemléklajstromban szereplő 
építmények legnagyobb részben udvar-
házak, kastélyok és templomok, kisebb 
számban köztéri szobrok  Polgári há-
zak alig vannak lajstromozva. Érmel-
léken ott épültek nemesi udvarházak 
(kúriák), ahol a nemesi közbirtokossá-
gi rendszerben (compossessoratus) bir-
tokló birtokos (kurialista) nemesi csa-
ládok a faluban is laktak (Érsemjén, 
Érmihályfalva, Gálospetri, Köbölkut, 
Csokaly, Kóly, Jankafalva stb.). Ahol 
csak egy-egy nagyobb birtokos volt 
(Székelyhíd, Bihardiószeg, Nagykágya, 
Margitta stb.), ott általában csak egy 
főnemesi kastély épült a hozzá tartozó 
uradalmi épületekkel, esetleg az addig 
csak személyükben (taksás, armalis-
ta) nemesek vagy tehetősebb mezővá-
rosi polgárok, zsidók, kereskedők dí-
szesebb polgári házai színesítettek a 

hagyományos parasztházak sorát a 19. 
században 

A második világháborút követően az 
udvarházakat államosították, belső be-
rendezésüket széthordták, csak itt-ott 
maradt meg néhány bútor. Rendelteté-
sük megváltozott: iskola, községháza, 
kultúrház, kollektívgazdasági székház, 
orvosi rendelő stb. lett a lakóházakból. 
E korszak egyetlen pozitívuma, hogy 
úgy-ahogy karbantartották ezeket, 
mert szükség volt rájuk. Hiteles helyre-
állításukra viszont nem sok gondot for-
dítottak. Az akkori durva külső, de főleg 
belső átalakítások nyomai még ma is 
láthatók  Például falakat bontottak le, 
azért, hogy nagyobb lapterületű helyi-
ségeket alakítsanak ki (pl. ottományi 
Komáromy-kúria, diószegi Zichy-kas-
tély). A legtöbb kárt az udvarházakat, 
kastélyokat körülvevő dendrológiai 
parkok szenvedték. Ahol kollektívgaz-
dasági székház vagy/és állattenyészté-
si/-egészségügyi székhely volt, ott csak 
egy-két fa maradt meg, más helyen év-
százados fákat vágtak ki azért, hogy 
futballpályát, kuglipályát stb. alakít-
sanak ki. Olykor pedig csak egyszerű-
en hagyták elvadulni a parkot, mint az 
érmihályfalvi Bujanovics-, a nagyká-
gyai Pongrácz-, a diószegi Zichy- vagy 
a székelyhídi Stubenberg-kastély eseté-
ben. A vezetékes víz megjelenésével el-
tüntették a kisvárosok köztéri diszkút-
jait (például Székelyhídon). A diószegi 
községháza előtti 1912-es díszkút kissé 
átalakítva, használaton kívül, de meg-
maradt 

Az egyházak kisebb anyagi bázissal 
rendelkeztek, így a helytelen beavatko-
zások száma is kisebb a ’89 utáni idő-
szakhoz képest. A padlózat szakszerűt-
len lebetonozására, vagy az ajtók előtti 
felesleges és stílusromboló féleresz ki-
alakítására – különösen falun – azért 
jutott pénz. Természetesen több hasz-
nos beavatkozást is elvégeztek  Sikere-
sek voltak a tetőbádogozások. Például a 
gálospetri református templom tetőze-
tének 1954-ben készült bádog héjazatát 
csak 2000-ben kellett lecserélni, ami 
viszont már nem volt sikeres 

A ’90-es évek a műemlékek romlá-
sának időszaka volt. A kollektív gazda-
ságok megszűntek, és a székházakként 
szolgáló udvarházak a fosztogatók ál-
dozataivá váltak. Ezek a helyi ön-
kormányzatok tulajdonában álltak, 
amelyeknek kötelessége lett volna az 
épület konzerválása (pl. a héjazat kar-
bantartása) és őrizete (nyílászárók 
lezárása, fosztogatás esetén rendőr-
ségi feljelentés). Ennek költségeit egy 
polgármesteri hivatal képes lett vol-
na biztosítani, de erre nem áldoztak 
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pénzt, mert felesleges kiadásnak tar-
tották. Az ilyen felfogás miatt pusz-
tult el az asszonyvásári premontreiek 
épülete, dőlt össze a gálospetri Drá-
veczky-udvarház, vagy szakadt be a 
székelyhídi uradalmi magtár tetőzete. 
De a csokalyi Fényes-kúriából is csak 
az árkádok maradtak meg, eltűnt az 
érkenézi Szlávics család udvarháza, és 
az érsemjéni Erős-féle kúriának sem 
maradt nyoma.

A kétezres évek többnyire pozitív vál-
tozást hoztak a műemlékvédelemben. 
A Hajdú-Bihar megyei kastélyok, kúriák 
számbavétele már elkészült, a feldolgo-
zott anyag a Kastélylexikon 9. kötetében 
jelent meg 2006-ban. A Bihar megyei in-
ventarizáció a budapesti Magyar Kas-
télyprogram Kht., valamint a Partiumi 
és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Bizottság összefogásával valósult meg 
2006-ban. A Bihar megyei kastélyok-
ról, kúriákról addig nem készült lis-
ta, és mint a felmérés során kiderült, 
az épületek 60 százalékáról még soha, 
sehol, semmi nem jelent meg nyomta-
tásban, további 20 százalékáról pedig 
csak csekély példányszámban kiadott 
helytörténeti munkákban volt némi 
adat. Bihar megyében egykor 103 épület 
állt, ebből 68 ma is áll, 35-öt lebontot-
tak, míg Hajdú-Biharban ezek a számok 
90, 43, 47. Bihar megye művészettörté-
neti szempontból legértékesebb kasté-
lyai részben a barokk, részben a histo-
rizmus korában épültek. Érdekes, de a 
klasszicizmus s a romantikus historiz-
mus időszakában viszonylag kevés re-
zidenciát emeltek  

Uniós és megyei finanszírozású 
pályázatokból biztosították több mű-
emléktemplom, udvarház és néhány 
népi építészeti emlék helyreállítását. 
A templomok esetében a műemlékes 
szakember mellőzésének következ-
tében nem megfelelő beavatkozások 
is előfordultak, annak ellenére, hogy 
minden egyházközség megkapta a Ki-
rályhágómelléki Református Egyház-
kerület igazgatótanácsa által elfogadott 
építészeti szabályzatot. Leggyakrabban 
a régi padok és nyílászárók cseréjével 
okoztak kárt a műemlékekben, de po-
zitív példa az albisi református temp-
lom, ahol a szakszerűség érvényesült. 
Albison műemlékes szakember vezette 
a helyreállítási munkálatokat. Feltár-
ták a románkori ablakokat, példaér-
tékű a bejárati tölgyfaajtó rekonstruk-
ciója. Felújítás utáni negatív példaként 
említhetjük az érkeserűi római kato-
likus templom termopán nyílászáró-
it, a fürdőszobára emlékeztető csem-
pés padlózatot, a templomajtó előtti 
félereszt. Az udvarházak közül uniós 
pénzből helyreállították az ottományi 
Komáromy-udvarházat, a diószegi Zi-
chy-kastély egyik szárnyát és teljes 
tetőzetét. Diószegen pozitív példaként 
említhetjük meg az eredeti kőlapok 
megőrzését a bejárati részben, de más 
tekintetben is jól sikerült a felújítás. 
Az épület többi részének felújítására 
is sikeresen pályáztak 2016-ban, illet-
ve tájépítészetileg rendezni kívánják a 
kastély környékét is.

Ottományban az önkormányzat a 
lehető legpozitívabban viszonyult az 

udvarház felújításához, de sem a ter-
vező, sem a kivitelező nem volt teljesen 
a helyzet magaslatán. A még felhasz-
nálható méhviasz alakú padlóburko-
ló tégla lapokat nem a főbejárat alatti 
résznél használták fel, a kollektivizálás 
idején lebontott közfalat nem állították 
helyre, a hajópadló és hódfarkú csere-
pek használható részét nem helyezték 
vissza, a vizesblokkot nem a megfelelő 
helyre tervezték. A betonba helyezett 
kőlapokból készült járda helyett jobban 
illeszkedett volna a téglalépcső stílu-
sához a homokba helyezett vörös színű 
térkő- vagy téglaburkolat. A fentieket 
leszámítva összességében jól sikerült a 
helyreállítás. Pozitív példaként szolgál 
a régi ajtók, a fali freskók és a tetőszer-
kezet autentikus helyreállítása.

Megyei pályázati pénzből állították 
helyre az érkörtvélyesi falumúzeumot, 
az érmihályfalvi városi múzeumot, va-
lamint kisebb összeggel támogatták a 
gálospetri és szalacsi tájházak helyre-
állítását. Érkörtvélyesen nagyon fon-
tos lenne a falazat karbantartásának 
elvégzése, mert veszélyezteti a szép és 
gazdag kiállítási anyagot. A szépen fel-
újított nagykágyai Pongrácz-kastély-
ban régen zárt osztály működött, most 
a Bihar megyei Gyermekvédelmi Ható-
ság tulajdona. Visszaszolgáltatási kí-
sérlete hatalmas politikai botrányba 
fulladt évekkel ezelőtt.

A gálospetri nagyobbik Fráter-udvar-
ház 1895-ben épült, amelyet kollektív 
székháznak használtak. A ’90-es évek-
ben az előbbiekben említett okok miatt 
pusztulásnak indult. Tíz évvel ezelőtt 
ugyanez lett a sorsa a székelyhídi Stu-
benberg-kastélynak, miután az iskola 
az új épületbe költözött. Annak ellenére, 
hogy mindkét esetben el akarta adni 
ezeket a polgármesteri hivatal, a helyi 
tanács mégis a dévai Szent Ferenc Ala-
pítványnak adta ingyenes használat-
ba 49 évre, gyermekotthonok létesítése 
céljából. Így lehetőség nyílt felújításuk-
ra, eredeti funkciójuk visszaállítására 
(újra lakóházak lettek), és megmarad-
tak a település tulajdonában. Pozitív 
példa a székelyhídi kastély tetőzeté-
nek helyreállítása, ahol felhasználták 
a régi tetőzet hódfarkú cserepeinek egy 
részét. Az épületszárnyak felújításával 
is szépen haladnak 

Gyakori jelenség, hogy figyelmen 
kívül hagyják a műemlékek védelmi 
övezetét, amely városon 100, falun 200, 
kültelken pedig 500 méter. Ebben az 
övezetben történt beavatkozások enge-
délyhez kötöttek. Ennek elmulasztása 
miatt történhetett meg, hogy a közel-
múltban a székelyhídi római katolikus 
műemléktemplom előtti bazaltjárdát 

Érolaszi pajtás pince. Petrucz József felvétele
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felszedték, és betonjárdát öntöttek he-
lyette, Gálospetriben pedig az 1864-ben 
épült kisebbik Fráter-kastély dendroló-
giai parkjában építették a vízműveket, 
és a bazaltjárdát itt is betonra cserélték.

Általában nem válik a műemlékek 
javára, ha eladják, vagy volt tulajdono-
sainak visszaszolgáltatják őket. A szé-
kelyhídi Stubenberg-kastély védelmi 
övezetébe tartozó uradalmi magtárat 
a helyi tanács magánszemélynek adta 
el, aki ahelyett, hogy helyreállítsa, a 
még hasznosítható faanyagot eladta, és 
csak az omladozó falak maradtak meg  
Gálospetriben a műemléknek nyilvá-
nított Dráveczky-udvarházat a család 
több mint 15 éve visszakapta. Felújításra 
nincs pénzük, de el sem adják, mert em-
lék, ennek eredménye az, hogy az épület 
nagy része már összeomlott. Hasonló a 
helyzet a nemrégen visszaszolgáltatott 
érmihályfalvi Bujanovics-kastéllyal is.

A székelyhídi római katolikus temp-
lom 1764 és 1768 között épült barokk stí-
lusban, színes vitrálüveges ablakokkal; 
ezek – a toronysisakkal együtt – meg-
sérültek a második világháborúban. 
A tornyot hitelesen helyreállították, de 
az ablaküveget eltávolították (csak a 
boltíves része maradt meg), pedig javít-
ható lett volna. Az eredeti kőpadlózat, 
a bejárati tölgyfaajtó és a míves padok 
megmaradtak jó, eredeti állapotukban. 
Ez az egyetlen római katolikus temp-
lom a környéken, amelynek falán az 
adományozónak emléktáblát helyeztek 
el. A protestáns templomokban az em-
léktáblák annál inkább gyakoribbak, 
pedig sem a hitelvek szerint, sem építé-
szetileg nem kívánatosak.

A székelyhídi református műemlék-
templom védelmi övezetében esztéti-
kailag is kifogásolható betonkerítést 
építettek a kilencvenes évek végén, az 
1996-os felújítás alkalmával pedig eltá-
volították a copfstílusban készült pado-
kat – annak ellenére, hogy a műemlékes 

szakember javasolta helyreállításu-
kat. A hódfarkú cseréphéjazatot nem a 
műemlékhez illő cserépre cserélték ki. 
Ilyen jellegű nem kívánatos beavatko-
zások ugyanis a mai napig folytatód-
nak. Pozitívum az, hogy meghagyták 
eredeti állapotban a Mózes-széket, a 
karzatokat, a fémből készült csilláro-
kat és a gótikus ajtókereteket. Néhány 
hónapja a margittai 19. századi Eger-te-
mető római katolikus kápolnájára nem 
odaillő fehér műanyag nyílászárók ke-
rültek, pedig itt nem szükséges a hőszi-
getelés. A régi oltárt egyszerűen felvá-
gatták 

A biharvajdai református templom 
1999-ben leégett, csak a falak maradtak 
meg. A helyreállítás alkalmával falku-
tatás és régészeti ásatás eredménye-
ként feltárták, illetve láthatóvá tették 
az ősi templom maradványait, ame-
lyeket a 12. században építettek, a 13. 
században bővítettek, a 19. században 
történt átalakításkor pedig a rotunda 
falain kívül teljesen lebontottak. A ré-
gészeti feltárás során európai jelentő-
ségű építészeti örökség került elő. 

A fenti példákból láthatjuk, hogy több 
hasznos beavatkozás történt a műemlé-
kek megőrzésében és helyreállításában, 
de nem ritka az ellenkezője sem, ami-
nek fő oka, hogy nem hozzáértő embe-
rek döntése alapján végezték ezeket a 
munkálatokat. A műemlékvédelemben 
a káros beavatkozások elkerülése érde-
kében három fontos teendő lenne:

1. A polgári és egyházi vezetők csak 
műemlékes szakemberrel való tanács-
kozás után kezdjenek hozzá a műemlék 
és a hozzá tartozó védelmi övezet hely-
reállításához. Az elkészített tervet mu-
tassák be a megyei műemlékhivatalban. 
A terv elkészítését helybeli kutatás előzze 
meg, és szakavatott személyekkel, pél-
dául helytörténésszel konzultáljanak.

2. Az iskolákban, a teológián és a he-
lyi vezetők továbbképzésén oktassák a 

műemlékekkel kapcsolatos alapvető is-
mereteket (jelentőségük, helyreállítási 
alapelvek stb.).

3. A politikusok hatékonyabb törvé-
nyekkel biztosítsák a műemlékekkel 
kapcsolatos vétségek elszámoltatását  
Jelenleg ezek bűntettnek számítanak, 
de általában nem vonják felelősségre a 
törvényszegőket. Pályázatoknál a kifi-
zető ügynökség fokozottan ellenőrizze, 
hogy valóban szükséges-e a kért be-
avatkozás (pl. nyílászárók cseréje).

A jóérzés hiányát tükrözi a tudat-
lanságból, hanyagságból vagy szán-
dékosan történő műemlék-átalakítás, 
-rombolás, a hiányzó vagy elégtelen 
karbantartás, tudva azt, hogy ezek pó-
tolhatatlanok. Az eredeti állapotban 
megőrzött műemlékek turisztikai von-
zerőt jelentenek, tehát gazdasági jelen-
tőségük is van, de nagyon visszatetszők 
az idegenforgalom fellendítése érdeké-
ben végzett hozzáépítések, cicomázá-
sok. A műemlékek megőrzése erkölcsi 
és anyagi kihatásuk mellett egy közös-
ség kulturális szintjének fokmérője is.

Ajánlott szakirodalom: 
Kéri Gáspár, Kántor Anita: Az érmelléki 
szőlőművelés építészeti és tárgyi emlékei-
nek védelme. Hajdúböszörmény, 2009.

Virág Zsolt: A partiumi Bihar megye kas-
tély- és kúriaállományának inventarizá-
ciója. In Örökség, 2008. május, 12/5: 12-13.

Virág Zsolt: A nagykágyai Pongrácz-kas-
tély. In Várak, kastélyok, templomok, 
2007. december, 3/6: 28.

Az ingatlan nemzeti örökség védelmé-
ről szóló törvény (Lege 422/2001) és az 
azt kiegészítő kormányrendelet (Ordo-
nanță 10/2016), valamint az ingó nemze-
ti örökség védelméről szóló törvény (Lege 
182/2000), hasonló rendelkezések gyűjte-
ményével (http://www.cultura.ro/resur-
se-legislative).

Nagyburga pincesora Szalacson Kéri Gáspár 2016-ban helyreállított favázas pincéje
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népi építészet a parasztság, illetve a 
hasonló életmódú és hagyományú tár-
sadalmi rétegek építkezési stílusa. Kö-
zös jellegzetességük a precíz, kiforrott 
technikai megoldások, praktikus és 
takarékos anyaghasználat, valamint a 
magasfokú esztétikai igényesség. A kö-
zös vonások mellett vidékenként nagy-
fokú változatosságot mutatnak, amely 
a domborzat, a hozzáférhető anyagok, 
a technikai fejlettség és az ízlés függ-
vénye. Érmelléket mint önálló néprajzi 
tájegységet elsősorban népi építészete 
és ehhez kapcsolódó tárgyi kultúrája 
határozza meg, melyre az 1971-ig létező 
mocsaras táj és a hagyományos szőlő-
termelés volt legnagyobb hatással. A la-
kóházak és melléképületei, a kerítések, 
a kutak, a hidak, a pincék, a fejfák, a 
feszületek létrehozásában elsősorban 
a könnyen hozzáférhető jó minőségű 
agyag, a közeli tölgyerdők, a mocsári 
környezet növényei szolgáltak alap-
anyagul. A továbbiakban főleg azokat a 
jellegzetességeket mutatom be, melyek 
megkülönböztetik Érmelléket a többi 
tájegységtől. 

Az érmelléki falvak többsége az Ér 
völgyét szegélyező keleti és nyugat te-
raszon, valamint az Ér mellékpatak-
jai mentén találhatók, de néhány falu 
az Ér mocsaras járatai közé vagy mel-
lé épült. A domboldalakon két-három 
teraszt alakítottak ki, melyeken orsós 
utcaszerkezetben, pincesorokat és ház-
sorokat építettek. Szalacson a Kisbur-
gán, az első teraszon a házsorral szem-
ben pincesor van, a második teraszon 
az első terasz pincéi fölött házsor, vele 
szemben váltakozva pincék és házak 
sorakoznak, a harmadik teraszon pedig 
pincesor található. A teraszos építkezés 
azokban a falvakban fordul elő, ahol 
meredekebb a domborzat – Székelyhí-
don a Vecser, Értarcsán a Domb 

A legrégebbi hagyományos épülettí-
pus a cölöpvázas szerkezetű patics-
falu épület. Ilyen volt az a lakóház a 

Kisburga utcában Szalacson, melyet 
tíz éve bontottak le. Fa alkatrészeit si-
került a gálospetri tájházba szállítani, 
így bármikor újraépíthető. Különle-
gessége, hogy a paticsfal a Kárpát-me-
dencében ritkán előforduló függőleges 
vesszőfonással készült. Talpas faváz-
szerkezetű lakóház létezéséről nem 
tesznek említést a szakirodalmi forrá-
sok, de Szalacson a Szentgyörgy utcá-
ban még használják azt a talpas vázú, 
deszkaoldalfalú depót (szénásszínt), 
mely a 20. század elején épült. Való-
színű, hogy létezett talpas parasztház 
is. A lakóházak többségének falazata 
mai napig vert fal vagy vályog, ritkáb-
ban fecskesár 

Leggyakoribb az oldaltornácos há-
romosztatú lakóház: első ház, pitar, 
hátsó ház, mely néha kiegészül a tor-
nác hátsó végéből lekerített kamrá-
val vagy a ház alatti pince lejáratá-
val. A tornác legtöbbször faoszlopos, 
deszka könyöklővel és verécével, rit-
kán az első és utolsó oszlop téglából 
készült. A módosabb gazdáknál, va-
lamint a kisnemesi portákon a kocka 
vagy kör keresztmetszetű oszlopok és 
a könyöklő téglából készült. Udvarhá-
zak esetén általában nincs könyöklő. 
Léteznek elő- és oldaltornácos, vala-
mint elő-, oldal- és hátsótornácos la-
kóházak is. Kétosztatú parasztházból 
kevesebb maradt fenn. A régebbieknél, 
melyeknek tetőzete többnyire tölgyfa 
gerenda és szarufa, valamint hasított 
akácfasuharcból készült léc, a tornáca 
pedig oszlop nélküli gerenda kieresz-
tés. Egyosztatú építmény a présházak 
és a szőlőspajták többsége, valamint a 
lakóházzal párhuzamosan épült sütő-
házak (nyárikonyhák).

A háromosztatú vagy nagyobb 
házak általában nyeregtetősek, fe-
nyődeszkából készültek, néha fűré-
szelt díszítésű tűzfallal. Az elől-há-
tul kontyolt tetőzet archaikusabb, és 
gyakoribb a kétosztatú épületeknél. 

A népi építészet és tárgyi 
néprajz jelene Érmelléken

Kéri Gáspár

A



26 • www.muvelodes.net

A második világháború előtt a nádte-
tő volt az általános, de előfordult szal-
matető és zsindely is, udvarházakon 
és nagygazda lakóházakon pedig hód-
farkú cserép. A 19. századi helyi sajtó-
ban gyakran olvashatunk tüzekről a 
gyúlékony anyagokból készült házak 
miatt 

A kisebb udvarházak építési tech-
nikája nagyon hasonlít a paraszthá-
zakéhoz, de méretei nagyobbak, több 
helységből állnak és téglaalappal ké-
szültek. 

Parasztporták és kúriák udvarán is a 
járdák fagyálló (jobban kiégetett, lilás 
színű) téglából készültek. A téglát kö-
tésben helyezték el, csak egész téglából 
készült izodom vagy fél, illetve egész 
téglából készült pszeudoizodom formá-
ban. Kocsiátjárónál, istállóbejárat előtti 
tornácrészen élére állították a téglát a 
nagyobb teherbírás biztosítása miatt. 
Ezek a járdák bár ma is megfelelőek, 
csak elvétve maradtak meg. Helyet-
tük betonjárdát öntöttek, mert ahogy 
mondják a tulajdonosok, „haladni kell 
a korral”.

A magyar és román falvak népi épí-
tészete teljesen azonos, viszont a 18. 
században a Nagykároly vidékére be-
telepített sváb lakosságé más. Az első 

ház, pitar és hátsó ház hosszanti irány-
ban ketté van választva. A ház végében 
található kamara padlózatán nyílik a 
ház alatti pince lejárata. A hosszú tor-
nác és a szomszéd udvarára nyíló abla-
kok szintén sváb jellegzetességek. 

A lakóházak, a szerényebb jövedel-
mű családok házát és néhány tájhá-
zat leszámítva, többnyire felesleges, 
káros, ízléstelen beavatkozások nyo-
mait viselik. A kommunista időkben 
kezdték el a tornácok lebetonozását és 
üveges ganggá átalakítását, melynek 
következtében megindult a falak vize-
sedése. A tornác padlózatát legfeljebb 
homokba helyezett térkőlapokkal vagy 
fagyálló téglával szabad borítani. 1990 
után az üveges gangokat felváltották 
a többnyire gyalulatlan faoszlopokon 
nyugvó, áttetsző műanyag hullámpa-
lával fedett, funkció nélküli tornác-
kiegészítések. Jobb esetben a tornác 
utcafront felőli részét megtoldva egy 
oldalszobát alakítottak ki, amely való-
ban szükséges, megnövelve a lakóteret. 
A népi építészetben, a régi korokban is 
voltak hozzátoldások, de ezeknek volt 
funkciójuk, és hagyományos anyagból 
készültek.

A legszembetűnőbb és legkáro-
sabb beavatkozások az ablakcserék 

alkalmával történtek – Diószegen pl. a 
községházán, a kisutcai volt Kuthy La-
jos-féle házon, a vincellériskola 1896-
os, a római katolikus plébánia és re-
formátus parókia épületén stb. A 20. 
századi hagyományos parasztház (ezek 
a legelterjedtebbek) utca frontján két 
szimmetrikus ablak volt (Diószegen 
néh. id. R. Szabó József háza), olykor a 
tornác elején is. A kommunizmus ide-
jén divatba jött, hogy a két szobai ablak 
helyét befalazták, és a mestergerenda 
vagy felhúzó gerenda alá egy nagyobb 
ablakot vágtak, ami statikailag és esz-
tétikailag is káros változtatás  Érmellék 
földrengéses terület, legutóbb 1829-ben 
és 1834-ben voltak a középületeket is 
romba döntő erős földrengések (Rich-
ter-skála szerint 6,2-es és 4,9-es), kiseb-
bek pedig a 20. században is. Az ablak 
fölé helyezett áthidaló fák földrengés 
esetén könnyedén kiborulnak, ami a 
mestergerendák leszakadását eredmé-
nyezi. 

1990 után elkezdték kicserélni a ha-
gyományos ablakokat termopán ab-
lakokra, amely a negatív esztétikai 
hatás, a falak penészedése mellett a 
lakóhelyiség elégtelen szellőzését is 
okozta. A hagyományos ház szellőzé-
se úgy valósul meg, hogy a nyílászárók 

Diószegi parasztház egykoron. A fénykép Bodnár Gizella tulajdona
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ütközéseinél beszivárgó levegő (filtrá-
ció) a kéményen és az ajtóréseken tá-
vozik. Ez az állandó lassú légcsere biz-
tosítja a belső terek oxigéntartalmának 
pótlását és az elhasznált, többnyire 
páradúsabb levegő távozását. Termo-
pán ablakkal lezárt helyiségben egy 
éjszaka alatt a páratartalom elérheti 
a telitettséget, amely a hideg falfelü-
leten lecsapódik, és penészedést okoz, 
így előfordult, hogy annyira lecsökkent 
az oxigénkoncentráció, hogy a tűz nem 
égett a kályhában. Így a tökéletesen 
záró ablak parasztházon (ahol nincs 
gépi szellőztetés) több kárt okoz, mint 
a hőveszteség. Ezt megfejeli még a fa-
lak mostanában divatos külső hőszi-
getelése, mely régebbi, magas tetőtő-
párkányú, díszített utcahomlokzatú, 
polgári épületek jellegtelenné válásá-
hoz vezetnek – Diószegen pl. Szabó-ház, 
volt Tolnai/Kuthy-ház, a központi óvo-
da 250 éves épülete, a községháza 200 
éves épülete stb. Polgári épületek meg-
felelő homlokzati felújítására ugyan-
akkor pozitív példák Hám Levente és 
Varga György házai ugyanott (az előb-
binél megtartott, az utóbbinál az ere-
detihez hasonló modern nyílászárók-
kal). A Nemzeti Kulturális Alap, illetve 
a Magyar Gazdasági és Fejlesztési Mi-
nisztérium által létrehozott szakmai 
honlapon cáfolják a régi ablakok rossz 
hőszigetelő tulajdonságát, és számta-
lan tanáccsal szolgálnak ezek felújítá-
sával kapcsolatban. Ajánlom elolvasás-
ra (http://ablakprofilok.hu).

A kommunizmus idején a legtöbb ér-
melléki faluban féltucat ház sem épült 
az elvándorlás és szegénység miatt. 
A kőművesek jobb híján divatba hozták 
a régi parasztházak frontjának és tető-
zetének átalakítását. Egyes falvakban a 
házsorok oromfalas tetőzetét lekontyol-
ták (lecsapták), néha ezt azzal tetézték, 
hogy libaszárnyasra alakították, vagyis 
az utca felőli falat két oldalt kb. fél mé-
ter szélesen megemelték, ami többnyire 
a nagy súly miatt a fal repedését vagy 
kidőlését okozta. A színezékeket a mal-
terbe keverték, így a több mint 50 éves 
vakolatok színe ma sem fakult meg. Az 
ilyen homlokzatok méltóak lennének 
a helyi védelemre, mert jelenleg már 
nem készítenek ilyen vakolatokat.

A háztetők nádhéjazatát a II. világ-
háború után a rosszabb hőszigetelésű 
cserépre cserélték, csak a szegényebb 
családok tartották meg a nádtetőt, 
1990 után pedig szinte teljesen eltűntek 
a nádfedeles házak. A kommunizmus 
idején sok házra felkerült a hullámpala 
(palára vették a házat), ami legfeljebb 
istállóra való. 1991 után a parasztház-
ra nem illő modern tetőfedőanyagokat 

kezdtek használni – pl. lindábot –, a 
külső falakat pedig (feleslegesen) po-
lisztirénnel és nemes vakolattal fedték 
le, amelyet többnyire rikítóra festettek. 
Ennek eredményeképp ma már egyre 
több rózsaszínű „barbi” parasztházat 
látunk. A hazatérő vendégmunkások-
nak köszönhetően az utóbbi években 
kezd elterjedni a táj idegen mediterrán 
tetőtípus új építésű vagy régi paraszti 
házakon  Szerencsére szép számmal 
megmaradtak azok a tartós cement-
vakolat-díszes és diszkréten színezett  
homlokzatfalak, melyek a kommuniz-
mus idején készültek. A II. világháború 
előtt készült igen szép meszes vakolat-
díszes házakat csak elvétve találunk. 
Az esztétikai ízlés romlását tükrözik 
a járda fölé vezetett esőcsatornák is. 
Az önkormányzatok által végzett felvi-
lágosító munka, például szórólapokkal 
és a települések urbanisztikai szabály-
zatának betartásával az említett hibák 
többsége elkerülhető lenne, ugyanak-
kor fontos lenne újabb szabályokkal tö-
kéletesíteni ezeket. Egyes helyi vezetők 
tájékozatlanságát mutatja, hogy sze-
rintük ők nem szólhatnak bele a házak 
külsejének kialakításába.

Érmellék történelmi borvidék, kö-
vetkezésképpen e foglalkozáshoz kö-
tődő borospincék igen archaikus épít-
mények. Ezek és a tájházak bár nem 

műemlékek, de a szakemberek véle-
ménye szerint azok lehetnének, ezért 
a műemlékvédelemnél lesznek tár-
gyalva.

Parasztportán a melléképületre 
gyakran több gondot fordítottak, mint 
a házra (Bihardiószegen még látható 
példa erre a Halom, Új és Kereszthalom 
utcák területén). Például: volt olyan 
porta, hogy a házat betoncseréppel fed-
ték, az istállót pedig a jobbnak számító 
bádoggal 

A melléképületek közül a szénás szí-
nek általában megmaradtak eredeti 
állapotban, a többségük fa- vagy tégla-
oszlopokra épült, oldalfaluk pedig kor-
colt nád, ritkábban deszka  Ezek még 
szép számban megtalálhatók az ér-
melléki gazdaságokban. Héjazatuk ré-
gebben nád és szalma volt, ma inkább 
cserép. Érköbölkúton a kilencvenes 
években még állt egy szalmatetős szín. 
Még fellelhető néhány csapolt techni-
kával, tölgyfából készült, több fiókos 
disznóól is cserepes tetővel. A régebbiek 
deszkafala tölgyfából, a korábbiaké fe-
nyőfából készült. Az istállók legtöbbször 
kétosztatúak: istálló és szekérszín, mó-
dosabb gazdáknál abrakolóval egészül 
ki. Falazata, tetőszerkezete és héjazata 
a lakóházakéhoz hasonló. A lakóházak-
kal összehasonlítva ezeket kevésbé ala-
kították át. 

A nád felhasználása a népi építészetben (szénásszín a gálospetri tájházban)
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A faragott oszlopú gémeskutak akác-
fa vagy tölgyfa gárgyával már csak táj-
házakban láthatók. Néhány Y alakú 
megmunkálatlan oszlopú kút itt-ott 
még fellelhető. A kutaknak csak a felső 
része van fagyálló téglával kibélelve 1-2 
méter mélységben. A vezetékes vízel-
látás megjelenése óta kevésbé vannak 
karbantartva, sokat közülük betöm-
tek (lásd a tönkrement legelői és mezei  
kutak).

Az utcafrontra épített tölgyfából vagy 
akácfából készült tengerigórék szép 
számmal megmaradtak, különösen 
Kiskerekiben, Létavértesen, Álmosdon, 
valamint Diószeg perifériásabb utcá-
in gyakoriak, és jelentős részük valódi 
mestermunka. Faluhelyen többségüket 
még használják.

Hagyományos fűrészelt díszítésű 
deszka- vagy léckerítést és fedeles kis-
kaput már nem készítenek. Öreg házak 
öreg gazdái még megtartják ezeket, 
pedig jobban illeszkedne a faluképbe, 
ha a mostani modern anyagokból ké-
szült kerítések és ide telepített székely 
kapuk (ez nálunk nem folklór, csak 
folklorizmus) helyett, még ha beton-
alapra is, de az itteni hagyományos 
kerítés- és kaputípusokat választa-
nának  Bihardiószegen a kilencvenes 
évek végén még megvolt a Kölesesen az 
a szekérbejáró kapu, amely még igazi 
mestermunkának számított. A hagyo-
mányos parasztgazdaságban gyakori-
ak voltak a sövényből, korcolt nádból, 

napraforgókóróból és kenderből ké-
szült kerítések, amelyek viszont már 
teljesen eltűntek. 

A római és görögkatolikus egyház je-
lenlétét jelzik az út menti és a temetői 
– 3 méter magas – feszületek, melyek 
bárdolt akácfából készültek. Fedélré-
szük díszesen kialakított bádogmun-
ka. Református többségű vidék lévén 
Érmelléken a régi világban a legtöbb 
síremlék akácfából faragott fejfa volt, 
melynek alakja falvanként, de az el-
hunyt neme szerint is változott. A kato-
likus temetőben akácfából faragott ke-
reszt síremlékek voltak.

Az Ér vízfolyásai fölé szintén akácfá-
ból ácsolt hidakat építettek. Az Ér lecsa-
polása alkalmával ezeket betonhidakra 
cserélték. Egyedül a téglából készült, 19. 
század első felében épült szalacsi négy-
lyukú kőhíd maradt meg, mely Érmel-
lék jelképe.

Érmelléken találhatók Romániá-
ban a legjobb minőségű földek. A ha-
gyományos faluközösség létezésekor a 
mezőgazdaság biztos megélhetést biz-
tosított az itteni lakosságnak. Ez a gaz-
dagság tükröződik az épített örökség 
mellett a tárgyi kultúrában is. A nagy 
piacok közelsége (Debrecen, Nagyká-
roly, Nagyvárad, Szatmárnémeti) vi-
szont azt eredményezte, hogy Erdély-
lyel összehasonlítva előbb tértek át az 
ipari termékekre, de ez nem azt jelen-
ti, hogy itt nem léteztek a hagyomá-
nyos életmód bútorai, tárgyai, eszkö-
zei (tehát van néprajza Érmelléknek). 

A festett bútorzat többnyire csak a 
19. század végéig volt használatban, de 
mintázata jellegzetes volt erre a vidék-
re. Ennek több darabja (ágy, tulipános 
ládák, téka, atuzsér és vizespad) meg-
található a gálospetri és szalacsi táj-
házban 

Felületdíszítéssel (tulipános, leveles, 
indás) faragott mángorlót csak a 1852-
es évszámmal találtam, viszont karcolt 
vagy faragott mintás guzsalyok még a 
II. világháború után is készültek, mert 
a hatvanas és hetvenes években a falu-
si lányokat még staférral adták férjhez, 
melyet a család nőtagjai fontak, szőttek 
és varrtak. A szőttesek (törülköző, ab-
rosz, konyharuha stb.) vörös, kék vagy 
zöld színű szedettesek vagy bársonycsí-
kosak. A zsákok két- vagy négynyüstö-
sek, ez utóbbiak fenyőmintás szövéssel 
készültek. 

A kádár mesterség – melyet részben 
már gépesítettek a bortermelésnek 
köszönhetően – még ma is létezik, de 
nem minden faluban: Vajdán dolgo-
zik még Kalmár Gyula, Érköbölkúton 
pedig Erdélyi Sándor kádármester. 
A diószegi Balog Imrének már csak a 
műhelye van meg. Ugyanez a helyzet 
a kovácsmesterséggel  Diószegen még 
Teleki Géza és Gál László szokott lova-
kat patkolni, Petrila Pálnak pedig csak 
a műhelye maradt meg. A kerékgyár-
tók teljesen eltűntek, csak szép mun-
káikat találjuk itt-ott padlásokon, 
fészerekben egyre kisebb számban. 
A margittai fazekascentrum a kom-
munizmus idején kihalt. Technikáju-
kat és motívumkincsüket Emődi Já-
nos és Wilhelm Sándor dolgozta fel (ez 

Gyékényszék vázának a faragása Székbekötés sással

Gyékényszék áttört mintájú faragott díszítéssel
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utóbbinak és alulírottnak magángyűj-
teménye van e kerámiákból). Az albisi 
Sárkány Szabolcs és felesége igyekszik 
újrateremteni a margittai fazekas ha-
gyományokat.

Érmelléken jellegzetesek azok a 
foglalkozások, melyek a mocsári és 
szálas növények feldolgozásával kap-
csolatosak. A gyékény, sás, csuhé, 
szalma, vessző és nád felhasználá-
sával készült tárgyakat bemutatták 
az Ottományi Kiállítóházban, majd a 
bukaresti Román Paraszt Múzeumban 
is. Ezeknek a tárgyaknak a készítésé-
hez szinte mindenki értett, ösztönö-
sen megtanulták már gyermekkor-
ban. Természetesen voltak személyek, 
családok, akik specializálódtak egy 
bizonyos foglalkozásra. Voltak gyéké-
nyesek, székesek, kosarasok, szekér-
kaskészítők, nádasok stb. Általában 
falvanként jellemző egy-egy mester-
ség: Szalacson a két világháború kö-
zött száznál több székes dolgozott, a 
legjobb és legtöbb szekérkaskötő Gá-
lospetriben űzte a szakmát, de híresek 
voltak az adonyi nádasok és az érkört-
vélyesi papucsosok is.

A gyékényből készült tárgyakat 
két technikával állították elő. A varró 
technika esetén ujjnyi vastag spirá-
lisan csavart fonatot készítenek, ezt 
körkörösen egymás fölé helyezik, és 
gyékényszállal varrják. Így készül a 
kenyeres kosár, a szakajtókosár, a to-
jástartó, a morzsókaszárító, a kanál-
tartó, a paszulytartó, a méhkas és a 
lábtörlő. A szövő technikánál két szál 
egymást keresztezi – így kötik be a fal-
védőt és borosüveget (demizsont) is. 
A kalap, papucs, szatyor esetén fából 
készült formát használnak, a szőnyeg 
és az ekhós szekér gyékényponyváját 
esztevátán készítették. Nemrég hunyt 
el az éradonyi Szodorai Piroska, aki 

művészi szinten értett minden gyé-
kénymunkához. Szalacson Tar Zsig-
mond és felnőtt fia ma is készít gyé-
kényszatyrokat. Székelyhídon Nyéki 
Zoltán (néh. Nyéki István fia) gyékény-
ből készít kalapot, papucsot, konyhai 
használati tárgyakat, beköt demizso-
nokat és üvegeket.

A hasított fából készült faragott vázú 
székeket, ágyakat, asztalokat legtöbb-
ször sással kötötték be, ritkábban gyé-
kénnyel és csuhéval. Ez a technika a 
szövéshez hasonlítható, de itt egy fo-
lyamatos cigaretta vastagságú, ken-
derfonáshoz hasonló csavart fonatot 
készítenek. Az eszteváta tulajdonkép-
pen a szék ülőlapja, melyen a szálat 
úgy kötik, hogy azok keresztezzék egy-
mást. Leggyakrabban széket készítet-
tek, melynek fajtái: kisszék, nagyszék, 
felnőtt karos, gyermek alacsony karos 
és magas karos. A bekötött lapú aszta-
lon tartották a kenyeret, valamint ott 
szárították a paszulyt és a levesbe való 
tésztát is. A lakószobát az asztal, szek-
rény és láda kivételével ezekkel a fara-
gott és bekötött bútorokkal be lehetett 
rendezni 

A szék váza készülhet fűzfából, hárs-
fából, cseresznyefából, diófából stb., a 
pálcák többnyire akácfából készülnek. 
Formájuk nagyon változatos, mesteren-
ként változik. A támla díszítése alapján 
általában azonosítható a mester. A ré-
gebbi munkák igényesebbek, ezeknél a 
lábak ívelt faragásúak, a szék karfáját 
pedig kosszarv formájúra készítették. 
Számunkra teljesen elfogadhatatlan 
az ipari székváz bekötése, mert ennek 
semmi köze sincs a hagyományos szé-
kes mesterséghez. A faragott és bekötött 
bútorok tartósak, kényelmesek, eszté-
tikusak  Méltó lenne hungarikummá 
nyilvánítani ezeket, ugyanis az egész 
Kárpát-medencében használatban vol-
tak, és az érmelléki falusi házakban 
ma is használják őket.

Az utolsó székes mester, Kovács Imre 
Szalacson dolgozott  78 éves korában, 
2016 márciusában hunyt el. Gépek nél-
kül, csak kézi eszközökkel dolgozott. 
A halála előtt egy évvel a róla készített 
kisfilmben megismerhetjük a hagyo-
mányos székfaragás és bekötés techni-
káját – Youtube-on „Kovács Imre szala-
csi székfaragó mester”. Három férfi (a 
székelyhídi Szilágyi Atilla és Todor Sán-
dor, illetve a kecskeméti Behány Tibor) 
megtanulta tőle a székes mesterséget, 
egyelőre kezdőknek számítanak. Ők 
már használnak gépeket, de a munka-
folyamat legnagyobb része nem gépe-
síthető.

Diószegen már 1877-ben tanították a 
fűzfafonást a vincellériskolában. 

A szalacsi háziiparról egy terjedelme-
sebb beszámoló cikk is megjelent 1882-
ben a helyi sajtóban (Érmellék, 1882. 06. 
04., 2/23: 1–2.), mely az érmelléki foná-
sokat szalacsi specialitásnak deklarálta 
már ekkor. A Bihar vármegyei gazdasá-
gi egyesület 1905-ben Értarcsán, Éra-
donyban és Gálospetriben gyékényfo-
nó tanfolyamokat rendezett (Budapesti 
Hírlap, 1905. 10. 07., 25/277: 17.). Csuhéból 
készítettek szatyrot, óvodástáskát, pa-
pucsot, lábtörlőt, befontak demizsont. 
Legszebb csuhémunkákat Ottomány-
ban gyűjtöttem. 

Szalmából készült tárgyakból kevés 
maradt meg. A fémgyűrű segítségével 
készült szalmahurkát mogyorókéreggel 
varrták, így állították elő a kanáltar-
tót, a szakajtókosarat, a méhkast és a 
tojástartó kosarat. Fontak szalmaköte-
let, melyből készítettek szekérkast, ga-
bonatartót, ökörkalapot, és bekötöttek 
vele ágyat. Más technikákkal készült 
a szalmakalap és szalmadísz. Előbb a 
haj befonásakor hasonló fonatot készí-
tettek, majd ezt varrták. Jelenleg már 
csak dísztárgyakat készítenek szalmá-
ból – Albison Móricz Zoltán és Oláh Jó-
zsef, Székelyhídon Boros Éva.

A vesszőből sokféle funkciójú tárgy 
készült: mustkosár, méhkas, halászat-
ban használt tapogató, csíkkas, varsa, 
különböző funkciójú kosarak – tojás-
tartó, szénahordó, fahordó stb  Vesz-
szővel is kötöttek be demizsonokat, 
de szekérkas is készült belőle. Cservid 
Béla Gálospetriben ért a kosárfonáshoz 
és a hagyományos halászatban hasz-
nált eszközök készítéséhez. Kosárfo-
nással szinte még minden faluban 
foglalkoznak, többnyire cigány etni-
kumú férfiak. A nádból és gyékényből 
kötött lészából készült a kerítőhalá-
szatban használt „vész”, de használták 
stukatórnak is 

A vizes helyek lecsapolása és az ol-
csó, gyenge minőségű, de könnyen 
hozzáférhető műanyag termékek meg-
jelenése következtében ezeket a mes-
terségeket már kevesen művelik.

A népi építészet és a hagyományos 
életmód tárgyi emlékei nemcsak a 
magyar kultúra és identitás szerves 
részei, hanem meghatározói is ezek-
nek. Nagyon fontos a megismerteté-
sük elsősorban a fiatal generációkkal, 
mert a történelem és a hagyományok 
ismerete elengedhetetlen része a mű-
veltségnek 
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Szalacsi paticsfalú ház bontás előtt.  
Kéri Gáspár felvétele
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A néptánc múltja és 
jelene vidékünkön
ihar megye magyar táncban közismer-
ten szegény. A sajátosan tárkányi ugróst 
kivéve nagyon ritkán fordul elő helyi 
jellegű táncfigura. Az általánosan elter-
jedt népi táncformák a páros csárdás, a 
páros forgás és a körcsárdás  Lakodal-
makban, bálokon, amennyiben jelen 
van a népi tánc, ezeket ropják. A Bihari 
Folklórkör 1972-es kiszállásán Dánielisz 
Endre mérte fel Bihardiószeg munka-
végző táncszokásait. Leközölt tanulmá-
nya tágabb értelemben Érmelléket is 
jellemzi. Az érmelléki néptánccsopor-
tok egyik fontos célja hagyományaink 
megőrzése mellett a magyar nemze-
ti tánckultúra megismerése, ápolása, 
ennek elsajátítása és színpadon való 
népszerűsitése, valamint ízlés- és kö-
zösségnevelés. A fiatalok sok élménnyel 
gazdagodhatnak a tánc révén: népda-
lokat, régi szokásokat, mesterségeket, 

helyeket és embereket ismerhetnek 
meg. A magyar néptánc gyakorlása, 
vagy csupán annak szeretete minden-
képpen egy különleges közösség tagjává 
emeli az embert  

A néphagyományok ápolását már 
a kommunista Megéneklünk Romá-
nia fesztivál is támogatta valamilyen 
szinten. Bihadiószegen Zsupon Éva mű-
ködtetett tárkányi táncokat bemutató 
néptánc csoportot ekkor. A bogyoszlói 
néptánc csoport és citerazenekar Tö-
rök Árpád vezetésével, Bartos János ko-
reográfiájában bogyoszlói fonót muta-
tott be a II. Érmelléki Folklórnapokon. 
Számtalan településen szerveztek szü-
reti bálokat (az egyik legrégebbi 1926-tól 
Bihardiószegen), alkalmi tánccsopor-
tokkal még ekkor is. Az 1969-ben Diósze-
gen alakult tíz fős citerazenekar csak 
néhány évig működött, de emléke máig 
él. Az Asók István Református Kórus né-
hány tagjából új zenekar szerveződött 
2012-ben Gellért Gyula kezdeményezé-
sére, Szabó Zsigmond irányításával, Bi-
hardiószegi Református Citerazenekar 
néven (egyházi és népzenét egyaránt 
játszanak). Lupsa Sándor vezeti az ér-
mihályfalvi Bartók Béla Citerazenekart, 
mely két évtizede működik a helyi Mű-
velődési Ház keretében. Az anyaország-
ban tovább alkotó Heit Lóránd 2009-ben 
megalakította a magyarországi Bakator 
Zenekart, mely Érmellék egykori fő sző-
lőfajtájának nevét vette fel. Úton… (2011) 
és Örökítés (2013) c. lemezeiken kívül 
táncházakban is játszanak hiteles nép-
zenét, de nyitottak a mulatós műdalok 
irányába is. A Pro Székelyhíd Egyesü-
let 2009 szeptemberében megalapította 
a Bíborka népdalkört (vezetője Kovács 
Ferenc), a Kisbojtárok furulyacsoportot 
(Galajda Judith), a Kankalin néptánc-
együttest (Hodgyai Edith és Sándor) 
és egy gitárcsoportot (Czentye Zsolt). 
Újabb székelyhídi néptáncegyüttes ala-
kult 2013 őszén székelyhídi és a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi 

Néptáncmozgalom és  
modern táncok Érmelléken
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A Nyíló Akác Néptáncegyüttes legifjabb táncosai
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otthonában lakó gyermekekből Hercz 
Vilmos irányításával. Szabó Amália 
szervezte meg 2010-ben a nagykágyai 
Harmatcseppek néptánccsoportot. Meg 
kell említenünk a monospetri Szivár-
vány német néptáncegyüttest is. Az ér-
melléki néptánccsoportok részt vettek 
2006-tól az Érmelléki Nemzetiségi Nép-
tánc Fesztiválokon, 2007-től pedig a Bi-
hari Tulipán néptáncturnékon. Újabb 
megmérettetési lehetőség az idén IX. 
alkalommal szervezett Bihar megyei Ki 
Mit Tud?!

2002-ben alakult meg a Partium e -
gyetlen hivatásos magyar néptánc-
együttese, a Nagyvárad Táncegyüttes, 
a mely a Kárpát-medencei táncművé-
szet egyik jelentős műhelye. Érmellék 
néptánc csoportjainak felnőtté vált tag-
jaiból is verbuválódott Miklós János ve-
zetésével. A VIDIFISZ és a micskei Görböc 
Néptánc csoport (vezetője Hodgyai Edith) 
szervezésében Partiumi Néptánctábort 
tartanak 2008 óta minden év augusz-
tusában. Első évben Sólyomkőváron 
szervezték, a második kiadástól a bi-
harfélegyházi Teleház ad neki helyet. 
Nagy sikerrel és hagyományteremtő 
szándékkal rendezték meg Bihardiósze-
gen 2012 novemberében az I. Nemzet-
közi Vőfélytalálkozót a régi lakodalmi 
hagyományok újjáélesztésének céljá-
ból. Eddig folytatás nélkül maradt. Igaz, 
annak szántak egy Kirakat Lagzit 2016-
ban. Érmihályfalván IV. Érmelléki Kéz-
műves és Hagyományőrző Napokat, míg 
Székelyhídon I. Érmelléki Népművészeti 
Tábort szerveztek 2016-ban. Folytatásuk 
garantált  (dr. Szabó József)

A Nyíló Akác Néptáncegyüttes

Az érmihályfalvi Nyíló Akác Néptánc-
együttes története a legrégebbi a biha-
ri Érmelléken. Nyakó József vezetésével 
alakult 1985 őszén a helyi művelődési 
ház keretein belül. Az összeállított tánc-
koreográfiák alapja a táncos mulatsá-
gokból jól ismert magyar csárdás volt, 
majd pedig a településhez közeli tájegy-
ségek táncainak lépései is, így a szat-
mári és a délalföldi táncok. Az együttes 
először 1986. december 29-én mutatko-
zott be a helyi közönség előtt. A nép-
tánccsoport évente több alkalommal is 
szervezett szüreti, farsangi, arató, majd 
a későbbiekben utcabált is. A Nyíló Akác 
nevet 1988-ban vette fel a csoport. A kör-
nyező településeken is sikerrel szere-
peltek a maguk szervezte fellépéseik 
alkalmával. Kísérő zenekarát tíz éven 
át Érmellék leghíresebb prímása, Rácz 
Gyula (Fecske Gyula) vezette, olyan fel-
állásban (hegedű, brácsa, cimbalom, 

klarinét, bőgő) amilyen határon innen 
már sehol nem működött. Az 1990-es 
évek elején a táncos fiatalok Csillebér-
cen, Sepsiszentgyörgyön és Csíksze-
redában vehettek részt képzéseken, 
megismerve az autentikus népzene és 
néptánc szépségét. Az Érmihályfalváról 
Kolozsvárra elkerült és hazajáró egye-
temisták tanulták, illetve ismertették 
meg a széki táncokat  Felkéréseik szá-
ma 1993-tól megsokszorozódott.

2000-ben a csoport alapítója, Nya-
kó József 14 év becsületes és tisztessé-
ges munka után leköszönt. Sütő Sza-
bolcs és Borbély-Simon Csaba ezután 
is tovább fejlesztette a csoportot: er-
délyi tánctáborokban megismerték a 
mezőségi táncokat. Ma már nemcsak 
egész Erdélyben ismertek, hanem a ha-
tárokon túl is. Fellépéseik számát le-
hetetlen pontosan összegezni, hiszen 
belföldön és külföldön évente több tu-
catszor lépnek fel  Közel 500 táncos for-
dult már meg a csoportban, a jelenle-
gi csapat is több mint 80 főt számlál. 
Az együttesben négyévestől harminc 
évesig több korosztály is megtalálha-
tó. Az utánpótláscsoportokban (Fürge 
Lábak, Apró Lábak) 60 gyermek tán-
col jelenleg is Borbély-Simon Andrea 
vezetése mellett. Az együttes vezető 
koreográfusa Borbély-Simon Csaba. 
A Nyíló Akác Néptáncegyüttest Magyar 
Kultúráért-díjjal, nívódíjjal és Bartók 
Béla-emlékdíjjal is kitüntették már. 
Az együttes jogi képviselője az Aegis 
Ephebum Egyesület (anyagi forrása-
ik: pályázatok, önkormányzat, önerő). 
(Borbély-Simon Csaba)

Az Ezüstperje és a Bábota 
néptánccsoportok
A 12 éve létező érsemjéni Ezüstper-
je Néptánccsoport kiindulópontja az 
az érsemjéni legénycsapat volt, amely 

– szülőfalujuk táncos népi hagyomá-
nyát ápolva – megőrizte és előadása-
iban felidézte a helybeli Szabó József 
érsemjéni pásztor kanásztáncát Venkli 
István vezetésével. Előadásukat először 
az I. Érmelléki Folklórnapon mutatták 
be Szalacson (1972). Talán ez jelentet-
te a Bihar megyei magyar tánckultúra 
újrafelfedezését. 2005-ben Balázsi Jó-
zsef polgármester kezdeményezésével 
és támogatásával a csoportban lévő le-
gények mellé leányokat toboroztak, így 
Sütő Szabolcs és Sütő Judit vezetésével 
megalakult az érsemjéni néptánc-
csoport, amely a későbbiekben vette 
fel végleges nevét. A kezdeti nyolc pár-
ból sokan lemaradoztak. A 2006-ban 
beindult gyermeknéptánc-oktatásnak 
köszönhetően már a negyedik nem-
zedék tanulja a néptáncot. Az elmúlt 
12 év alatt összesen százan fordultak 
meg a csoportban hosszabb-rövidebb 
időre (aktív táncosként 75–80 főt tar-
tunk számon). Az együttes híre nem-
csak Bihar megye, hanem az ország 
határain túl is hamar elterjedt. Részt 
vesznek Ki Mit Tud?-okon, néptáncta-
lálkozókon, fesztiválokon, falunapo-
kon és különböző kulturális rendez-
vényeken. Repertoárjukban szatmári, 
felcsíki, mezőségi, kalotaszegi, széki, 
vajdaszentiványi, alföldi táncokból 
összeállított koreográfiák szerepel-
nek, de törekednek ennek bővítésére 
is. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete 
Magyar Kultúráért-díjjal jutalmazta 
őket 2010-ben.

Érkörtvélyesen is voltak tenni aka-
ró fiatalok már 2011 előtt. Saját költsé-
gen, egységes fellépő ruhákat varratva 
táncolták a szüleiktől tanult, visszaszo-
rulóban lévő csárdást. A helyi tanács 
anyagi támogatásával, 2011 novembe-
rétől az érmihályfalvi Sütő Szabolcs 
és Sütő Judit foglalkozik hetente egy-
szer a művelődési házban a táncosok-
kal. Szatmári, mezőségi, felcsíki, széki 

Az érkörtvélyesi néptánccsoport ifjai
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és dunántúli táncokkal ismerkednek, 
felelevenítik a téli ünnepkör (betlehe-
mezés, lucázás) hagyományait, de jut 
idő népdaltanulásra is. Az ifjaknál az 
élet közbeszólásai miatt csak hárman 
maradtak az alapítókból. Jelenleg a 
két nemzedéket átfogó érkörtvélyesi 
néptánccsoport mintegy negyven főt 
számlál. A csoport vezetését Simon Ildi-
kó tanítónő vállalta fel. 

Monospetriben Kozák Róbert kez-
deményezésére és Barcui Barna pol-
gármester támogatásával alakult meg 
Bihar megye egyetlen felnőtt néptánc-
csoportja 2015 tavaszán. Oktatásukat 
Sütő Szabolcs és Sütő Judit vállalta. 
Novemberben, Barcui Barna kereszta-
paságával, egy monospetri kenderáz-
tató helyről nevezték el magukat Bá-
bota Néptánccsoportnak. Eleinte négy 
pár, később állandóan tizennégy fő vett 
részt a hetente zajló próbákon a műve-
lődési házban. Vannak köztük házas-
párok is, az átlagéletkor 33 év  Szatmári 
tánclépések mellett ismerkednek fel-
csíki, széki, mezőségi és alföldi lépé-
sekkel is. Sokan gyermekkori álmuk 
beteljesülését élik meg azáltal, hogy 
néptáncossá váltak. Először Monospet-
ri 800. „születésnapjának” ünnepén, il-
letve a micskei szüreti bálon léptek fel. 
(Sütő Judit).

A Gyöngyvetők Néptánccsoport

A margittai Gyöngyvetők Néptánc-
csoport 2005 nyarán spontán módon 
alakult meg. Deák Erika Andrea és Fü-
gedy Anikó Erzsébet tanítónők felkérést 
kaptak, hogy állítsanak össze egy gyer-
mekcsapatot, mely részt vesz a mezőte-
legdi néptánctáborban. A 23 vállalkozó 
kedvű diák az ötnapos oktatáson du-
nántúli táncokat tanult. Mezőtelegden 

már korábban „meggyökerezett” a nép-
táncoktatás, és a vakációban a Szeged 
Néptáncegyüttes elismert oktatója, 
Nagy Albert (Berci bácsi) tanította, sze-
rettette meg hiteles táncainkat a gyer-
mekekkel. A szegedi oktatók – Berci bá-
csi, Tőtős Hortenzia és Preszner Richárd 
– elvállalták Margittán is a tánctaní-
tást. Havonta voltak intenzív foglalko-
zások, ezek mellett pedig a tanítónők 
is tartottak táncpróbákat a gyerme-
keknek. A Horváth János Társaság már 
ezt megelőzően négy pár népies ruhát 
készíttetett, majd Barbu Edit és Juhos 
Márta tanítónők összeállítottak egy 
nyolcfős néptánccsoportot Katicák né-
ven. Az oktató munkát a micskei Görböc 
néptáncegyüttes két vezetője, Hodgyai 
Edit és Sándor vállalta el. Ők voltak a 
„magvetők”, és később „beolvadtak” a 
Gyöngyvetők nagyobb csapatába. A már 
említett két tanítónő mellé, a Gyöngy-
vetőkhöz felzárkózott Forgács Enikő, ké-
sőbb Juhos Márta és Tímár Angéla taní-
tónő, valamint Szarvadi Gréti kulturális 

referens is  Eleinte két csoporttal (22 
nagy és 15 kicsi), 2008-tól már három 
csoporttal dolgoztak: kicsik (óvodások 
és I. osztályosok), közepesek (II–VI. osz-
tályosok), valamint nagyok. A szegediek 
2012-ig jártak oktatni, azóta a maros-
vásárhelyi Maros Táncegyüttes szak-
emberei vállalták magukra a tanítást. 
A módszer ugyanaz, mint a szegediek 
esetében. 2009-től Deák Erika Andrea 
és Juhos Márta maradt helyi oktató-
nak. Ma már a nagycsoport tagjai is be 
tudnak segíteni az oktatásba, közülük a 
legtöbbet Bordás Anita dolgozik. Ő már 
saját koreográfiákat is készít, és elvál-
lalta a hegyközszentmiklósi néptánco-
sok tanítását is. Az évek során nyolcféle 
– dunántúli, szatmári, mezőségi, szé-
ki, marosszéki, rábaközi, délalföldi és 
moldvai – népviseleti ruhát vásároltak 
a csoportnak. Pályázataikat előbb a Ké-
cenlét Egyesületen keresztül nyújtották 
be. A Pro Folk Egyesületet Deák Andrea, 
Fügedy Anikó és Tímár Angéla két év 
előkészület után 2011-ben jegyeztette be. 
Felléptek, illetve fellépnek fesztiválokon, 
néptánctalálkozókon, Ki Mit Tud?-vetél-
kedőkön, szülővárosukban pedig külön-
böző ünnepségeken. Magyarországon 
kívül meghívták őket Törökországba is 
a Nemzetközi Néptáncfesztiválra. Díjaik 
közül büszkék a Magyar Kultúra-díjra, 
melyet 2011-ben kaptak meg. Ők maguk 
is szerveznek minden évben táncházat 
és -tábort, amelyen 2006-ban kétszázan 
vettek részt. Utóbbinak a helyszíne ele-
inte Margitta volt, később áthelyezték 
Sólyomkővárra. (Deák Andrea és Szőke 
Ferenc)

A Szömörce Néptánccsoport

Az 1990-es években, Bihardiószegen 
is elindult egy néptánc- és hagyo-

A Gyöngyvetők Néptánccsoport

A Szömörce táncosai
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mányőrző program. A legnépesebb 
gyermekcsoport akkor a megyében a 
diószegi volt. Az ekkor indult táncs-
csoportok közül csak kevés maradt 
fenn. A diószegi tánccsoport máig e 
kevesek közé tartozik  Dr  László Bé-
lának köszönhetően nagyváradi tán-
coktatók foglalkoztak a nyolcvan di-
ószegi gyermek tanításával. Ötévnyi 
kemény tánctanulás után egy stabil, 
összeforrott gárda nevelődött ki. Mik-
lós János vezetésével megalapították 
a Szömörce Néptáncegyüttest. A név 
maga erdei cserjét jelent, melynek le-
veléből cserzőlevet is készítettek. A fel-
növekvő nemzedék szétszóródása, az 
utánpótlást biztosító gyermektáncs-
csoport hiánya miatt az aktív idősza-
kot egy rövid idejű hanyatlás követte. 
2000 tavaszán két régi szömörcés, Heit 
Lóránd és Tolnai Tímea újraindította 
a táncoktatást, amely után a csoport 
addigi történetének legmozgalmasabb 
és legszínesebb időszaka következett. 
Repertoárjukban magyarországi tán-
cok (somogyi, dél-alföldi, hajdúháti, 
szatmári), erdélyi táncok (széki, ka-
lotaszegi, mezőségi), felvidéki leány-
körtáncok szerepeltek. Az együttes 
hatvan gyermeket számlált három 
csoportban, ekkor vált közismertté a 
Szömörce. A jogi hátteret a Pro Juven-
tus Diosigensis Egyesület biztosította 
(2001–2008). Ismét újraszervezte 2009 
januárjában Heit Lóránd a Szömörce 
Néptáncegyüttest, három korosztály-
lyal (Szömörce Rügy, Cserje/Csemete 
és ifi), kezdetben kb. hetven gyermek-
kel. Heit Lóránd, Pongor Éva és lelkes 
szülők megalakították a Szömörce 
Kulturális Egyesületet 2009-ben. Bihar 
megyében, Bihardiószeg testvértelepü-
lésein és Magyarországon is felléptek. 
2012 tavaszán Szőnyi József (régi szö-
mörcés) újraindította a Szömörce Nép-
táncegyüttest harminc gyermekkel, új 
alapokra helyezve a tanítást, az elején 
Borbély-Simon Csaba és Andrea segí-
tett nekik ebben. Nagy szeretettel tán-
colják a felcsíki, szatmári, moldvai és 
mezőségi táncokat. E csapat is számos 
Kárpát-medencei településen lépett 
már fel. Mottójuk: „ha a táncunkat 
nézed, a szívünk szavait hallod”. (Heit 
Lóránd és Szőnyi József)

Ritmus- és 
látványtánccsoportok
Bár a modern idők kultúránktól ide-
gen mozgásvilágát tükrözik, az érmel-
léki ritmus- és látványtánccsapatok 
olyan népes mozgalommá nőtték ki 
magukat, hogy joggal lehetünk rájuk 

is büszkék. Táncosaik egyéni vagy 
csapatteljesítménye jó hírét viszi Ér-
melléknek. Sikereikről általában be-
számol a helyi és megyei sajtó. Mivel 
főleg a bihari Érmellék három városa 
köré szerveződnek, ilyen bontásban 
soroljuk fel mi is őket. A bihari Ér-
mellék legrégibb csapata a Tini Dan-
ce Center (TDC). Első nemzedéke Oláh 
Katalin Melinda vezetésével 1993-tól 
próbált a székelyhídi Stubenberg-kas-
tély báltermében, majd 1995-ben nyert 
szervezeti formát. Húsz év óta a TDC 
Székelyhíd védjegyévé vált, a táncosok 
profizmusa vitathatatlan. Ez idő alatt 
Oláh Katalin kb. 3000 táncost tanított 
évi ötven új koreográfiára. Előadása-
ikban megelevenedtek leghíresebb 
musicaljeink, mint A padlás, a Macs-
kák, A dzsungel könyve, a Légy jó mind-
halálig, a Rómeó és Júlia, a Vámpírok 
bálja, a Szép nyári nap vagy a Vala-
hol Európában. Felléptek Dancs Anna-
marival, Delhusa Gjonnal, Péter Szabó 
Szilviával és Lagzi Lajcsi Dáridójában 
is. A TDC-családba biharszentjánosi, 
szentjobbi, bihari, szalárdi, bihardi-
ószegi, biharfélegyházi, borsi, szé-
kelyhídi stb. korosztályos csoportok 
tartoznak. Ezek 2010-ben Székelyhí-
don Táncmanók, Kölyök Dance, Zerbó 
Dance, Prince Dance, B612, Tini Dan-
ce Center, 2013–2015-ben a többi tele-
pülésekhez igazodva B. Like és Happy 
Dance, TDC, Gumimacik, Táncmanók, 
Gézengúzok, B612, Tyger Rock, Mini 
Monster Dance, Turbó Dance, Kö-
lyök Dance, Energy Dance nevek alatt 
működtek. A TDC tagjainak 2006 óta 
Tánctábort, 2007 óta pedig Táncfeszti-
vált is szervez 

Erdei László vezetésével ugyan-
csak Székelyhídon működik 14 éve a 
Control Dance Group. A Flying Steps 
hiphopcsapat Mészáros Ildikó veze-
tésével alakult 2009-ben ugyanott. 
Kistestvére a Flying Stars. Nevüket 
2012-ben Free Stepsre kellett változ-
tatniuk. Érmihályfalva és környéke 
mozgalmát az utóbbi időben a Máté 
Zsolt koreográfus vezette Silver Wings 
Egyesület fogja össze. Csapatai a Sil-
ver Wings, Fly Away, Best of Dance 
(Érkörtvélyes), Forever Dance és Show 
Dance (Érmihályfalva), illetve az 
X-Team (Értarcsa). Hazai és nemzet-
közi versenyeken öregbítik Érmellék 
hírnevét. Két éve Silver Wings Tánc-
tábort is szerveznek. A Bartók Béla 
Művelődési Ház menettánccsoportja 
a Napsugár és Fehér Akác csapat és a 
legismertebb, a Syluette Group (után-
pótlásai Minorette, Mini Minorette). 
Ugyanott működik a Street Dancers 
csapat is. Margitta hírnevét a Chen-
de Noémi alapította Clevers vitte a vi-
lágba, mely az Unique Dance Studio 
tagja lett (utánpótlás Mini Clevers). 
Méltó párja a Coznici Gabriella alapí-
totta Smile Girls és Mini Smile Girls, 
mely a margittai Művelődési Ház csa-
pata  Mindkét csapat több nemzetközi 
verseny díjazottja. Régóta működnek 
még a Techno Break Dance és Ter-
ra Dance csapatok is  Mindkét város 
csapatai fellépnek a környék falu- és 
városnapi rendezvényein is. Kisebb 
települések, iskolák is rendelkeznek 
rövidebb életű, lelkes, amatőr csapa-
tokkal, melyek vetélkedőkön, iskolai 
rendezvényeken, falunapokon szok-
tak szerepelni  (dr. Szabó József)

A Tini Dance Center egy budapesti tehetségkutatón
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hol víz van, ott hal is akad – csengett 
fülemben a népi mondás, amikor 1968-
ban a székelyhídi líceumba kaptam ta-
nári kinevezést. Akkor még nem tud-
hattam, hogy Nicolae Ceauşescu, ez a 
vandál természetromboló kommunista 
diktátor már kiadta a parancsot a cso-
dálatos érmelléki lápvilág felszámolá-
sára. Feldübörögtek a gépek, s 1970-re 
már írmagja sem maradt a tavak, a 
mocsarak, a lápok, a morotvák szöve-
vényes rendszerének. Arra ébredtem, 
hogy nekem, aki Gyurkó István profesz-
szor tanítványaként Érmellék halait 
akartam tanulmányozni, azt kellett ke-
resnem, hogy hol találok egy-egy még 
megmaradt vízfoltot, amiben hal is le-
het. A keresgélés során kerültem kap-
csolatba azokkal a jórészt idősebb em-
berekkel, akik pár éve még a halászat 
mesterségét gyakorolták. Ifj. dr. Kós 

Károly, a neves etnográfus irányításá-
val kezdtem meg a hajdani halászok ki-
kérdezését mesterségük csínja-bínjáról, 
néztem meg, írtam, rajzoltam, fényké-
peztem le az akkorra már szerepüket 
vesztett szerszámokat  Megható volt 
látni, milyen szeretettel meséltek ezek 
az idős emberek a régi mesterségről, 
némelyiküknek még a könny is kicsor-
dult a szeméből az emlékezés hatásá-
ra. „Amikor a más búzáját vitte a víz, a 
miénket hozta”, mondták mosolyogva, 
hiszen amikor hóolvadáskor a Kraszna 
felől érkező tavaszi árvíz elöntötte a bú-
zaföldeket, jött vele a rengeteg sok hal, 
sokasodott a zsákmányolni való.

Az érmelléki halászok mesterségü-
ket a mezőgazdasági tevékenység mel-
lett, mintegy kiegészítő foglalkozásként 
űzték, bár – mint mondták – inkább ez 
volt a fő jövedelemforrásuk. Az ilyene-
ket paraszthalász néven tartja számon 
a néprajztudomány. Mivel saját vízte-
rületük nem volt, a halászhelyet a te-
rület birtokosától bérelték, s ehhez még 
a községi elöljáróságtól halászjegyet 
kellett váltaniuk  Eszközeiket, szerszá-
maikat maguk állították elő nádból, 
fűzvesszőből, kenderfonalból. A mére-
tesebb darabokat a hosszú téli estéken 
kalákában készítették csendes beszél-
getés, borozgatás kíséretében.

Errefelé nem használták a csónak 
kifejezést, a pár szál deszkából ösz-
szerótt vízi közlekedési eszközt hajónak 
nevezték, s nem evezővel hajtották, ha-
nem a hajó farában állva hosszú csák-
rúddal tolták előre.

A nyílt vízen, tisztásokon, tavakon 
kerítőhálóval halásztak, ennek neve 
mifelénk húzóháló, vagy seggesháló 
volt. Kenderfonálból készült necckö-
téssel, hossza húsz méter körüli volt. 
Felső ínára úszókat, az alsóra ólmo-
zást raktak, a közepén szintén háló-
anyagból készült zsák volt (innen a 
seggesháló elnevezés), ebben gyűlt 
össze a zsákmány. Sekélyebb vízben 

A népi halászat és vadfogás 
eszközei Érmelléken

 Wilhelm Sándor
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lábalva, mélyebb vízben hajóval vontat-
ták. Gyakran két hálót húztak egymás 
után, mert – amint elmondták – a ra-
vasz ponty (Érmelléken potyka) az első 
háló elől bebújt az iszapba, majd kiug-
rott, bele egyenesen a második hálóba. 
Megtörtént, hogy az első háló semmit 
sem fogott, a második meg tele volt 

A nádasok szélébe gyékénnyel össze-
font nádszálakból készített vészt állítot-
tak, vagyis lészának nevezett nádfallal 
elrekesztették a vizet, ennek hagyásai-
ba vese alakra fordított, hosszabb nád-
szálakból szőtt vészfejeket raktak, ame-
lyeknek nyílásai felváltva két irányba 
néztek. A felállítandó vész helyét viszír-
tó vasnak nevezett hosszú nyelű szer-
számmal tisztították meg a gyökerek-
től, nádtorzsától, majd a nádfal tövét 
pusakkal verték bele az iszapba. A lésza 
mentén kutakodó halak hamar elér-
ték a vészfej nyílását, befurakodtak, 
onnan aztán már nem volt menekvés  
A vészfejekből hosszú nyelű merettyűk-
kel szedték ki a zsákmányt. Székelyhí-
don a mocsárig nyúló kertek aljába is 
állítottak vészt a gazdák, ide leszaladva 
egykettőre kimeríthették a vacsorának 
valót 

Varsával is halásztak, ennek egyik 
formája az ötkarikás, kétversikés háló-
varsa volt, amit kenderfonalból kötöt-
tek, öt fűzvessző karika merevítette, s 
két versikéje, a szintén kenderkötésből 
készült szűkület akadályozta meg a be-
tévedt halak visszafordulását. Elől hosz-
szú terelő szárny irányította a halakat 
a varsa belsejébe. Mivel a kenderfonal 

a vízen hamar tönkrement, a varsákat 
felváltva szárították, illetve használ-
ták. Szalacson fűzvesszőből font varsát 
is használtak, amit mordának nevez-
tek, s aminek négyszögletes volt a ta-
réja. Azt tartják, hogy ennek mintáját 
Oroszországból hozták az első világhá-
borús hadifoglyok. Ugyancsak fűzvesz-
szőből készült a jellegzetes érmelléki 
halászeszköz, a hurca  Ezt a széles ta-
réjú, gyorsan elkeskenyedő, zárt végű 
eszközt trombitavarsa néven ismeri a 
tudomány. Jellegzetessége, hogy nincs 
fogórésze, így a hal kiszökhetne belő-
le. A víz áradásakor-apadásakor hasz-
nálták, amikor a hal is megbolydult, s 
ment a vízzel. A halász a parttal párhu-
zamosan fűzfából könnyű kerítést font, 
ennek hagyásába állt bele, arccal az ér-
kező víz felé, lábai közé vette a hurcát, s 
amikor megérezte benne a hal mozgá-
sát, kiemelte, a zsákmányt kivette, s a 
tarisznyába tette, majd kezdődött min-
den elölről. Amint mondták, sok herce-
hurcával járt a dolog, talán innen ered 
az eszköz elnevezése 

Nyári melegben kedvelt szerszám 
volt a borogató vagy tapogató  Ez is 
fűzvesszőből készült, feneketlen vesz-
szőkosárra emlékeztető formája volt, 
de ismerték a felül négyszögű keretre 
készített rámás tapogatót is. A vízpart-
ra érkezve a halász gatyára vetkőzött, 
nyakába kanyarította a tarisznyát, be-
legázolt a vízbe, és maga elé csapta a 
borogatót. Ha volt benne zsákmány, az 
bökdöste a szerszám oldalát, „korholt a 
hal”, akkor a halász belenyúlt, kivette, 

a tarisznyába tette a fogást, lépett né-
hányat, s újra lecsapta a szerszámot.

Bár régtől fogva tiltott szerszámnak 
ismerték, bizony a szigonyt is használ-
ták alkalomadtán az érmelléki halá-
szok. A legtöbb szigony háromágú volt, 
a három ág egy síkban állt, az ágak he-
gyes végén a szakálla vagy visszája két 
irányba nézett, s akadályozta meg a 
zsákmány szabadulását. A szigonyok 
többségének méretéből látszott, hogy 
ezekkel aligha apró halakat zsákmá-
nyolt a gazdájuk. Különösen látszott 
ez az Ottományban előkerült hétágú 
szigonyon, amelynek bő harminc cen-
timéteres volt a fesztávolsága  Ez utób-
bihoz világító eszköz, fákja is tartozott, 
mert ezzel éjszaka halászták, vagy in-
kább vadászták a vízfenéken pihenő 
méretes csukát, pontyot, harcsát.

Külön meg kell emlékezni a csíká-
szat mesterségéről is, bár a megkérde-
zett halászemberek többsége szerint a 
csík nem hal, hanem „olyan kígyóféle”. 
Rengeteg volt belőle a partközeli sekély, 
iszapos vizekben, s mivel jó piaca volt, 
fogták is szorgalmasan. Iszapba vert 
két sor karó közé mindenféle gizgaz-
ból, kukoricakóróból, nádtörmelékből 
csíkgátat építettek, ennek hagyásaiba 
állították a vesszővarsához hasonlí-
tó, sűrű fonású csíkkast, aminek vé-
gét nádcsóvával bedugták. A folyton 
nyüzsgő, bujkáló csíkok hamar meg-
töltötték a csíkkas hasát, ekkor a gazda 
kiemelte, kihúzta a csóvát, s a hajó fe-
nekére zúdította az izgő-mozgó csíkok 
tömegét. Gyermekkoromban még én is 
láttam a margittai piac bejáratánál a 
szín ültig tele hatalmas dézsákból csí-
kot áruló szalacsi csíkászokat. Azt vi-
szont már édesapám mesélte, hogy az ő 
gyermekkorában a vásott inasgyerme-
kek nagy vágya volt, hogy a zsebükben 
külön erre a célra hordott marék sót 
beleszórhassák a dézsába, amiből ezu-
tán pillanatok alatt kiugrált az összes 
csík. Persze, a szekeresek is résen vol-
tak, és suhogó szíjostorral várták a te-
kergők közeledtét. Az már az irodalom-
ból is ismert tény, hogy Bihar vármegye 
urai is szívesen látogatták a vidéket a 
finoman elkészített káposztás csík ked-
véért, amelyre remekül csúszott ám a 
híres-nemes érmelléki bakator.

Mikor leadtam dr. Kós Károlynak a 
feldolgozott anyagot, azt gondoltam, 
ezzel vége a néprajzos ténykedésemnek, 
ám a szakember azt a feladatot bízta 
rám, hogy gyűjtsem össze a népi va-
dászat, vadfogás, vadriasztás emlékeit 
is. Ekkor már könnyebb dolgom volt, 
hiszen nagyon sok természetjáró, ter-
mészetszerető embert ismertem már 
a környéken. No, nem kell mindjárt 

Hálóvarsák
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sörétes, vagy golyós puskákra gondolni, 
hiszen ki mert volna akkoriban ilyene-
ket tartani, amikor még az engedéllyel 
rendelkező vadászok többségétől is ösz-
szegyűjtötték a lőfegyvereket. Hurkok-
ra, csapdákra, tőrökre gondolhattam, 
amelyekkel a ház körül ólálkodó rág-
csálókat, ragadozókat gyérítették, a va-
dak közül esetleg az ilyen eszközökkel 
elejthető fácán, vagy mezei nyúl elfo-
gására alkalmas megoldások jöhettek 
számításba.

A nádasokban fészkelő vadrucák, 
vadlibák tojását a tavaszi ünnepek 
előtt kézzel szedték ki, ez volt a gacsi-
tojás, amire szükség volt ám a húsvéti 
kalácshoz, de a vadliba tojását kotlós 
tyúkkal ki is kőttették, mert az apró li-
bák hamar megszelídültek, s felnőttek 
a többi baromfival.

Riasztani elsősorban a seregélyeket 
kellett, amelyek nagy károkat tettek a 
cseresznyében, s később a szőlősker-
tekben  Ezek távoltartására karikás 
ostorral kongattak, no meg kereplővel, 
az itt használatos kifejezéssel: cser-
gővel csergettek az erre a célra felfoga-
dott gyermekek. A dinnyeföldről az el-
vetett magvakat kicsipkedő varjakat a 
fészkekre helyezett varjúszárnyakkal 
riasztották el, a szárnyak húsos tövét 
petróleumba mártották, hogy ne vigye 
el őket a róka.

A vadréce és a szárcsa (ez utóbbinak 
Érmelléken tikhódis volt a neve) gyak-
ran belebújt a vészbe, ahonnan me-
rettyűvel szedték ki, de fogták is őket 
zsinórral a nádszálakhoz kikötött meg-
hajlított gombostűvel, amelyre apró 
döglött halat akasztottak csaléteknek, 
s amit a mocsári növények levelére fek-
tettek 

A fogoly és a fácán fogására naprafor-
gószárból készült fogolycsapdát, illetve 
bodzafa ágából készített nehezebb fá-
cáncsapdát használtak. Az ágakat négy-
szögletes keretformára drótozták össze, 
egy villás ág, egy pecek és egy kampó se-
gítségével felpeckelték, s a kampó köré 
magvakat szórtak. Ha a madár rálépett 
a kampóra, a pecek felcsapódott, s a ke-
ret lenyomta a madarat. Fácánt fogtak 
leborított és felpeckelt vesszőkosárral 

is, aminek peckét a közelben megbújt 
gazda rántotta ki egy megfelelő hosszú-
ságú madzaggal. Kihasználták a fácán 
azon tulajdonságát, hogy inkább szeret 
a nádasban bujkálni, mint repülni, s az 
általa kitaposott ösvényre vékony drót-
ból készült hurkot tettek, amit egy nád-
szálhoz kötöttek. Ha a madár belebújt a 
hurokba, csak előre nyomult, s inkább 
megfúlt, de meg sem próbált visszafor-
dulni 

Erősebb drótból készült hurokkal 
fogták a nyulat is. Érkörtvélyesen mu-
tatták meg a gémeshurkot, amelynek 
szerkezete a gémeskúthoz hasonló. Ezt 
télen használták, amikor a nagy hó-
ban az állat nehezen talált táplálékot  
A „kútgém” egyik végére nehezéket kö-
töttek, a másikra pedig egy kereszt-
rudat erősítettek, s egy lucernaköteg 
segítségével lekötötték egy, a fagyott 
földbe vert karóhoz, nagyobb szeghez. 
A lucernaköteg köré négy hurkot tet-
tek, s az éhes nyúl csak akkor tudott a 
csalétekhez jutni, ha a fejét beledugta 
valamelyik hurokba. Amikor elrágta a 
lucernát, a kútgém felcsapódott, felrán-
totta az állat elejét, s az nem tudott sza-
badulni, csak táncolt a két hátsó lábán 

A baromfiudvar körül ólálkodó rókát 
vastőrrel, más néven vaskapkánnyal, 
rókavassal fogták, amibe csaléteknek 
tojást vagy döglött csirkét tettek. Ha 
megtalálták a kotorékját, meggyújtott 
kénrúddal kifüstölték, vagy rugalmas 
drótra sörétes töltényt, mögéje pedig 
olajos rongyot kötöttek, amit meggyúj-
tottak, s a lyukba dugtak. Mikor a láng 
elérte a töltényt, az felrobbant, mire a 
róka kiugrott a lyukból, s vagy meglőt-
ték, vagy vasvillával elütötték. 

A gazdaság körül elszaporodott pat-
kány, vagy ahogy Érmelléken nevezik: 
a poc fogására egyfedelű, vagy kétfedelű 
ládatőrt használtak, de fogták vastőr-
rel is. Az egeret leginkább az üzletben 
is kapható drótból készült egérfogóval, 
meg a fából készült dróthurkos egér-
fogóval irtották. Eredményesen hasz-
nálták a különböző típusú, pecekkel 
működő csapódeszkákat is, de a legsike-
resebbnek az Érkörtvélyesen használt 
famacskát találtam  Ez két, egymásba 

tolható fadobozból áll, a nagyobbnak 
az egyik végét teljesen, a kisebbiknek 
csak a felső részét rács borítja, ez utób-
bira kötik a csalétket, amelyet a doboz-
ba szerelt talpon közelítheti meg az ál-
lat. A talpra felmászva egy billenőre jut, 
ami felbillen, amikor az egér megköze-
líti a csalétket, az állat beleesik a na-
gyobb dobozba, mire a billenő visszaáll 
eredeti pozíciójába, és elzárja a mene-
külés útját. Ha a famacska megtelt, egy 
vízzel félig telt veder felett a két dobozt 
széthúzzák, s az egerek a vízbe poty-
tyannak.

A szántóföldi kultúrákban nagy ká-
rokat tett a hörcsög  Próbálkoztak a ki-
öntésével, amikor a vizet szekéren hor-
dóban vitték a mezőre, ebből vödörrel 
öntötték a hörcsöglyukba, s a menekülő 
állatot vasvillával elütötték. Amikor az-
tán divatba jött a tarka hörcsögprémből 
készült női bundák viselete, az érmel-
léki hörcsögölők a Bánságig is elmen-
tek az értékes zsákmányért. Ők vékony 
deszkából, később konzervdobozból ké-
szített hörcsögtőrrel fogták az állatot  
Ebben alul és felül is egy-egy hurok 
volt, amelyeket egy erős rugó működ-
tetett. A két hurok közt egy vastagabb 
drótból hajlított rózsa volt, amit a befelé 
vagy kifelé igyekvő hörcsög az orrával 
megbökött, ez kioldotta a rugót, s va-
lamelyik hurok megfojtotta az állatot. 
A hörcsögölő akár kétszáz ilyen tőrt is 
kirakott, s mire az utolsót letette, már 
szedhette is fel az elsőket.

Amikor alkalom kínálkozott, a ma-
gyarországi Illyés Közalapítvány támo-
gatásával sikerült rendbe tétetni egy, 
a székelyhídi főtéren kihasználatlanul 
állt épület egy részét. Itt állandó kiál-
lítás keretében mutattam be Érmellék-
ről, amint mondani szokták: a huszon-
negyedik órában összegyűjtött halász 
és vadászeszközöket  Ezek most a le-
bontott régi épület helyén emelt kultu-
rális központban láthatók  
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A múlt

szentjobbi konvent és a nemesi családi 
levéltárak pusztulása megnehezíti az 
érmelléki borvidék Árpád- és Anjou-ko-
ri jelentőségének megítélését. Vélhe-
tően ekkor még a váradi szőlőhegyek 
voltak jelentősebbek, bár szőlői voltak 
a szentjobbi (1169-es alapítólevelű) és 
egyedi apátságoknak is. A Zólyomyak 
adománylevelei (1393–1400) már álta-
lánosságban említik uradalmuk szőlő-
it, illetve arról is van adat, hogy Várad 
1390-ben megtiltotta az idegen borok 
behozatalát. Egy monda szerint Ér-
melléken az első szőlőt Nagy Lajos ki-
rály telepíttette Bihariószegen (id. Gaj-
gó Sándor még látta az emléktáblát) 
vagy Székelyhídon (erről egy százéves 
cikk alapján tudunk). Diószegi mondák 
szerint Bethlen Kata vagy valamelyik 
Rákóczy lánya adta csertölgy erdejét a 
diószegieknek kivágásra (maradványát 
Cserhátnak, Rákóczy erdejének hívták), 
illetve a mai szőlőhegyen az első sző-
lőt állítólag egy bizonyos Fay pasa ül-
tette. A debreceni és egyéb extraneusok 
figyelme a török terjeszkedés miatt a 
16. századtól irányult Érmellékre, a vá-
radi hegyre és Tokajra. A további török 
terjeszkedés miatt 1660 és 1692 közt a 
debreceniek zöme már Érmelléken (Di-
ószeg, Jankafalva, Vajda, Szentimre), 
és nem Várad, Tokaj körül bírt szőlőt. 
A töröknek köszönhetjük azt, hogy az 
érmelléki és tokaji borok a 17. század-
ban széles körben ismertté váltak  Való-
színű, hogy a bornagykereskedő Rákó-
czy-család is hozzájárult az érmelléki 
borok hírnevének öregbítéséhez ezek 
lengyelországi és cseh-morva export-
jával. A váradi törökök is felismerték 
az érmelléki bor értékét. A debreceniek 
minden évben kemény csatát vívtak a 
nagyvezír birtokintézőjével a diósze-
gi bordézsma miatt. Valós adat, hogy 
Debrecenben ekkor szüret idején szü-
netelt a közigazgatás, s hogy 1692-ben 

Diószegen termett a Bihar megyei sző-
lők fele. A szőlők lakosságmegtartó ere-
je Tokajhoz hasonlóan nálunk is kimu-
tatható, a térség második legnagyobb 
települése 1692-ben Diószeg volt Debre-
cen után 

Bél Mátyás (1684–1749) országleíró 
művében (Notitia Hungariae, 1726) a 
diószegi borokat a legjobbnak tartotta 
Biharban. Hasonlóan írt Vályi András 
(1764–1801) is művében (Magyar Ország-
nak leírása, 1796–1799). Ekkori érmellé-
ki fajták: bakator, erdei, bihari boros 
vagy borosfehér (boros bial), juhfark, 
furmint, kecskecsecsű, szagos szőlő, 
bodonszőlő, Jenő-szőlő, Augusta vagy 
gohér  Bár voltak földpincék, a borok 
eltarthatósága (kezelési hibák miatt) 
ekkor még rossz volt. Borkereskedők 
megpróbálták már ekkor a tokaji bort 
érmelléki borokkal hamisítani. A dió-
szeg-székelyhídi görög kereskedő társa-
ság is érdekelt volt az érmelléki borral 
való kereskedésben (1737-es adat). 

A 18. századi európai agrárforrada-
lom hatására a reformkorban nálunk 
is kezdenek megjelenni a szőlészeti újí-
tások: megjelenik a sárga muskotály 
(1792), a chasselas, terjed a soros műve-
lés és a bor seprőről való lefejtése stb. 
A magyar borokat az 1746-os osztrák 
vámkorlátozás kiszorította a Német-ró-
mai Császárságból. Ideiglenesen ked-
vező borkonjunktúrát teremtettek az 
osztrák örökösödési, az osztrák–török 
és a napóleoni háborúk. Görög Deme-
ter 1829-ben magyarul, Schams Ferenc 
pedig 1833-ban németül ismertette meg 
Európával újra a magyar szőlőfajokat és 
borokat. Schams munkájából Érmellék 
kimaradt (a Görögében megtalálható), 
azonban Tatai Ferenc piskolti és Faze-
kas György félegyházi református lel-
készek szakmai vitája a Tudományos 
Gyűjtemény 1835–1837-es évfolyamai-
ban az előbbieknél sokkal bőségesebb 
és ugyanolyan színvonalú anyaggal 
kárpótol bennünket. Az 1850-es évektől 

Szőlészet–borászat  
régen és ma

Szabó József

A
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a borkereslet ismét fellendült a francia-
országi rossz szüretek, a filoxéravész, 
a krími háború és a kedvező osztrák 
vámpolitika miatt. Ezen újabb szakmai 
pezsgés viszonyai közt születtek Havas 
József, Galgóczy Károly, Gyürky Ferenc, 
Barta János és a tóti Bük László szőlé-
szeti leírásai, amelyekre a bihari Ér-
mellék vonatkozásában dr. Miskolczy 
Mihály és Schvartzer Viktor munkái 
tették fel a koronát. Az 1870-es évek a 
kedvezőtlen időjárás, a német vámkor-
látozás (1879), a SI-mértékegységrend-
szer bevezetése (1875) és a filoxéravész 
szilágypéri kitörése (1879) miatt ismét 
nem voltak szerencsések  

A filoxéra (szőlőgyökértetű) 1882-ben 
megfertőzte Szalacs, majd 1884 és 1887 
közt a bihari Érmellék központi szőlő-
területeit is. A hatékony védekezések 
közé tartozott, ha a szőlők pusztulását 
szénkéneges (CS2) gyérítéssel késleltet-
ték, illetve ha az európai nemes szőlőt 
a filoxérának ellenálló amerikai sző-
lőfajokba oltották be, de érdemes még 
megemlítenünk a homoki szőlőtele-
pítést is. Ekkor alakult ki egy új szak-
ma: a szőlőoltás. A filoxéravész utáni 
érmelléki szőlőrekonstrukció apostolai 
közül messze kiemelkedik Nagy Gá-
bor Érmelléki Első Szőlőoltványtelepe 
(Nagykágya) és Nagy Imre Noé Szőlőolt-
ványtelepe (Szalacs). A dualizmusko-
ri bihari Érmelléken további nagyobb 
szőlőoltómesterek is voltak (Bihardió-
szegen 15, Székelyhídon 13, Nagykágyán 
6, Margittán 4, Érmihályfalván, Kiske-
rekiben, Érsemjénben három-három, 
Kólyon két, Bagaméron, Érkörtvélye-
sen, Jankafalván, Szalacson és Vajdán 
egy-egy.) Áldásos tevékenységük árny-
oldala volt a direkttermők propagálá-
sa (Nagy Gábor, Sándor József, Oltásos 
Szűcs Sándor a Delaware-t, Székely Gá-
bor a Noah-t vagy Novát), amelyet előbb 
a monarchia apparátusa is támogatott  
E direkttermő fajok visszaszorítása mai 
napig tartó küzdelem. Újlétán Szabó La-
jos, Érmihályfalván és Érsemjénben Ja-
kab Rezső hatására Érmelléken is felvi-
rágzott a homoki szőlőkultúra, amelyet 
a földreformok és az 1928-as nagy fagy 
tett tönkre. Újabb felvirágzása volt a 
kommunizmusban, azóta vegetál 

Az első állami vincellériskola

Az első, kizárólag állami alapítású vin-
cellérképezdét Diószegen hozták lét-
re 1870-ben miniszteri rendelettel, IX. 
Zichy Ferenc támogatásával, aki gya-
korlati célra ajánlotta fel mintasző-
lőjét. Könyvtára is működött 1872-től. 
Ingyenes szállást, ellátást, oktatást 

biztosítottak évente 24 tanulónak, napi 
vincelléri munkájuk ellenében. Tanonc 
csak 16-ik évét betöltött, elemi isko-
lát végzett, jó erkölcsi bizonyítványú, 
munkabíró, motivált személy lehetett. 
A tanév októbertől augusztusig tar-
tott. Általános műveltségi és szaktár-
gyakat tanítottak napi gyakorlati ok-
tatás mellett, szigorú órarend szerint. 
Az oktatás kétéves volt, 1880 és 1886 
közt egyéves gyümölcsészeti-szőlésze-
ti vándortanító képzést is beindítot-
tak. Az intézmény fenntartási költsé-
geit, beruházásait állami támogatásból 
(6800–8400 forint/év) és saját forrásból 
biztosították. A vincellériskolát 1888-
ban a minisztérium a filoxéravész mi-
atti érdeklődéshiányra hivatkozva be 
akarta záratni, végül 1890 után kö-
zépfokú intézményként működött to-
vább  Sikerrel vett részt az országos 
kiállításokon (1878, 1885, 1896, 1899) is-
kolai évkönyvekkel és tananyagokkal. 
A dualizmuskori vincellériskolában a 
következő személyek voltak igazgatók: 
kápolnásnyéki Balassa István, Gábor 
József, Lomjánszky Béla, Miskolczy Mi-
hály Pammer Jenő; illetve segédtaná-
rok: Bucher Alajos, Draskovits Kálmán, 
Engelbrecht Károly, Erdős Imre, Forster 
Sándor, Jablonszky György, Katócz Si-
mon, Krä(m)mer/Krémer Fülöp (Viktor), 
Kiss Ernő, Koritsánsky János, Morá-
gyi István, Munkácsy József, Petrovay 
György, Schöner Nándor, Szabó Lajos, 
szemerei Szemere Bálint, Tóth Kálmán 

Diószeg szőlészeti-borászati felügye-
lőségi központ is volt 1886-tól, ahol 1912-
ig szénkénegraktár működött. A vincel-
lériskola tanárai és tanítójelöltjei 1882-ig 
sikeresen tartóztatták fel a filoxérát 
Szalacs és Szilágypér között. Az iskola 
kivette részét a rekonstrukcióból is: téli 

tanfolyamokon tanították a szőlőol-
tást, amerikai anyatelepeket alakítot-
tak 1898-ban Margittán, Jankafalván 
és Örvénden. A két világháború között 
román nyelven folyt a tanítás tovább 
az Erdélyi Kormányzótanács közvetlen 
felügyelete alatt. Nevezetesebb tanára 
volt ekkor Gavril Bogdan és Romulus 
Boieriu. Az iskola 1920-ban 25 hektár föl-
det kapott, majd a Mihalache-törvény 
értelmében megkapta az Egyed-ma-
jort is 150 hold területtel. Az intézmény 
eredeti helyéről átköltözött 1930-ban 
a Zichy-kastélyba. Kísérleti szőlőpar-
cellát alakítottak az irányítása alatt 
1937-ben, amelyet a magyar hatóságok 
1940-ben felszámoltak. Az uradalmi 
mintaszőlő nagyrészt szántóvá vált te-
rülete visszakerült az iskola kezelésébe 
(1945). Az oktatás 1946-ban indult újra: 
román (1946–1965) és magyar nyel-
ven (1948–1953, 1955–1960), hároméves 
(1946–1950, 1954–1965) és kétéves (1951–
1953) tanrenddel – 1955-ig szőlészetet, 
utána gyümölcsészetet és kertészetet 
is tanítottak. A magyar tagozatot előbb 
Csombordra költöztették, majd újra-
szervezték itt is. Igazgatója lett N. Da-
vid (1946–1948), majd 1948 után Temp-
fli János. Itt kezdte oktatói pályáját id. 
Csávossy György is. Az iskolát 1965-ben 
költöztették át végleg Szilágysomlyóra, 
a mostani Ioan Ossian Technológiai Lí-
ceum jogelődjével összevonva.

A diószegi Zichy-uradalom 
mintaszőlészete és -pincészete
Gr. IX. Zichy Ferenc (1811–1900) a diósze-
gi uradalom átvételekor (1860) 45 hold 
elöregedett, gyenge minőségű, régimó-
di művelésű szőlőt örökölt apjától, VII. 

A bihardiószegi vincellérképezde 1943-ban. T. Szűcs Sándor hagyatéka
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Zichy Ferenctől. Előbb megnövelte sző-
lőinek területét, amely 1873-ban már 
102 holdat (58,7 hektár) tett ki. Az ura-
dalmi szőlő a Kishegy legtetején (190 m) 
terült el, háromfelé lejtve: ideális fek-
vésű volt, hiszen a nap egész nap sütöt-
te. Az egész szőlőbirtok négy fő részre 
oszlott 1873-ban: az országút melletti 
nyúlványon gyümölcsöskert és -isko-
la (nyolc hold), felette szőlőiskola (egy 
hold), a felett fajta- és kísérleti szőlők 
(négy hold) voltak, legnagyobb részét 
azonban a haszonszőlők tették ki (89 
hold). A kísérleti parcellában tanulmá-
nyozta a különböző művelési módo-
kat a hazai és külföldi szőlőfajtákon, 
valamint alkalmazkodó és termő ké-
pességüket. Az ültetvény felújításának 
keretében haszonszőlőjét 10–12 részre 
(egyenként tíz holdas) osztotta, amely-
ből minden évben 6–10 holdat rigolíroz-
tak (az új ültetvényeket ebbe a forgatott 
földbe tették), és a régi tőkék termésé-
nek fokozására bevezette a trágyázást. 

E munkát a gróf maga felügyelte, se-
gédje volt ebben Szoller Károly erdő-
mester, Krämmer Fülöp pincemester és 
Brükl Károly. Krämmer 1867-ben került 
az uradalomba nyolc nassaui vincellér-
családdal, huzalos művelést vezetett be, 
a Guyot-féle metszésmódot alkalmazta, 
új alapokra helyezte a borkezelést, ő lett 
Zichy borainak aranykezű vincellére 
1880-ig. Zichy átalakított szőlőtáblái-
ban 1872-re az alábbi szőlőfajokat ter-
mesztették, hazaiak: sárfehér, bakator, 
kadarka és juhfark; külföldiek: rajnai 
rizling, olasz rizling, zöldszilváni, ort-
hieber (Ottlieb?), ropogós gyöngyszőlő 
(Krachgutedel), osztrák fehér, fűszeres 
tramini, mosler, kora burgundi, velte-
lini, bauzeni (Bouzzy), ruhlander, kék 
burgundi. A később alkalmazott 40–50 
helybeli vincellért 1870-től Zichy telje-
sítmény alapú díjazásban részesítette 
fizetésük mellett. Az uradalmi szőlők 
termékenysége 1873-ban (leszámítva 
a fajtáknak megfelelő ingadozásokat) 

25–30 akó/hold, vagyis 2475–2965 liter/
hektár volt 

A saját borokat kezdettől fogva a 
Nagy-pincében (egyik szárnyában az 
1240 akós Nagyhordóval, 1980-ban te-
mették be) és Hosszú-pincében tá-
rolták, míg a dézsmaborokat a gabo-
naraktár földalatti pincéiben. Külföldi 
eladásra, illetve haszonszerzésre saját 
termését használta az uradalom, míg 
az alkalmazottak fizetésére és a kocs-
mán való méretésre a dézsmaborokat  
A bordézsma örökváltságával egy fon-
tos jövedelemforrástól esett el az ura-
dalom 1857 után. Kiút ebből a korszerű 
szőlészet meghonosítása volt. A diósze-
gi Zichy-uradalom pincészete 1860-tól 
külön egység volt az uradalmi könyve-
lésen belül. A szeszes italok nyilvántar-
tása rendkívül pontos volt. Zichy 1873 és 
1888 közt befejezte a kastély délnyugati 
szárnya alá is benyúló, T alakú, részben 
földfeletti pincét (kereskedelmi pin-
ce, 15000 akó kapacitással), amelyben 
pasztörizálással, derítéssel, palacko-
zással stb. készítették elő a szállításra 
szánt borokat. A gróf a nagytételes bor-
eladást szerette: 1870-re 20 000 akó el-
adó bora gyűlt össze, de 1873-ban ismét 
9000 akó volt eladó. Voltak ritka évjá-
ratok, amelyeket csak magának tartott 
meg (az 1811-es és 1827-es bakator).

Már az 1840-es években is külön hor-
dókban tárolták az egyes évjáratokat. 
Az 1860-as évekig IX. Zichy Ferenc még 
maga árulta borait Európában Szentpé-
tervárig, 1870-től megbízottja Lápossy és 
Löbmayer volt Pesten. Az 1870-es évekig 
ő is csak bakatort és közönséges bort pa-
lackozott szépen címkézett üvegekben, 
attól kezdve fajtánként árulta őket kis- 
és nagytételben. Borai Amerikába és 
Ázsiába is eljutottak. Számtalan nem-
zetközi borversenyen nyert arany- vagy 
ezüstérmet. Magyarországon szakte-
kintélynek számított, akinek a vélemé-
nyére odafigyeltek. Részvényes volt a 
Champagne-i borvidéken, Chalons-sur-
Marne-ban, a Jacquesson borvállalat-
ban. Nekifogott konyakgyártásnak is, 
de hamar abbahagyta – ennek emléke 
az emeletes pince (nem azonos a megyei 
út melletti nagy MAT-pincével).

Sokat könnyített a bor szállításán a 
vasútvonal 1887-es megnyitása. IX. Zi-
chy Ferenctől a diószegi uradalmat fia, 
Tivadar vette át 1886-ban. A szőlőket ő is 
nagy becsben tartotta. Sajnos, a szőlő-
birtok a román agrárreform hatására, 
1925 után feldarabolódott, hamar tönk-
rement. Csak egy nyolc holdas parcella 
élte túl Gavril Bogdan tanító jóvoltából. 
A Nagyhordót a többi hordókkal együtt 
Ring Istvánnak (Nagyősz, Aradhegyal-
ja) adták el 1935-ben.

Az 1240 akós nagyhordó. Kép: Borbély Gábor hagyatéka

A Zichy-uradalom kisebb hordói Ringer István aradhegyaljai borkereskedőnél 1935-ben.  
Géczi Imre felvétele
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A bakator tragédiája 
és feltámadása
Érmellék vezető fajtája évszázadokig a 
bakator volt: borszőlő, asztali szőlő, aro-
más szőlő. Dominánsan nőivarú virágai 
miatt nehezen porzódott be: „Ravasz a 
bakar, terem, ha akar” – tartották róla 
a helyiek. Ezért az érmelléki kisgazdák 
természetes házasításban, egy jelleg-
telen bort adó fajtával ter mesz tették 
együtt – az erdeivel. Az érmelléki baka-
tor piros héjú, kerek szemű, míg a vá-
radi hegy bakatorja ovális szemű volt. 
Bogyója korán kezdett édesedni, de las-
san ért, héja vastag volt, és ellenállt a 
szürkerothadásnak, ezért október má-
sodik felében szüretelték. Fehér bora 
lassan ért, 7–15 év is kellett hozzá, de a 
kitűnő évjáratú években legendás boro-
kat adott, például a következő években: 
1811, 1827, 1834, 1848, 1852, 1862, 1864, 1885 
és 1908. IX. Zichy Ferenc csak kivétele-
sen adott el például az 1860-as években 
1811-es és 1827-es bakatorjából. Csak két 
típusú bor létezett az 1870-es évekig Ér-
melléken: a bakator és a többi fajta ve-
gyes bora. Érdekes kivétel volt a bihari 
boros. Ha ezzel keverték a bakatort, attól 
az még bakator bor maradt. Elég gyak-
ran fehér aszúbort is készítettek a ba-
katorból, minőségben a tokaji aszú után 
következett – a kínai császár is rendelt 
belőle 200 üveggel 1872-ben.

Az 1850-es években előbb az osztrák 
fajták, az 1860-as években a német, 
majd az 1870-es években a francia és 
olasz fajták is kezdtek megjelenni a 
bihari Érmelléken IX. Zichy Ferencnek 
köszönhetően. Ezek közül máig bevált 
fajtának számít a rajnai és olasz riz-
ling. A leányka és az ottonel muskotály 
későbbi szerzeménye vidékünknek. 
Az igazi konkurenciát jobb termőképes-
ségük jelentette, illetve évjárattól ke-
vésbé függő testes boruk. De sem ezek, 
sem a filoxéra és az azután tömegesen 
elterjedt, az amerikai alanyba oltást 
nem igénylő, a filoxéra gyökérkárosítá-
sának eredendően ellenálló direktter-
mő fajták sem törölték le azonban telje-
sen a bakatort a térképről.

A bakator eltűnésének fő oka a szőlő-
termelők szervezetlensége, az érdekvé-
delem hiánya volt. A Bach-korszakban 
meginduló szőlészeti fejlesztések hatá-
sára egy Érmelléki Részvényes Borásza-
ti Társaságot akartak a bihari Érmellék 
gazdái szervezni, amelybe nem akarták 
az általuk lenézett szatmári Érmellé-
ket bevenni. Két borverseny megszer-
vezésével (1857 – Diószeg, 1858 – Debre-
cen) a lelkesedés ki is fulladt. Személyes 
sérelmek miatt IX. Zichy Ferenc sem 
állt a kezdeményezés mellé. A sértett 

szatmári Érmellék szőlőgazdái aztán 
külön utat jártak az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület Szőlészeti Szakosz-
tálya tagjaiként. Hosszú távon ők jártak 
jól. IX. Zichy Ferenc kezdeményezésére 
1862-ben végül megalakult a borászati 
társaság, de ennek nevében a Zichy-ura-
dalom felügyelője vásárolta fel a szőlőt 
a kisgazdáktól a szőlődézsmaváltsággal 
kiesett dézsmaborokat pótlandó; a tár-
saság hamar beolvadt a Bihari Gazdasá-
gi Egyesületbe. Miután IX. Zichy Ferenc 
konstantinápolyi követ lett (1874–1878), 
továbbra is minden évtizedben volt egy-
két önszerveződési kezdeményezés, de 
egyik sem volt életképes. A filoxéra sem 
kedvezett e szervezetlenségnek, majd 
jött a trianoni döntés. 

A testes, szeszes vörös borokhoz szo-
kott román szakembereknek Trianon 
után szokatlan volt a savanykásabb, 
zamatosabb fehér, érmelléki bor, így 
Érmellék borászata a peremvidékre 
szorult a Román Királyságban. A két 
világháború között megindult a borá-
szati régiók magas színvonalú talaj-
tani, időjárási és szőlőfajtaismereti 
tanulmányozása. Ez Diószegen a vin-
cellériskola irányítása alatt indult meg 
1937-ben, de a második bécsi döntés ezt 
megakasztotta, miután a magyar ha-
tóságok felszámolták az itteni román 
kísérleti parcellákat. A tanulmányozás 
a Román Királyságban a háború elle-
nére is tovább tartott, mire a háború 
véget ért, Románia szinte kész volt a 
nagy munkával, míg Érmelléken ez a 
munka elmaradt. Helyi adatok hiányá-
ban, más helyekről extrapolált adatok 
alapján, a bakatort nem találták alkal-
masnak az Érmelléken való további ter-
mesztésre, ráadásul az 1950-es években 
induló új közigazgatási rendszerben 

– amikor járásokra, községekre lebont-
va állapították meg a termesztésre ja-
vasolt és termeszthető fajok bevezeté-
sét – a bihari Érmellékről kiseperték 
azt. A szatmári Érmelléken (Tasnád és 
Avasújváros környéke) megtartották a 
termeszthető fajták között (mert kez-
dettől ők szervezettebbek voltak), míg 
Diószegen az ízét is elfelejtettük. Azaz, 
majdnem elfelejtettük.

A fajtát elsőnek Szeremley Huba ter-
mesztette újra a Balaton mellett na-
gyobb tételben (2008-tól újra elismert 
fajta az anyaországban is). A néhai Csá-
vossy György buzdítására Ludróczki 
Sándor elnökletével megszervezett Szat-
már megyei Bakator Hegyközség 20–25 
gazdája kb. 10–12 éve termeszt bakatort 
Avasújvárosban és környékén. Innen 
hozott vesszőkkel telepítette újra a ba-
katort Heit József és fia, Lóránd Bihardi-
ószegen 2013-ban, porzóként juh farkkal 
vegyesen ültetve (ugyanis az erdei még 
nem áll rendelkezésre). Korábban Jakab 
László és Hegedűs Attila is kísérletezett 
a bakatorral. 2016-ban Mados Attila se-
gítségével Monospetriben jómagam is 
találtam Hajas Attilánál 2016-ban két, 
Mados Attila segítségével genetikailag 
is igazolt bakator tőkét, amelyet gaz-
dája még a Klobusiczky-grófok egy öreg 
tőkéjéről oltott. Szalacson, Szentjobbon 
és Élesden jelzett még potenciális ba-
kator tőkéket Homonnai Gábor. Derecs-
kéről kaptunk hírt vállas erdeiről is. 
A Kárpát-medencei magyar szőlőfajták 
genetikai vizsgálata kimutatta, hogy 
igazi bakatornak csak a piros és tüdő-
színű conculta tekinthető – egymásnak 
bogyószín változatai –, a kék bakator 
nem. A Heit Pincészet bakator bora már 
kezdi megmutatni fantasztikus tulaj-
donságait. Maurer Oszkár vajdasági 

Fröhlich Pál kádárműhelye. Kép: Borbély Gábor hagyatéka
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borász, aki maga is bakator termesztő 
– és a Vura Vinotéka támogatásával a 
Heit-szőlőből származó ingyenes sza-
porítóanyag segítségével akarják a bi-
hari Érmelléken terjeszteni a bakatort. 
A leányka, királyleányka, rizlingek, 
muskotályok, chasselas ízéhez szokott 
gazdák még fenntartással fogadják a 
régi, mára ismeretlen ízvilágot képvi-
selő bakatort.

Tervezzük a bakator felterjesztését az 
Erdélyi Értéktárba, majd hungarikum-
má nyilvánítását. Egyszóval minden 
adott ahhoz, hogy Érmellék legendás 
bora ismét feltámadjon, és Érmellékhez 
kötődjön.

A jelen

A kommunista éra nagyüzemi terme-
lése Érmelléknek csak asztali borok és 
vermut (egyfajta fűszeres bor) készíté-
sét engedte meg. Igaz, a diószegi ver-
mut volt a legjobb az országban. Mi-
nőségi borok hiányában Érmellék nem 
vehetett részt országos és nemzetközi 
borversenyeken. E tapasztalat hiánya 
még most is nagyon érezhető. Újabb 
csapás volt a tulajdon-visszaszolgálta-
tás, talán még nagyobb, mint azelőtt a 
filoxéravész. A nagyüzemi szőlőparcel-
lák nem megfelelő sorszerkezete, a kis-
birtokosok gépparkjának akut hiánya, 
a tapasztalatlanság az ültetvények fel-
darabolásához vezetett, területük szán-
tófölddé vagy legelővé alakult.

Az 1989. decemberi rendszervál-
tozás utáni két évtizedben mégsem 

pusztultak ki teljesen a szőlők a biha-
ri Érmelléken, s ez annak a néhány 
fanatikus gazdának köszönhető, akik 
szervezeti formában vagy egyéni tö-
rekvésükből minden nehézség dacára 
szívügyüknek tekintették a hagyomá-
nyok továbbvitelét. A 2002-es bortör-
vény kidolgozásakor csak kemény lob-
bizás árán sikerült kiharcolni, hogy a 
szőlőterületek jelentős pusztulása elle-
nére (kb. 400 hektárról 30-ra csökkent) 
Diószeg borvidékközpont maradjon. 
A 2004-es, 2011-es Debreceni Borkarne-
válon a díszmeghívott Érmelléket még 
csak Diószeg képviselte. Egy hajdúsági 
civil szervezet 2006 májusában meg-
szervezte az I. Érmelléki Borutat, mara-
dandó hatás nélkül. A Debreceni Borozó 
az érmelléki borvidék szaklapja is. 

A szőlőművelés még döntően kézi, 
vegyszeres növényvédelemmel, de már 
létezik bioborászat is. A globális felme-
legedésnek köszönhetően termeszthe-
tővé váltak az Émelléken eddig isme-
retlen vörös szőlőfajok is (Merlot, Shiraz 
stb.). A háztájiba szorultak a direktter-
mők, bár még van két borverseny, ahol 
lehet azokat is „versenyeztetni” (a De-
la ware-ról jó véleménye volt Csávossy 
Györgynek is). Kihaltak az utóbbi tíz 
évben az egykori szőlőoltó mesterek 
utolsó képviselői, ezzel együtt pedig 
az oltványültetvények gondozásának 
tudása is. Termelőink közt dominál a 
kézműves, a hordós, az oxidatív borá-
szat, bár már terjed a reduktív borászat 
is  Palackban érlelt bor még kevés van, 
általában hordós érlelés után palackoz-
nak. Bár a jogi és intézményi feltételek 
adottak, a sok vesződés és költség mi-
att kevesen használják az eredetvédett-
ség lehetőségét. A divatnak és a borok 
kelendőségének köszönhetően a boros 
gazdáknál nincs óbor, néhány nagyobb 
bortermelő tárol csak néhány éves óbo-
rokat. A helyi termelőktől vett borok 
90-95%-ban helyi tőkén termettek (5-
10%-ban máshonnan is vesznek szőlőt), 
nem jellemző a borszőkítés. Diószegen 
található Partium egyetlen borászati 
eszközszaküzlete.

Érmelléken és környékén jó értelem-
ben véve ösztönzően versengenek egy-
mással a borászok, szőlészek abban, 
hogy szakágazati múltja, illetve jelenle-
gi fejlődési dinamizmusa révén melyik 
település legyen tekinthető a szakma 
éllovasának  Ennek a versengésnek le-
csapódása volt a számtalan borverseny 
is 2016 januárja és márciusa között: XXII. 
Érmelléki (Székelyhíd), XVIII. Szentjob-
bi (rendező a Csáki Miklós Borbarátok 
Köre), XIX. Diószegi (Zichy Gazdakör) és 
Monospetri, XIV. Létavértes Városi (Lé-
tavértesi Szőlősgazdák Egyesülete) és 

Bihar községi (RMGE, Vincellér Egyesü-
let), XIII. Élesdi vagy Sebes-Körös menti 
(eleinte Mezőtelegdi, Castrum Egyesü-
let és Poynár Miklós Borbarátok Köre), 
IX. Hegyközszentimrei, III. Biharpüs-
pöki (Vincellér Egyesület). Érmihály-
falván a Nyíló Akác és Dióverő Szíp Na-
pok fesztiválok idején szerveztek évente 
borversenyeket. Hosszú évek belterjes 
versenyzése után a bihari érmelléki 
gazdák magasabb szintű és távolabbi 
vidékek borversenyein is részt vesznek 
már. Ilyen a. III. BORUM – Kárpát-me-
dencei Református Borászok Találkozó-
ja (Diószeg, 2016), a Hajdú és Bihar Me-
gyei (Hajdúhadház, 2016), a szilágypéri 
Erdélyi Szőlőhegyek Borverseny (a XV. 
Nagykárolyban, 2014, a XVI. Diószegen, 
2015), a Pákozdi Gasztro Fesztivál, a ran-
gos Bihar megyei borversenyek és ta-
lálkozók stb. Sajnos, helyi borversenye-
inken még nem kizáró tényező az, ha 
valakinek nincs saját szőlője. A borver-
senyeknek és Dorin Popának, a Román 
Borkóstolók Társasága alelnökének kö-
szönhetően borainkból a kezelési hibák 
eltűntek. Évről évre egyre több bor vesz 
részt valamennyi borversenyen. A Par-
tiumban legelőször Wilhelm Sándor és 
Vasadi József szervezett Székelyhídon 
borversenyt (az első hatot még Wilhelm 
Sándor vezette le, majd átadta a stafétát 
másoknak). Az érmelléki és bihari borá-
szok egyik nagy seregszemléje volt az I. 
Bihari Borszalon Dorin Popa szervezésé-
ben, 2016 decemberében a nagyváradi 
vár monumentális környezetében.

Az érmelléki szőlészeti-borászati ré-
gió befolyási övezete jóval túlterjed(t) 

Nagy Gábor árjegyzéke Gróf IX. Zichy Ferenc fiatalon
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földrajzi határain. Időben lemarad-
va Szatmár és Arad megyék mögött, 
de megindult Bihar megyében is a ki-
vágott szőlők újratelepítése EU-s vagy 
saját forrásokból. Mára kb. 400 hektár 
szőlő található Biharban (szőlőhegye-
ken és háztájiban), ebből Érmellékre 
250 hektár esik, amelyből Diószegre 
kb. 80 hektár. A bihari Érmellék üze-
mi szintű bortermelői a hegyközszen-
timrei Úr Zsigmond kb. 50 hektárral és 
saját üzletlánccal, valamint a diószegi 
Fábián Tibor 17 hektárral  Érmellék-
re azonban a kisebb, illetve a közepes 
családi szőlőbirtokok jellemzők, és ezt 
is tartják a jövőben járható útnak, lát-
ványpincészetek és borturizmus kiala-
kításával. Sok kisgazda foglalkozik sző-
lővel. A teljesség igénye nélkül soroljuk 
fel azokat, akik szőlővel rendelkeznek 
és rendszeresen arany fokozatú ponto-
zást értek, érnek el boraikkal versenye-
inken  Bihardiószegen: T  Balog József, 
Dan Corbuţ, id. C. Füzesi József és fia, id. 
Hadadi László, id. Hegedűs Árpád és fia, 
id. Hegedűs István és fia, Heit Pincészet, 
Jakab László, Kun Barna, Kun Géza, 
Mados Családi Pincészet, Seres Géza, 
Szakál József, Szilágyi József, id. és ifj. 

Szőnyi László, ifj. Szőnyi József, Tolnai 
Gábor, Tolnai László, Tolnai István stb; 
Biharon (a szőlők Kovácsiban): Chifiriuc 
András, Pap Zoltán. Biharpüspökiben: 
Ádám Gergely, Fét Imre; Berettyószép-
lakon: Helmeczi József; Élesden: Ho-
monnai Gábor, Kajántó Pál, néhai Török 
Mihály és fia, Attila; Érmihályfalván: 
Hegedűs Attila; Hegyközszentimrén: 
Nagy Sándor, Szilágyi Elek; Jankafal-
ván: Adrian Anca, Piheni Annamária, 
Rittner Tibor, Várdai József; Margittán: 
Ioan Petrică; Monospetriben: Tánki Jó-
zsef; Székelyhídon: Béldi Lajos, Czapp 
Árpád, dr. Domahidi Sándor, Haszno-
si Sándor, Kovács Lajos, Kovács Zoltán; 
Szentjobbon: Kiss István, Kollák József, 
László Sándor, Zatykó István; Vajdán: 
Békési Lajos, Kalmár Gyula, id. és ifj. 
Nagy Zoltán. Nagyvárad és Élesd kör-
nyéke része Érmellék befolyási öveze-
tének és az innen kisugárzott borver-
seny-mozgalomnak.

Bihar megyében szinte nincs olyan 
közösségi rendezvény, ahol a Bihar-
diószegi Zichy Gazdakör tagjai egyé-
nileg vagy testületileg, valamint más 
érmelléki települések termelői ne sze-
repelnének borokkal. A bihari helyi 

borversenyek közül a diószegin a leg-
színvonalasabb a választék, ezekre a 
hangulatos rendezvényekre évek óta 
sok magyarországi vendég is eljön. 
Mindig itt jelentek meg az újítások, pél-
dául a disznótoros vacsora, a számító-
gépes adatfeldolgozás és megjelenítés, 
a 100-as skála szerinti pontozás (2016-
tól) stb. A Heit Lóránd Szent Orbán-napi 
rendezvényéből kinőtt II. Bihardiószegi 
Pincefesztiválon (nevét Borfesztiválra 
kellett változtatni) 2013-ban megszer-
vezték az I. Bihar Megye Borásza ver-
senyt is. A Borfesztivál és XIX. Diószegi 
Napok (2016) keretében megszervezett 
Zichy Borudvar összevonásával egy Bor- 
és Gasztrofesztivált tervezünk indítani 
2017 májusától. A bakatort a bihari Ér-
melléken Diószegen telepítették újra 
először. Minden jel arra mutat, hogy 
Bihardiószeg ismét méltóvá vált arra, 
hogy „Érmellék borászati fővárosa” le-
gyen.

Lassan halad a bormarketing hát-
teréhez szükséges kulturális-néprajzi 
miliő újrateremtése, amely az érmel-
léki borászatot mindig is körülvette. 
Elődeink elméleti-gyakorlati tudása 
(Csávossy György) és a történeti adatok 
mellett (Papp Klára és dr  Szabó József 
magyarul, Adrian Apan románul), Bor-
bély Gábor, Kéri Gáspár, Kuruc Albert, 
Varga Gyula néprajzi feltáró és érték-
mentő kutatásai is fel lesznek használ-
va. A tárgyi emlékeket 2003-tól Borbély 
Gábor és Sófalvi István fotókiállítása is 
bemutatta itthon és külföldön egyaránt. 
A 19. századi bihari érmelléki szőlészet-
ről és borászatról átfogó feldolgozásom 
megjelenése várható 2017 folyamán a 
kolozsvári Sapientia – EMTE kiadója 
gondozásában. Talán 10-20 év múlva 
elmondhatjuk, hogy a bihari érmelléki 
szőlők filoxéravészt, politikai pálfordu-
lásokat, emberi hanyagságot túlélve is-
mét régi fényükben ragyognak, és hogy 
egy legenda feltámadt.

Az Érmelléki Első Szőlőoltványtelep borcímkéi. Arany Béla gyűjteményéből

Gr. IX. Zichy Ferenc egyik érdemérme.  
Simon Lajos tulajdona

Zichy Tivadar
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a méltánytalanul elhanyagolt kistérség 
magányosan áll két ország határmezs-
gyéjén, távol az európai körforgástól. 
Mégis, e történelmi viharokat többször 
megélt, kisemmizett vidék jeles szülöt-
teinek is ott a helyük a magyar művelő-
déstörténetben  Szellemóriásai hatás-
sal voltak a nemzet előrehaladására, 
hagyatékuk gazdag, örökségük máig 
kötelez. Ismerősen hangzik Érmellék 
Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc vagy 
Ady Endre kapcsán, de feltáratlan még 
az a történelmi és kulturális sokszínű-
ség, amit kiválóságai révén örökül ha-
gyott. A legtöbb hírességnek csak szü-
lőhelye e tájék, életük, munkásságuk 
már máshova sodorta őket. Ebben az 
összeállításban – a teljesség igénye nél-
kül – időrendi sorrendben emlékezünk 
meg azokról, akik történelmünk, az 
irodalom, a tudományos világ, illetve 
egyházaink és a közélet jeles képvise-
lői voltak, és nemcsak születésük vagy 
haláluk, hanem egész életpályájuk is a 
bihari Érmellékhez köti őket.

Dajka János (Érkeserű, 1580 – Gyula-
fehérvár, 1633. május 18.)

A későbbi hitbuzgó református püs-
pök 1607. augusztus 15-én iratkozott be 
a wittenbergi egyetemre, 1608-tól Mar-
burgban, 1609-től pedig Heidelbergben 
tanult. Hazatérve nagyváradi lelkész 
volt (1611), innen hívta Bethlen Gábor 
Gyulafehérvárra (1615) udvari papjá-
nak. 1618. november 18-tól haláláig az 
erdélyi református egyház püspökeként 
nagy befolyással volt a fejedelem mű-
velődéspolitikájára. Egyházi munkái 
közül legnevezetesebb az Öreg Graduál 
néven ismert református énekeskönyv.

Dobos/Tofaeus Mihály (Székelyhíd, 
1624. szeptember 29. – Gyulafehérvár, 
1684. október 23.)

A református lelkész már sáros-
pataki diákkorában Tofaeusnak (Dobos 
– héber nyelven) nevezte magát, „de Sze-
kelyhida” jelzővel. Iskoláit Magyaror-
szágon befejezve, külföldi akadémiákon 

folytatta. Leydenben 1649-ben a De ac-
tuali Dei providentia című dolgozatával 
disputált az isteni gondviselésről, és 
júliusban elnyerte a Szentírás magya-
rázásának doktori címét. Tanulmányai 
után a nagyváradi kollégium rektor-
professzora lett. 1650. szeptember 4-én 
a tasnádi zsinaton Négyrendbeli dispu-
tacio különböző theologiai témák felett 
címen értekezett. 1656-tól Diószegen, 
majd 1658. április 28-tól Szatmáron 
szolgált. 1664 tavaszán I. Apafi Mihály 
fejedelem udvari papnak nevezte ki. 
1679. június 4-től az erdélyi reformá-
tus egyházak püspöke lett. Prédikáció-
it Bornemisza Anna fejedelemasszony 
utasítására jegyezték le, majd 1683-ban 
Kolozsváron A szent zsoltárok resolutió-
ja címen nyomtatták ki.

Paskó Kristóf (Székelyhíd, 1634 – Sá-
rospatak, 1685)

A barokk kor históriás énekszerzője, 
portai követ. Szemtanúja volt az 1660-
as váradi ostromnak. Fiatalon került 
a fejedelmi udvarba, és I. Apafi Mihály 
követeként többször megfordult Kons-
tantinápolyban. 1676-ban belekevere-
dett a fejedelem elleni összeesküvésbe. 
Apafi börtönbe záratta, ezért a törökhöz 
menekült, de ott is letartóztatták. Thö-
köly közbenjárására szabadult, s csak 
titokban térhetett vissza Sárospatakra  
Legismertebb munkája az 1658–60. évi 
tatárdúlásról írt műve, ami értékes tör-
téneti kútfő is egyben. Teljes címe: Ne-
mes és régentén híres Erdélyországnak 
keserves és szomorú Pusztításáról írt Si-
ralom.

Diószegi Kis István (Bihardiószeg, 
1635 – Bihardiószeg, 1698. június 22.)

Református püspök és egyházi író. 
1657-től rektor volt Berettyóújfaluban, 
majd 1660-tól kántor Debrecenben. 
1663-ban a városi tanács anyagi támo-
gatásával külföldi akadémiákon tanult. 
1665. július 27-én Amszterdamban teo-
lógiai doktori fokozatot szerzett. 1666 jú-
liusától Debrecenben lett iskolarektor, 

Érmellék híres szülöttei
„Vad, nagyszerű rajongást oltott 
          Az Érnek partja énbelém” 
   (Ady Endre)

Sóki Béla

Ez
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majd 1668 júniusában pappá szentelték. 
1668 és 1693 között Diószegen volt lelki-
pásztor, közben 1677-től esperessé, 1689-
től egyházkerületi főjegyzővé választot-
ták meg. 1693. október 2-án a tiszántúli 
kerület püspöke lett. Sikeres egyházi 
íróként tartották számon, aki 1679-ig 
900 prédikációt vetett papírra.

Radics Antal (Érkeserű, 1726. novem-
ber 12. – Cseklész, 1773. szeptember 15.) 

Jezsuita áldozópap és tanár, a böl-
csészet doktora. A nagyszombati egye-
temen előbb matematikát, Budán 
bölcsészetet, majd egyház- és világtör-
ténelmet tanított. 1769-ben cseklészi 
plébános lett  Jelentős tankönyvszer-
zőként fizika, filozófia és logika tan-
könyveket írt, valamint bevezetést a 
természetfilozófia és a metafizika tudo-
mányába. Egyházi írásai jelentek meg 
Loyolai Szent Ignác rendalapító életéről, 
valamint Szűz Mária szentséges fogan-
tatásáról 

Böszörményi Vonza Pál (Székelyhíd, 
1757  november 1  – Debrecen, 1825  feb-
ruár 2 )

Fiatal ügyvédként korán lett Bihar 
megye tiszti ügyésze. Gróf Teleki Sá-
muel ajánlatára 1787-ben Debrecen már 
főjegyzőjévé választotta, sőt 1796-ban 
az országgyűlésre követnek küldte. Fő-
jegyzői hivatalát 13 évig töltötte be, ek-
kor tanácsossá választották  1806-ban 
elhagyta tanácsosi hivatalát, s a He-
ves megyei Várkonyba költözött fele-
sége birtokára  1822-ben visszahívták, 
haláláig Debrecen főbírája volt. Díszes 
fürdőt építtetett a Nagyerdőben, ivó-
vízhálózati tervet készíttetett, és az 
elhanyagolt temetők rendbetételét is 
szorgalmazta. Az irodalomban néhány 

népies irányzatú német munka ma-
gyar átdolgozásával vált ismertté.

Szentjóbi Szabó László (Ottomány, 
1767. június 22. – Kufstein, 1795. október 
6.)

Kiváló költő, a Martinovics-per egyik 
elítéltje volt. Költészete átmenet a ha-
zai rokokó és az éppen csírázó irodalmi 
népiesség között. 1794-ben került a ma-
gyar jakobinus mozgalomba. A kivég-
zéstől királyi kegyelem mentette meg, 
Batsányi Jánossal és Verseghy Ferenc-
cel együtt Kufsteinben raboskodott. 
Verseinek első gyűjteménye 1791-ben 
Pesten jelent meg. Az énekköltészeti 
hagyomány folytatójaként indult, szö-
vegei dallamra íródtak, de már meg-
indult önállósodásuk. Versei hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a nehézkes, feszes 
verselés könnyed, hangulatos lírává 
korszerűsödjék.

Csécsi Nagy Imre (Érkeserű, 1804. no-
vember 28. – Debrecen, 1847. július 23.)

A tehetséges tudós orvostudományi 
tanulmányait Pesten és Bécsben foly-
tatta, de foglalkozott a természettu-
dományokkal is. 1837-ben orvostudor-
rá avatták, majd Debrecenben orvosi 
gyakorlatot folytatott. A gyakorlat felé 
fordulás az ő idején vált erőteljessé a 
debreceni kollégiumban. Elindította 
a növénygyűjtést, több ezer mintával 
gyarapította az ásványgyűjteményt. 
1839-ben átvette az állat-, növény- és 
ásványtan, valamint a kémia tanítá-
sát, majd 1841-től a fizikai szertárőri 
tisztséget is elvállalta  Természettudo-
mányi cikkeket és tankönyveket pub-
likált. 1844. december 4-én a Magyar 
Tudományos Akadémia levelezőtagjává 
választották 

Fényes Elek (Csokaly, 1807. július 7. – 
Újpest, 1876. július 23.)

A neves statisztikus, tudós első nagy 
műve Magyarországnak s a hozzákap-
csolt tartományoknak mostani állapot-
ja statisztikai és a geographiai tekin-
tetben címen 1836 és 1840 között jelent 
meg. 1838–1839-ben ő szerkesztette az 
első hazai gazdasági lapot. A MTA 1837-
ben levelező tagjává választotta. 1842-
ben alelnökévé vált a Nemzeti Körnek, 
majd a Pesti Körnek  Vörösmarty mel-
lett alelnöke volt az Ellenzéki Körnek  
Az 1843-ban megjelent Magyarország 
statisztikája című munkája akadémi-
ai nagydíjat nyert. 1848. március 15-
én tagja a Közcsendi Bizottmánynak. 
A Batthyány-kormány minisztériu-
mi osztálytanácsossá nevezte ki, s rá-
bízta az Országos Statisztikai Hivatal 
megszervezését. A szabadságharc bu-
kása után bujdosnia kellett. 1851-ben 
kiadta négykötetes földrajzi munkáját, 
Magyarország statisztikai geographiai 

szótárát  1857-ben az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaság életbiztosítási 
ügyosztályának főnöke lett. 1858-ban az 
Akadémia rendes tagjává választották.

Kiss Pál (Bihardiószeg, 1809 – Tisza-
füred, 1867. május 27.)

A szabadságharc vitéz tábornoka, 
1828-ban lépett katonai pályára. Kez-
dettől csatlakozott a magyarok füg-
getlenségi törekvéseihez és önvédelmi 
harcához. 1848. szeptember 6-án őr-
naggyá léptették elő, majd kinevezték 
a legendássá vált „vörös sapkás” 9. hon-
védzászlóalj parancsnokává. Előmene-
telét rátermettségének és hadvezetői 
képességének köszönhette. Csapatával 
első vonalban vett részt az isaszegi, a 
váci, a nagysallói csatákban, illetve 
Komárom felszabadításában. Kossuth 
egyik levelében így írt róla: „Az pedig 
tudva van, hogy Kiss Pali egyik legdere-
kabb katonája az országnak”. Pétervá-
rad várparancsnokaként megszervezte 
a vár védelmét. 1849. december 15-én 
kötél általi halálbüntetésre ítélték, de 
a császár megkegyelmezett neki. A sza-
badságharc alatt a legmagasabb ka-
tonai rangot elért magyarországi gö-
rögként, az ő családjuk fenntartásába 
tartozott a diószegi görögök temploma, 
amelyben az Irinyi fiúkat ortodoxnak 
keresztelték. Az 1850-es évektől egyéni 
sorsa Tiszafüredhez kötötte.

Pongrácz Ödön gróf (Nedec, 1813  má-
jus 11. – Nagyvárad, 1891. december 26.)

A Pongrácz család a 19. század köze-
pén jelent meg Érmelléken. Nagykágyán 

Fényes Elek

Kiss Pál
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templomot és családi sírboltot építettek, 
kibővítették a kastélyt. Katonai pálya-
futását 1829-ben kezdte, majd száza-
dosként 1844-ben kérte áthelyezését a 
magyar nemesi testőrséghez. 1853-ban 
vonult vissza ezredesként. Ideje nagy 
részét a nagykágyai birtok felvirágoz-
tatásának szentelte. 1877-től a Pápai 
Nagy Szent Gergely Rend nagykeresz-
tese volt, megbecsülésnek örvendett. 
Állattenyésztéssel, szőlészettel és borá-
szattal is foglalkozott. Halála után fia, 
gróf Pongrácz Vilmos (Nagykágya, 1859. 
szeptember 24. – Csehtelek, 1900. május 
14.) cs. és kir. kamarás, tartalékos hon-
véd huszárhadnagy örökölte a birtokot, 
aki 1895-ben hozzálátott a kastély bő-
vítéséhez. Az angolparkban található 
díszes sírkápolna építését 1891-ben fe-
jezték be, amely római katolikus temp-
lomként is szolgál 

Irinyi János (Albis, 1817. május 17. – 
Vértes, 1895. december 17.)

A zajtalanul gyúló foszforos gyufa 
feltalálójaként tartják számon (1836. 
december 18.), de komoly eredményei 
voltak a kémia újszerű szemléleté-
nek terjesztésében is. Gyermekkorá-
tól kezdve fogékony volt a kísérletezés 

iránt. Egy demokratikus magyar nem-
zetállam megszületésének lehetőségét 
Bécs falai között ismerte fel  1837-ben 
gyakornok volt Berlinben, 1838-ban itt 
írta meg első tudományos értekezé-
sét. Munkájában a kémia elméleti kér-
déseivel, a savelmélettel foglalkozott  
1839-ben hazatérve belevetette magát 
a magyar tudományos életbe. A szikes 
talajok javításának első kutatója volt. 
1849-ben Kossuth bízta meg a nagyvá-
radi lőpor- és ágyúgyár vezetésével. Ha-
zafiként a forradalom kezdetén – saját 
bevallása szerint – ő fogalmazta meg 
a híres 12 pontot, amit vidékről küldött 
fel öccsének  

Irinyi József (Albis, 1822. március 13. 
– Pest, 1859. február 20.) a márciusi ifjak 
meghatározó személyisége, korának el-
ismert publicistája volt, aki a szabad-
ságharc leverése után bátyjával együtt 
raboskodott. Érdekes, hogy mindkét 
fiút ortodoxnak keresztelték a diósze-
gi görög kereskedők templomában, bár 
később reformátusok lettek.

Stubenberg József-Fülöp gróf (Szé-
kelyhíd, 1865. május 27. – Bécs, 1932. no-
vember 11.)

A Stubenberg család osztrák szárma-
zású, s bár anyanyelvüket megőrizték, 
később már magyarnak tartották ma-
gukat. Székelyhíd, Érolaszi, Keresztúr, 
Albis, Kiskereki és Érmihályfalva hatá-
rában elterülő több mint 12 ezer holdas 
birtokukat a gróf ükapja 1830-ban kapta 
meg. 1896-tól cs. és k. kamarás, a ma-
gyar főrendiház tagja örökös jogon, és 
a cs. és k. I. számú dragonyos ezred tar-
talékos hadnagya. 1904. október 5-én 
házasságot kötött Gudenus Paula báró-
nővel, csillagkeresztes hölggyel. Mind-
ketten a munkának éltek, fejlesztették 
a gazdaságot és segítették a környék 
szegényeit. Az első világháború idején 

a grófné sebesültkórházat létesített, 
amelynek vezetését ő maga vállalta. 
József-Fülöp a lengyelországi harctér-
ről súlyos betegen került haza, de így is 
tovább irányította a gazdaságot. Albis 
határában 1000, Székelyhíd környékén 
400 holdas vadaskertet létesített. Köz-
tiszteletben álló, jótékony földesúr volt, 
az Érmelléki Takarékpénztár díszelnö-
ke, kegyura a katolikus egyháznak és 
patrónusa a római katolikus iskolának  
A grófi kastélyt 1906-ban bővíttette ki. 
Halála után idősebb fia, József-Farkas 
vette át az uradalom irányítását.

Fráter Lóránd (Érsemjén, 1872. júni-
us 17. – Budapest, 1930. március 12.)

A nótáskapitányról a Nagyvárad 
című napilap 1930-as évfolyamában a 
következőket olvashatjuk: „1906-ban 
mutatkozott be Budapest közönsége 
előtt (…) Nagyváradon is többször meg-
fordult, 1922-ben a Szigligeti színház-
ban tartott nótaestet. Nagyváradi útját 
megelőzően az ismert operaénekesnő-
vel, Kőszegi Terézzel fellépett az Egye-
sült Államok nagyobb városaiban (…) 
Egy időben székelyhídi képviselő is volt. 
A parlamentben frappáns közbeszólá-
sairól volt híres.” Fiatalon huszárkapi-
tányként szolgált, de 1906-tól kilépett 
a hadseregből, és csak a zenének élt. 
Országszerte hangversenyezett, nagy 
sikerrel adta elő saját szerzeménye-
it. Később külföldi hangversenyeken, 
hegedűvel a kézben gyűjtötte össze a 
pénzt szülőfalujának a Kazinczy-szo-
borra. Legnépszerűbb nótái: Tele van a 
város akácfavirággal; Száz szál gyertya; 
Ott, ahol a Maros vize; Ütött-kopott a 

Pongrácz Ödön és fia, Vilmos

Stubenberg József-Fülöp

Fráter Lóránd
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hegedűm; Azt beszélik a faluban; Odavan 
a virágos nyár. Daljátéka: Akácfavirág 

Andrássy Ernő (Szalacs, 1894. április 
10. – Érmihályfalva, 1968. május 1.)

A legendás hírű orvos Érmellék iga-
zi, utolsó polihisztora volt  Budapesti 
és müncheni tanulmányai után elő-
ször az érmihályfalvi hadikórházban 
(1918), majd a debreceni Bábaképző In-
tézetben dolgozott. 1919 áprilisában tért 
haza, kinevezték körorvosnak Érmi-
hályfalván, ahol 1926-ban megnyitot-
ta magánrendelőjét. Négyágyas szü-
lőotthont rendezett be saját lakásán, 
majd 1941-ben megnyitotta a vidék 
első szülőotthonát. 1920 és 1940 között 
a Magyar Párt járási elnöke volt. Mint 
a Római Katolikus Egyházközség világi 
elnöke Pro Deo et Ecclesia pápai kitün-
tetésben részesült. Gyógynövényekről 
és a népi gyógymódokról írt munká-
ját kéziratos formában terjesztették. 
Szenvedélyes természetbúvárként be-
járta az Ér nádasait, európai hírű to-
jásgyűjteménye volt. A Román Akadé-
mia felkérésére megírta az Érmellék 
Régészeti Repertóriumát. Az ottományi 
kultúra régészeti hagyatékának első 
leírójaként tiszteljük. Tudományos 
és közéleti pályáját derékba törte az 
1956-os forradalom romániai retorzi-
ója. Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc vérbefojtását követő ro-
mániai megtorlás során az ún. érmi-
hályfalvi csoport tagjaként 36 társá-
val együtt 1958-ban letartóztatták és 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítél-
ték. Nagyvárad, Pitești, Dés és Szamo-
sújvár embertelen börtöneiben rabos-
kodott, 1964 áprilisában közkegyelmi 
rendelettel szavadult 

Sass Kálmán (Gálospetri, 1904. ápri-
lis 17.–Szamosújvár, 1958. december 2.)

A tragikus sorsú református lelkész 
az „Érmellék messiása” volt  Államel-
lenes fegyveres összeesküvés, az ön-
álló Erdély létrehozására irányuló lá-
zítás, a kommunista államrend elleni 
szervezkedés, a magyar ellenforrada-
lommal való szolidaritás, röpcédulák 
készítése és románellenesség koholt 
vádjai alapján elítélt mártírt máig 
nem rehabilitálták. 1936-ban hívták 
meg Érmihályfalvára lelkésznek. Meg-
írta a helyi oktatás történetét (Iskolá-
ink története, 1938), majd egy hitépítő 
füzetet jelentetett meg. Gyülekezeti 
lapot is indított Üzenet címmel. 1937 
tavaszán a csendőrség „a társadalmi 
rend elleni izgatás” vádjával feljelen-
tette. 1939 decemberében kiutasítot-
ták az országból. Egy évig Budapesten 
a Fasori gyülekezetben szolgált, 1940 
őszén térhetett haza. 1943-ban közölte 
Az érmelléki reformátusság nyomában 
című írását a szórványosodásról. 1940 
és 1944 között magyar politikusok, ka-
tonatisztek, értelmiségiek keresték fel 
barantói birtokán. Menedéket nyújtott 
többek között a partizánként küzdő 
Maléter Pálnak is. 1957. február 5-én 
letartóztatták, majd kíméletlen valla-
tások után 1958. október 6-án dr. Hollós 
István tanárral együtt halálra ítélték. 
Kettőjüket 1958. december 2-án végez-
ték ki Szamosújváron.

Számadó Seligo Ernő (Budapest, 
1907. december 11. – Érkeserű, 1983. 
március 30.)

Érkeserű „mesebácsija”, „Érmel-
lék költője”, aki nemcsak a falut jár-
va regélt, hanem írásaiban az egész 

Érmelléket megörökítette. Tájleíró ver-
sei muzsikálnak, plasztikusak, imp-
resszionista hatásúak. Májusfa című 
első kötetét 1932-ben adták ki. A két 
világháború között írásait a Népsza-
va, a Napkelet, a Tolnai Világlapja és a 
Színházi Élet közölte  Kötetei: Újsütet 
kenyér (1932); Arccal borulok a földre 
(1934); Új versek (1940); Miénk a holnap! 
(1941); És mégis győzünk! (1942). A má-
sodik világháború forgatagában egy 
vándorszínész-társulattal érkezett Ér-
mellékre. Megszerette e tájat, szeret-
tei körében újra magára talált. Az ’50-
es években már országszerte ismert 
költő volt, versei az Előre, a Fáklya, az 
Utunk, a Szatmári Hírlap, a Művelődés, 
a Pionír, a Napsugár hasábjain jelentek 
meg. A Csodálatos miskapipa című me-
sekötetét Bukarestben adták ki. 1958 
júniusában Érmihályfalván tartóztat-
ták le államellenes összeesküvés vád-
jával. A Sass Kálmán-féle csoport ha-
todrendű vádlottjaként életfogytiglani 
büntetést kapott, amit 25 évre csök-
kentettek. Hat és fél év után közkegyel-
mi rendelettel szabadult. Több néprajzi 
és természetrajzi tanulmány (Pásztor-
művészet, Régi érmelléki halászat, Bú-
csú a darvaktól) szerzője. Halála után 
megjelent kötetei: Segíts meg, embersé-
gem (Gábor Ferenccel és Máté Imrével 
közös verseskötet, 1984), Fenyőfa a lá-
pon (versek, Gavrucza Tibor akvarellje-
ivel, 2006).

Bélteky László (Székelyhíd, 1909. áp-
rilis 2. – Budapest, 1995. április 12.)

„Elnézem ezt a bűvös tájat, / hol sző-
lődombok kéklenek / s ahol az Ér nádas 
vizében / láttam a legszebb kék eget  / 
S ahogy nézem káprázó szemmel – / 

Andrássy Ernő Sass Kálmán Számadó Ernő
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a táj lelke már bennem ég – / kimon-
dom halkan: ez magyar táj, / magyar 
mező és magyar ég!” (Magyar táj) Egy 
tehetséges tollforgató vallomása ez szü-
lőföldjéről. Újságírói pályáját az Ellen-
zék tudósítójaként kezdte, 1932-től az 
Erdélyi Lapok belső munkatársa volt, 
1934-től az Erdélyi Néplapnál dolgozott  
Első verse az Erdélyi Helikonban látott 
napvilágot, majd az Új arcvonal (Kolozs-
vár, 1932) és a Tíz tűz (Nagyvárad, 1933) 
című antológia közölte írásait. 1941-ben 
a Szigligeti Társaság jelentette meg a 
Jelszó nélkül című verseskötetét, amely 
az érmelléki bolyongások és a növekvő 
értelemellenesség leverő hangulatá-
ból egy népi-paraszti világ vágyálma 
felé keres kiutat. 1942-től a nagyváradi 
Esti Lap felelős szerkesztője, majd 1943-
től 1944 márciusáig Budapesten a Ma-
gyar Nemzet munkatársa volt. Újságírói 
ténykedését 1945 után is folytatta, rádi-
ókomédiáit 1957–58-ban a Magyar Rá-
dió mutatta be 

Balaskó Vilmos (Szalacs, 1914. szep-
tember 19. – Máramarossziget, 2004. ja-
nuár 20.)

„Ez az érmelléki föld évszázado-
kon keresztül nem dobott fel magá-
ból egyetlen tanult embert sem. Ezen 
a földön, mint szalmatűz perzselt vé-
gig egy-egy felkelés, a Dózsáé, vagy 
Rákóczié s az 1848-as nagy szabad-
ságharc hulláma. Ezért aztán nagy 
lett a földi istenek bosszúja.” A pok-
lok poklát megjárt református lelkész 
szavai ezek, aki az 1956 utáni erdélyi 
megtorlások ártatlan áldozata volt  
Pappá szentelése után, 1937 és 1940 
között Érkeserűben volt segédlelkész. 
1946-ban Sass Kálmán hívta meg az 

érmihályfalvi koedukációs gimnázi-
um igazgatójának. 1949-től Érolaszi-
ban volt lelkipásztor, 1953-ban Asz-
szonyvásárán szolgált. 1958. május 
21-én letartóztatták az érmihályfal-
vi csoporttal együtt, harmadrendű 
vádlottként halálra ítélték, ám test-
vére, Balaskó Nándor (Szalacs, 1918. 
augusztus 30. – Tauberbischofsheim, 
1996. július 30.) szobrászművész köz-
benjárására 25 év börtönre ítélték. 
1964-ben közkegyelemmel szabadult. 
Az 1983–84-ben kelt, 2016-ban kötet-
ben is megjelent emlékezéseiben (Élet 
a föld alatt) falujáról, szokásokról, 
szolgálatáról, a Sass Kálmán-perről 

és börtönélményeiről egyaránt beszá-
molt: „Nem, nem lehet itt élni más-
ként, nem lehet itt felfelé nőni, csak az 
édes anyaföldbe kapaszkodva erősen, 
csak lefelé, a mélybe gyökeret ereszte-
ni, onnan semmiképpen ki nem sza-
kadni.”

Csiha Kálmán (Érsemjén, 1927. szep-
tember 17. – Marosvásárhely, 2007. no-
vember 7.)

Lelkészi képesítést 1954-ben Kolozs-
váron, az Egyetemi Fokú Protestáns 
Teológiai Intézetben nyert. Aradra ne-
vezték ki segédlelkésznek, ahol meg-
szervezte az arad-gáji egyházközséget, 
amelynek első lelkipásztora lett. 1957 
decemberében koholt vádak alapján 
letartóztatták, és egy koncepciós per-
ben tízévi börtönre ítélték. Kiszabadu-
lása (1964) utáni szolgálati helyei: Gó-
gánváralja és Marosvásárhely, ahol 20 
évet szolgált. 1975-ben teológiai dokto-
rátust szerzett. Öt önálló gyülekezetet 
szervezett. 1990. május 4-én az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspökévé 
választották. Kiemelkedő szerepe volt 
a kommunista diktatúra alatt elsor-
vasztott református egyház és iskolái-
nak újjászervezésében. A Magyar Refor-
mátus Világszövetség elnökeként több 
kontinensen szolgált. Emlékezési közül 
legismertebb a Fény a rácsokon című, 
1996-ban megjelent könyve. E börtön-
napló az elítéltként töltött évek (1957–
1964) szenvedéseinek méltóságteljes le-
írása. Korának egyik legfelkészültebb 
bibliamagyarázója volt, 1990 után 24 
könyvet és 57 jelentős tanulmányt pub-
likált 

Balaskó Vilmos

Irinyi János keresztelési bizonyítványa

Csiha Kálmán
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