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Duka István Levente 
 

Érmelléki szılıkultúra, borászat 
 

 

 

 
ülönös dallama van ennek a névnek, mint 
ahogy különös, rejtélyes folyó volt az Ér, 

mocsarainak páratlan állatvilágával, lankáinak 
csábító ligeteivel, homokbuckáinak mézes akác-
illatával, halmainak férfias borával.” Ezekkel a 
szavakkal kezdi Csávossy György „A jó borok-
nak szép hazája Erdély” címő könyvének Ér-
mellékrıl szóló fejezetét.  

A modern elképzelések és az új európai el-
várások alapján, manapság nagyobb régiókról 
szokás beszélni. A regionalizmus a Partiumnak 
ezen a tájékán azonban nem új kelető dolog. A 
szőken értelmezett bihari Érmellék mellett tá-
gítja a térség határait, hogy az Érmellék Borvi-
dék évszázadok óta magában foglalja a Szilágy-
ság egy részét és Nagyvárad környéki szılıterü-
leteket, amelyek külön túlságosan kis területek. 
Éghajlati, földrajzi, szılészeti, borászati, szoci-
álpolitikai, etnikai és más szemszögbıl is hason-
ló körülmények jellemzik a tágabban értelme-
zett borvidék mindhárom részét. 

Az Érmelléki Borvidék ma két romániai me-
gye, Szatmár és Bihar megyék találkozási pont-
ján terül el, korábban Szilágy megye is részesült 
belıle, de legmeghatározóbb része Bihar me-
gyében van. Vofkori László szerint az Érmellé-
ket „Az Ér és a Berettyó közötti kistáj” már 
1796-ban ezen a néven említették („Érmellyé-
ke”). Az Érmellék a Szamos elhagyott régi lefo-
lyása, átmeneti terület a Nyírség homokbuckái 
és a Szilágysági dombvidék között. Az Ért már 

Anonymus is megemlíti a Gesta Hungarorum 
22. és 28. fejezeteiben. Az érmelléki szılı emlí-
tésére az 1500-as évektıl vannak adatok.  

Az Ér a Szilágysomlyói-medencébıl, rész-
ben az ippi és az újnémeti erdıkbıl ered, és 
Magyarországon Pocsajnál ömlik a Berettyóba. 
Fıbb mellékpatakjai: Tasnádi-patak, Kékecz-
patak, Csoholyi-patak, Usztatói-patak. 

Az Ér folyócska mocsarait az I. világháború 
után kezdték lecsapolni. Majd a II. világháború 
elıtt stratégiai okok miatt a határ mentén meg-
építették a tankárkot. Az érmelléki mocsárvilág 
elpusztulását a szocializmus idıszakában kiala-
kított nézet, a szántóföldek minden áron való 
növelése okozta. A 70-es években befejezték az 
Ér lecsapolását, tönkretéve a régió növény és ál-
latvilágát. Errıl Andrássy Ernı érmihályfalvi 
körorvos, Európa hírő ornitológus munkái ma-
radtak meg hírmondónak. 

Az érmelléki szılıkultúra természetesen év-
századokon keresztül szervesen összekapcsoló-
dott az itt létezı sajátos vízivilággal. A borvidék 
területe túllép a szigorúan értelmezett kistáj te-
rületén, a szilágysági és a Nagyvárad vidéki szı-
lısök is mindenképen ide tartoznak, hasonló 
természeti adottságok, talajszerkezet és szılı-
fajták termesztése miatt. A három önálló borvi-
dék nem lenne alkalmas a fejlıdésre, egy borvi-
déket alkotva jobban kezelhetı. A táj sajátossá- 
 

„K 
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gaiból kiindulva az Érmelléki Borvidék szılıit 
hagyományosan két nagy csoportra lehet osztani: 

–  dombvidéki szılık,  
–  homoki szılık. 
A dombvidéki szılıket további két csoportba 

rendezhetjük: Alsó- és Felsı-Érmellék. Alsó-
Érmellék: Jankafalva, Bihardiószeg, Koly, Bihar-
vajda, Szentimre, Szentjobb, Nagykágya, Kis-
kágya, Székelyhíd, Margitta, Tóti. De ide lehet 
sorolni Biharpüspökit, Nagyváradot, és Fugyi-
vásárhelyet is. A dombokat az Érmelléken he-
gyeknek nevezik, ami sokszor furcsa lehet a 
székely ember fülének.   

 Felsı-Érmellék: Szilágypér, Tasnád, Szı-
demeter, Érszakácsi, Pele, Csoholy, Tasnád-
szarvas. És szintén ide sorolhatjuk a Szilágyság 
borszılıtermı részeit, a Kraszna és a Berettyó 
völgyét. 

A homoki szılık: Érselind, Érsemlyén, Ér-
mihályfalva, Érkörtvélyes, Piskolt, Szaniszló, 
Csomaköz, Mezıfény és Csanálos. A homoki 
szılık termesztése különösen a filoxéra után 
terjedt el, a homokon ugyanis a filoxéra nem 
támad, mert nincs kapiralitás.  

A XVIII. század során az érmelléki szılıte-
rület 11 000 hektár volt, amely átlagban 57 000 
hektoliter bort  – ebbıl 56 000 fehérbort– képes 
adni. A szılıterületekrıl természetesen az el-
múlt századok során is maradtak gazdálkodási 
iratok.  Egy 1720-bıl maradt feljegyzés alapján 
megemlíthetjük, hogy Biharnak 815 kapás, 
Püspökinek 1410 kapás, Csatárnak 787 kapás, 
Diószegnek 816 kapás, Margittának 520 kapás 
területe volt. 1743-ra a szılık területe kissé 
csökkent: Püspöki 1391, Diószeg 715, Csatár 

517, Bihar 512, Félegyháza 574 kapás területtel 
rendelkezett. Bulencea szerint a nagyváradi és 
érmelléki borvidék 1880-ban 9630 hektárt tett 
ki. A Pallas Nagy Lexikon Bihar vármegye filo-
xéravész elıtti szılıterületét 10.906 hektárban 
állapítja meg, a Révai Nagy Lexikon pedig ezt 
1911-ben 8106 hektárra tette. E. Drucker 
(1903) a következı érmelléki szılıterületrıl 
számol be: Bihardiószeg 663 hold, Nagyvárad 
1574 hold, Székelyhíd 1730 hold, Szentimre 
538 hold, Nagykágya 524 hold, Biharpüspöki 
637 hold.  

A II. világháborút követı idıszakban a szı-
lıterület tovább csökkent, Bulencea Bihar me-
gye szılıterületét 6600 hektárban adta meg, 
melybıl 738 hektár az állami gazdaságoké, 5324 
hektár a MTSZ-eké, amibıl 3074 hektárnyi 
háztáji, a többi magántulajdon. Jelenleg a 
Földmővelésügyi Minisztérium kimutatása sze-
rint 1997-es adat alapján, 4739 hektár szılıterü-
let van. A Bihar-megyei Állami Borvállalat (Vin-
alcool) néhány adata megmutathatja, mennyire 
megnıtt a direkt termı szılık területe. Az 
amerikai direkttermı szılık elterjedése a szılı-
mővelés minıségi visszaesését jelenti. Ez a szı-
lı nem igényel sok munkát, biokultúra alapon 
termeszthetı. Minısége gyenge, de azon még 
lehetne is javítani. A fermentáció idején azon-
ban metilalkohol keletkezik, ami káros a szerve-
zetre. Ezt nem lehet kiszőrni. A direkttermı 
szılı leve káros az egészségre, borkészítésre 
nem alkalmas. Sajnos, házaknál sok helyen 
mégis készítenek bort belıle. 

  

   
 
 
 
 



                                              117 

Tulajdonos Termıterület (hektár, ha) 
MTSZ Háztáji Feldolgozó-

központ 
Összes Nemes 

Direkt 
termı 

Összes Nemes Összes Nemes 
Direkt-
termı 

Diószeg 228 205   23 205 205   23 –   23 

Nagyvárad 368   46 322   40   46 322 – 322 

Margitta 734 146 588 146 146 588 – 588 

Székelyhíd 249 188   61 188 188   61 –   61 

Szentjobb   31   10   21   10   10   21 –   21 

Szentimre   16     5   11    5    5   11 –   11 

Összesen 1626 600 1026 600 600 1026 – 1026 

1. táblázat. A Bihar megyei borvállalat kimutatása az érmelléki szılıterületrıl 1990-ben 

 

Az Érmellék éghajlatát földrajzi fekvése ha-
tározza meg. A kistáj a 47º és 47º41’ északi szé-
lességi fokok között és a 22º keleti hosszúság 
mentén, vagyis a Kárpát-medence központjá-
ban fekszik. A 45º–47º szélességi fokok között 
a legkedvezıbbek az adottságok szılıtermesz-
tés szempontjából. Tengerszint feletti magassá-
ga 100–150 m közötti. Közép-Európa idıjárá-
sát befolyásoló légáramlatok az Érmellékre is 
érvényesek. Északról a sarkvidéki hideg légtö-
megek, délrıl a Földközi-tenger felıl érkezı 
meleg frontok, nyugatról az Atlanti-óceán tér-
ségébıl származó enyhe, nedves; keletrıl az 
orosz síkságokról beáramló télen hideg, nyáron 
meleg légtömegek egyformán eljutnak az Ér-
mellék vidékére. A régió éghajlata egyértelmően 
a szárazföldi mérsékelt övezetbe sorolható, kiugró 
szélsıségek nem jellemzik, amihez minden bi-
zonnyal a Bükk-, Meszes- és Réz-hegységek vé-
dıhatása is hozzájárul. 

Az évi középhımérséklet 9,5–10 ºC, Nagy-
váradon 10,6 ºC, Nagykárolyban 9,8 ºC. Szélsı 
érték 7,7 ºC 1933-ban és 12,4 ºC 1976-ban volt. 
A januári középhımérséklet –2 ºC, –3 ºC, a jú-

liusi 21 ºC, 22 ºC. A legalacsonyabb hımérsék-
letet –29 ºC-ot, Nagykárolyban mérték 1929-
ben, ill. Nagyváradon 1942-ben ismét ugyan-
ennyit. A szılı szempontjából ez nagyon fon-
tos. A szılı –18 ºC körül szenved, –21ºC-nál 
kifagy. Mindez természetesen függ a takarás 
minıségétıl és a hideg napok számától is. A 
legmagasabbat, 40 ºC-ot Bihardiószegen mérték 
1952-ben. A fagyos napok száma 92–101 kö-
zött mozog, a nyári hıségnapok száma 10–13 
nap. A páratartalom, amely a szılı fiziológiájá-
ban és szılıbetegségek fellépésében nagy szere-
pet játszik, jelentıs ingadozást mutat. Nyáron a 
kánikulai melegben alig 20–30 %-os, míg télen 
eléri a 90%-ot is. A csapadék éves mértéke igen 
változó, átlagosan 600–700 mm, azonban lapá-
lyon kisebb, dombvidéken nagyobb értékeket 
mérnek. Vannak csapadékos esztendık, gyakori 
nyári zivatarokkal: 1980-ban Nagykárolyban jú-
nius 10-én 113 mm  esı esett. A hótakarós na-
pok száma 34–35 nap, míg a csapadékos napok 
száma átlag 122. Az Érmelléken a napsütötte 
órák száma 2000 órára tehetı, a legtöbb július-
ban (270–280 óra), a legkevesebb decemberben 
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(45 óra). A vegetációs idıszak teljes hıösszege 
3399 ºC. A dombvidék leggyakoribb talajtípusa a 
barna erdıtalaj, csernozjom. A talaj többnyire 
sárga vagy vörhenyes (vastartalmú) agyag, 
mészben jól ellátott. A homok üledékes eredető 
semleges kvarchomok. A vörös homok a leg-
jobb, a szürke homok a legrosszabb talaj. 

Az Érmellék szılıit a síkságon szılıkertnek, a 
dombságon szılıhegynek nevezik. A szılıskertek 
bekerített különálló formája a XVIII. század 
elejétıl tapasztalható. A kertek árkokkal és gaz-
ágyakkal vannak egymástól elválasztva. A szı-
lıkben lévı fıutak mentén épületek, présházak 
találhatók, melyek elıtt kis zöldséges, virágos 
kertek vannak, amiket lankának neveznek. Nagy-
károlyban, Székelyhídon, Diószegen, Szentimrén 
a lankák pincéi, présházai utcasorokat képeznek. 
Más falvakban (Szalacs, Értarcsa, Szilágypér) a 
szılıt nem szılıskertekben vagy hegyen, hanem 
távolabbi pincékben dolgozták fel. Az ilyen he-
lyeken ki lehetne alakítani egy minden szem-
pontból megfelelı építési stílust. Az Érmellék 
pincéirıl több néprajzos tanulmány jelent meg. 
A pincék számát 2500 körülire becsülik. Több 
igen régi, a falba vésett vagy a kapukon látható 
évszám a XVIII–XIX. századból való. Sok tele-
pülésen a pincék a falu belterületén (Értarcsa, 
Székelyhíd, Szentjobb, Szilágypér) vagy a falu 
végén helyezkednek el (Szalacs, Ottomány, 
Nagykágya, Éradony). Máshol a pincék rendsze-
rint a szılıkben találhatóak (Bihardiószeg, 
Szaniszló, Érkeserő). A pincék szerkezeti felépí-
tésük szerint lehetnek két- vagy háromosztatúak. 
Mózes Teréz négy, jól elkülöníthetı pincetípust 
különböztet meg az Érmelléken: 1. Homokpad-
ba vagy löszbe vájt lyukpince. Ezek teljes egé-
szében felszín alattiak. (Érszalacs, Székelyhíd, 
Értarcsa); 2. Présházas lyukpince. A felszín fölött 
épített présház és felszín alatti pince. 
(Bihardiószeg, Szentjobb); 3. Felszín fölött épí-

tett és utólag földdel borított lyukpince 
(Érmihályfalva); 4. Borház alatt kialakított pin-
ce, ahová létra, vagy lépcsı vezet (Szántó, Tas-
nád, Nagykároly). 

A pincék hossza néhány métertıl akár 40 m-
ig is terjedhet. A felszín alatti pincék szellızését 
és a páratartalom szabályozását kürtık biztosít-
ják. A pincék 12±2 ºC hımérsékletőek. A hor-
dók egy vagy két sorban, árokfán nyugszanak. 
A pinceajtók változatosak és mutatósak. Sok 
pince különleges zárral van ellátva, amit csak a 
gazda tud kinyitni. Az érmelléki pincéket Tóth 
Zsuzsa vette leltárba. A pince fontosságára vall 
az elterjedt szentjobbi mondás: „nem nısülhet 
a legény, ha nincsen pincéje”. Tehát a nısülés-
hez nem is a házat tartották a legfontosabbnak, 
hanem a pincét. 

Az elızı századok során a szılıhegyek sajá-
tos önkormányzattal rendelkeztek. Volt elnöke, 
hegybírója, pénztárosa és fıjegyzıje a társulá-
soknak. A tisztségviselıket évenként cserélték. 
A hegyközségek szabályait rendtartásba foglal-
ták. Ez tartalmazta a hegyır, a kerülı vagy a 
csısz feladatát is, illetve a szılısgazdák jogait és 
kötelességeit. A hegyközségek önálló jogkörő 
létezése a minıségi bortermelés és borkereske-
delem nélkülözhetetlen alapja volt a XX. század 
közepéig. Ezek visszaállítása manapság is elke-
rülhetetlen dolog, és vannak ebbe az irányba 
mutató fejlemények. Nagykároly térségében fel-
állították az elsı hegyközségeket.  

A hagyományos szılıültetvényekben a tıké-
ket rövidcsapos fejmővelés és bakmővelés sze-
rint metszik, télen csirkézéssel fedik, és tavasszal 
bakhátra nyitják. Az ültetési távolság homokon 
0,8 *0,8 m; 1*1 m; dombvidéken 1,1–1,2*1 m. 
Az államosítás és szövetkezetesítés után meg-
jelent a huzalos támasztórendszer 1,6–3,0*1,0–
1,2 m ültetési távolság, mővelési és metszési 
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módja középmagas kordon. Az átlagos termés 6–8 t/ha.  

 
1. kép. Szalacsi lyukpincék 

 

 
2. kép. Érmelléki borcímke a borvidék fénykorából 

 
 

Az Érmellék filoxéravész elıtti szılıfajtái 
közül Entz-Gyürki könyve a következıket em-
líti:  

1. Bakator. A szılı keveset terem, bora las-
san érik, de egyike a legnevezetesebbeknek. Le-
hetne belıle Hungarikum. 

2. Erdei. Sok esetben fıültetvény volt, nehe-
zen érik, csak déli fekvésre való. Nagy savtar-
talma miatt házasításkor a borok gerincét alkot-
ja. A pezsgıgyártásnak nagyszerő alapanyaga 

lenne. Bıtermı, de nagyon kell vigyázni a met-
szésnél. Savasságára utal az az anekdota, amikor 
az apa így szól a fiára: „Eregy fiam hozz egy 
korsó bort az Erdeibıl. – Mi az édesapám me-
gyünk aratni?” Zamatát csak a nyári nagy meleg 
alkalmával lehetett élvezni.  

3. Juhfark. Erıs, lágy bort ad.  
4. Sárfehér. Általában keveset terem.  
A négy fı fajta mellett elıfordul még az 

Alanttermı, Góhér, Bihari, Boros, Töklevelő, 
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Szerémi zöld (nagyváradi), Rizling (bánáti), Mé-
zesfehér, Lapulevelő, Zöldszilváni, Kövér, Ot-
tonel muskotály, Tramini, Szürkebarát, Fehér 
leányka, Királyleányka, Furmint, Sauvignon 
blanc, Chosseles dore, Magyarádi mustos. A 
vörös borszılık közül a legfontosabbak: Ka-
darka (amely jó évjáratokban aszúsodásra is ké-
pes), Oportó (Nagyburgundi), Pinot noir (Kis-
burgundi), Merlot, Cabernet sauvignon. A leg-
utóbbi idıben jelent meg a Zalagyöngye és a 
Bionce. Ebbıl a felsorolásból jól látszik, hogy 
az Érmelléken jóformán minden szılıfajtát ki-
próbáltak. 

Sajnos, a filoxéra után jórészt a direkttermık 
szaporodtak el: Delaware, Noah, Elvira, Roska, 
Concord, Jacquez, Othello, Izabella. Ezek vissza-
szorítása a meglévı bortörvény alapján minden 
gazdának elsırendő feladata kell, hogy legyen. 

Az érmelléki bor elég kemény, könnyő vagy 
mérsékelt szesztartalmú (10,5–12,5 vv%). Jó év-
járatokban tüzes borok szőrése is általános. 
Leginkább a száraz borok az elterjedtek, de kis 
mennyiségben akad félédes is. Az illatos borok 
kitőnı minıségőek (Muscat, Tramini). Koráb-
ban az Érmelléken rendszeres volt az aszú ké-
szítése is.  

Sok debreceni polgár vásárolt a városhoz 
legközelebb esı borvidéken szılıt, és a jó ér-
melléki bor biztos megélhetést biztosított szá-
mukra. Már 1690-ben pl. 118 debreceni polgár-
nak 29 érmelléki helyen volt nagyobb szılıje, 
akik közül 11-nek 100 csebernél több bora ter-
mett. (Egy debreceni cseber = 60 icce = 42,2 li-
ter). Ezek a számok az I. világháborúig növek-
vı tendenciát mutattak. Mi lenne, ha ez újraé-
ledne? Bátran állíthatjuk, mindenkinek megér-
né! Ha megvizsgáljuk Magyarország Borászati 
Térképét, a Tiszától keletre nincs számottevı 
szılıültetvény.   

A mai Kelet-Magyarország borellátását a ko-
rábban a tokaji borvidék mellett az érmelléki és 
a bánáti borvidék termelése oldotta meg. Ezért 
az érmelléki minıségi bortermelés kialakítása 
alapvetı feladat lenne. Bél Mátyás, aki feltehe-
tıen 1726-ban járt Biharban, az érmelléki boro-
kat minıség alapján így osztályozza: 1. diószegi, 
vajdai, asszonyvásári, szentimrei, püspöki, újla-
ki; 2. csatári, bihari, margittai, váradi; 3. szalacsi, 
ottományi, telegdi, micskei. 

Az érmelléki boroknak a XIX. században is 
igen jó híre volt. Széchényi István, aki Diósze-
gen katonáskodott, nagyra becsülte az itt ter-
mett könnyő fehérborokat, így ír Naplójában: 
„fehér asztali borainkat, úgymint a könnyő Ér-
mellékit, Lajoshegyit, Somlait, Neszmélyit, ízlé-
sem szerint a világ minden fehér borai elé te-
szem”. Véleményét azzal is alátámasztja, hogy 
Székelyhídon Paponeck intézıtıl néhány veder 
Bakatort vett, vedrenként 30 forintért, ami ko-
moly árnak számított. 

A legkiválóbb érmelléki bor a XIX. század 
során a Bakator volt. Hiányossága („Bakar, te-
rem mikor akar”) hosszú érlelés, 5–10 év után 
fejezi ki zamatát. Ezzel együtt kitőnı pecsenye-
bor. A XX. század elején rendszeresen megje-
lenı Borászati Füzetekben, terménytárlatokon, 
kiállításokon sokszor kitüntették az érmelléki 
borokat. Néhány példa: az 1854-es kolozsvári 
terménytárlaton az 1788-as tasnádi bor II. he-
lyezést ért el. Az 1811-es évjáratú diószegi Ba-
kator ugyancsak II. helyezést nyert. Az 1862. 
évi kolozsvári kiállításon kitőnıen szerepeltek 
Mikó Imre tasnádi és Számi László szıdemeteri 
gazdák Bakator borai, 1848-as évjáratú boraik-
kal az elsı helyért járó ezüstérmet nyertek 
mindketten. 1855-ben a Kolozsvárott rendezett 
bortárlaton tőnt ki az 1818-as évjáratú kágyai 
Bakator. Az 1878-as párizsi kiállításra küldött 
borok jegyzékében a 14 tasnádi bor szerepelt, 
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elemzések alapján 10–13,5% alkoholfokkal és 
0,55–1,1‰ savval rendelkeztek. Ugyancsak sze-
repelt a kivitt borok jegyzékében 9 aszúbor, me-
lyek közül 3 szintén tasnádi volt és 1866-os évjá-
rat. Szesztartalom 10–11%, savtartalom 0,75–
1,2‰. Miskolczy Mihály a már említett Borá-
szati Füzetekben beszámolt arról, hogy az 
1868-as borok „stocksüss” maradtak, ami akkor 
történhet meg, ha a muston 25%-nál több a cu-
kor és a bor nem erjed ki.  

Az Érmelléken a szüreteket október máso-
dik felében kezdték, többségüben így alakul 
most is. Meg lehet említeni, hogy 1867-ben a 
Zichyek diószegi birtokán fagyos bort készítet-
tek, a szüret a novemberi fagyban zajlott. 

Az Érmelléken újonnan elszaporodott fajták 
közzül ki kell emelni a Királyleánykát és a Riz-
linget. Mindkét szılıfajta szép reduktív borokat 
ad. Az utóbbi regionális borversenyeken magas-
ra értékelik a Fehérleányka, az Ottonel Musko-
tály, a Sauvignon Blanc, Tramini és Szürkebarát 
borokat. Manapság már az Érmelléken nem is 
érdemes sokkal több fajtával foglalkozni, legfel-
jebb még néhány Hungarikumnak számító szı-
lıfajtát kellene visszatelepíteni, mint a Bakator. 

Vörös borokból ezen a vidéken nem lehet nagy 
borokat készíteni, de Kadarka, Oportó, Pinot 
Noir megterem. A vörös fajták nem szabad, 
hogy meghaladják a 20%-ot, de legjobb, ha 
10% körül vannak. Manapság a Quvék készíté-
sében és a Rose borok elıállításában nagy lehe-
tıségek vannak. 

Az Érmelléken korábban jellemzı volt a vö-
rös borokból készült (rác-) ürmös elıállítása. Ez 
a készítési mód alapvetıen Észak-Olaszor-
szágból származott. Az ürmöst a gyógyászatban 
is szívesen alkalmazták, vérzékenység, étvágyta-
lanság és epebántalmak ellen. Elkészítése 1 hl 
vörösborhoz: 100 g fehér üröm, 70 g ezerjófő, 
30 g narancshéj, 17 g kálmosgyökér, 17 g fahéj, 

8 g szegfőszeg, 8 g koriandermag, 8 g csillag-
ánizs, 70 g édes és keserő mustár. A hordóba 1 
arasznyi érett kadarkát szórnak bele főszerkeve-
rékkel és megismétlik, amíg a hordó megtelik. 
Ekkor felöntik vörösborral és érlelik 6-8 hétig. 
Lecsapolják és még egyszer feltöltik borral, 
majd ismét 6-8 hétig érlelik. Az újabb lecsapolás 
után a szılı és főszerkeveréket kipréselik és a 
három nedőt összekeverik. Ha nem elég fő-
szeres, egy vászonzacskón keresztül főszerke-
veréket lógatnak a borba, míg az íz megfelelı 
nem lesz. 

Jó bort készíteni szakma, nagy bort készíteni 
mővészet. Ezért a jó szılı, a jó pince, megfele-
lı edények és eszközök mellett legalább olyan 
fontos a jó pincemester vagy borász. Az ügyes 
pincemestereket ezért sorolják a mővészek kö-
zé. A legjobb pincemesterek ahhoz is értenek, 
hogyan lehet az adott évjáratból a legtöbbet ki-
hozni. İk gondoskodnak arról, hogy a bor 
mindig élvezhetı legyen.  

Az Érmellék többségében magyarlakta terü-
let. Szinte minden helység címerében benne van 
a szılı, amely a Bihar vármegye címerét is dí-
szíti. A térség falvai és kisvárosai a gazdag ter-
mészeti értékek és történelmi múlt ellenére de-
mográfiailag csökkenı tendenciát mutatnak. A 
statisztikai adatok javításának egyik legfonto-
sabb alapja mindenképen az itt nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezı szılıtermelés és borgaz-
dálkodás lenne hivatott. 

Vizsgáljunk meg néhány fontosabb bortermelı 
helységet:  

Margitta. A Berettyó völgyében, utak keresz-
tezıdésében épült, egykori járási székhely, ma 
megyei jogú város (municipium). A környeze-
tében emelkedı szılıdombok a tengerszint fe-
lett 200–250 m-re magasodnak. A város borá-
szatának fejlıdésében nagy szerep jutott a melki 
apátsághoz tartozó bencéseknek. Szılıjük a 
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Kálvária-hegyen feküdt, modern présházakkal 
és pincékkel. 50 hold szılıjükben megtalálható 
volt a Rajnai Rizling, a Tramini, a Bakator, a 
Zöldszilváni, a Furmint és az Erdei. Késıbb 
pincéjükben a margittai borvállalat 244 000 kg 
szılıt dolgozott fel. A szocializmus éveiben kb. 
40 ha szılıt telepítettek 2,2–1 m-es ültetési táv-
val. A régi fajták mellett megjelent a Chasselas 
dore és a Sauvignon is. Mára a teljes borgazda-
ság tönkrement, pincészettel együtt minden ol-
csón megvehetı lenne. 

Tasnád. Az Érmellék Szilágy megyei részén 
található. Közigazgatásilag Tasnádhoz tartozik 
Szıdemeter és Szilágypér is, a Szilágysági-
dombvidék és az Ér északi kanyarulatánál. Tala-
ja többnyire sárga agyag, amely homokban és 
mészkıben is bıvelkedik. A település szılımő-
velésérıl már 1507 óta vannak adatok. A borá-
szat nagy múltját leginkább Rákóczi Zsigmond 
fejedelem kiváltságlevele bizonyítja, mely sze-
rint a város földjén ültetett szılı a tulajdonostól 
semminemő vétségéért nem vehetı el. A XIX. 
században a környék nagy szılıkultúrával ren-
delkezett. 1857. október 25-én Tasnádon szılı- 
és borkiállítást rendeztek.  Ekkor természetesen 
a Bakator, a Furmint (Som) és a Juhfark (Hárs-
levelő) képezte az ültetvények nagy részét. 1950 
elıtt, az államosításokat megelızıen 400 ha 
szılıültetvény volt a település határában. Ma a 
környék legelismertebb termelıi Szilágypérben 
vannak. A korábban ugyancsak híres szıdeme-
teri szılık szinte teljesen tönkrementek. A 
Tasnád környéki borok aranysárga színőek, kel-
lemes, savanykás ízőek, tüzes zamatúak, hosszú 
minıségi borok, 10,5–12,5 vv% szesztarta-
lommal.  

Érszalacs. Szalacs az ezer pince faluja. Köz-
igazgatásilag egyesítették Érbogyoszlóval és Ot-
tománnyal. A község a középkorban a köz-
pontja volt az erdélyi só szállításnak, neve innen 

eredhet. Mások a község nevét szláv eredetőnek 
tartják. Szalacsot az egyetlen királyi városként 
említik Biharban a tatárjárás utáni elbeszélık. 
Gizella királyné alatt kerültek ide a magyarok 
mellé német, majd késıbb szlovák telepesek. 
Szalacs komoly szılészeti múltját és XX. század 
eleji modern szılısgazdáit igazolja, hogy itt lé-
tesült a filoxéra járvány után a „Noé szılıültet-
vény telep”, amelyet Nagy Imre református lel-
kész alapított. 1950 elıtt 300 ha szılı volt a te-
lepülés határában, mostanra a legtöbb kipusz-
tult, elvadult. A direkttermık elterjedése akadá-
lyozza a minıségi bor termelését. 

Érmihályfalva. Mihályfalva az aranyhomok és 
a nyíló akác városa, korábban járási székhely-
ként mőködött. Vonzáskörzetébe jelenleg hiva-
talosan 20 falu tartozik. Az elsı írásos doku-
mentum 1270-bıl való, amikor a települést a 
Turul nemzetségbeli Mihály kapta birtokul. 
1844-ban kapott mezıvárosi rangot. Érmihály-
falva messze földön híres a mezıgazdaságáról, 
de méreteihez képest komoly iparral és keres-
kedelemmel is rendelkezett. A homokbuckák, 
dőnék kelet-nyugat és észak–dél irányban ala-
kultak ki, 15–20 m magasak, és 10%-os lejtéssel 
rendelkeznek. A homok vas-oxidban gazdag. 
Szılıtelepítéskor a talajt 60–70 cm mélyen for-
gatással készítik elı. A homoki szılıket az 
1884-es filoxéravész után létesítették. Az 
1900-as évek elsı évtizedeiben létrejött az Ér-
mihályfalvi Homoki Szılısgazdák Egylete. Ele-
inte az Érmellékre jellemzı fajtákat ültették, 
majd 1928–1929-es pusztító téli fagyást követı-
en a direkttermık szaporodtak el. Az 1960-as 
évektıl 200 ha modern szılıt ültettek, de mára 
az is tönkrement. Leginkább három fajta bort 
forgalmaznak: 1. asztali (könnyő) bor 10% szesz-
tartalommal, zöldessárga, édeskés, zamatos, tü-
zes; 2. Pecsenye mézes bor, 13% alkoholfokkal. 
Sötét sárga, édeskés, zamatos és tüzes; 3. Cse-
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megebor, édes, sötét sárga, halovány, muskotá-
lyos zamattal és illattal, de ez csak kiváló évek 
termésébıl állítható elı. 

Nagykároly. Nagykároly városa az Ecsedi-
láptól délre helyezkedik el, Szatmár megyében. 
Megyei jogú város. Tengerszint feletti magassá-
ga 131 m. Birtokosai évszázadokon át a Károlyi 
grófok voltak. A település újkori fejlıdésében 
meghatározó volt, hogy 1712 után Károlyi Sán-
dor az elárvult telkekre sváb családokat telepí-
tett. A várostól délnyugatra elterülı, mintegy 
120 ha szılıterületet örök használatra adta 
minden gazdának, aki beülteti és megmőveli 
azt. A szılısöket az utódok is szabadon örö-
kölhették és eladhatták. A szılıtelepítéshez 
szükséges oltványokat Biharból hozták, onnan 
vették át a termelés módját is. Asztalos György 
írja: „Míg a szılıskertet a filokszéra meg nem 
emésztette, ez volt az ország egyik legszebb, 
leggyönyörőbb szılıkertje, valóságos tuscula-
num volt ez, mely az idegent úgy külsı pros-
pektusával, mint a birtokosok vendégszereteté-
nél fogva egyaránt lekötelezte (…). A szılıskert 
utcáit véges-végig, kétfelıl gyönyörő zöld spal-
lér prémezi, melynek rejtélyes árnyaiban rakják 
fészkeiket a szılıskert primadonnái, a fülemü-
lék.” 1980-ban több mint 700 tulajdonosa volt a 
szılıskertnek. 1995-ben indította  el az RMGE 
(Romániai Magyar Gazda Egyesület) helyi szer-
vezete a minden évben megrendezésre kerülı 
és nagy sikert arató borversenyt. 2000. május 
15-én itt rendezték meg a II. Erdélyi Szılıhe-
gyek Borversenyét. 

Mezıfény. Fény a homoki szılık talán legki-
válóbb termıhelye. 1990 után itt ültettek szılıt, 
és a településhez tartozó Csomaközön ma 82 
ha szılı van. A szılık fenntartásához és a bo-
rászat fejlıdéséhez nagyban hozzájárult néhány 
lelkes szakember elhivatottsága. A mezıfényi 
bor zöldessárga, csillogó, illatos, kellıen tüzes, 

testes, száraz-félszáraz, igen zamatos, hosszú 
bor. Az 1998-ban megrendezett pécsi borver-
senyen ezüstérmet nyert. A területre a klasszi-
kus érmelléki fajták jellemzık. Ugyanez mond-
ható el Csomaközrıl is, ahol Lökli Mihály mér-
nök bora már több éremmel bizonyítja az ér-
melléki bor értékét. 

Székelyhíd. A várost egykor székely telepesek 
lakták, akiknek átkelıhelyérıl, hídjáról kapta a 
nevét. Fejlıdése a XIV. században indult el, 
amikor a Zólyomiak Székelyhídra tették ura-
dalmuk székhelyét. A település 1459-ben kapott 
mezıvárosi rangot. A XIX. század végétıl járá-
si székhelyként szerepelt. A kisváros egyik hí-
ressége a Stubenberg-pince, ahonnan eredı bor 
1873-ban a bécsi világkiállításon érdemérmet 
szerzett. A pince tárolókapacitása 30 vagon. A 
rendszerváltás elıtt az MTSZ 160 ha szılıt 
mővelt meg a város határában. Az állami gazda-
ság 154 ha szılıt birtokolt, 3*1 m-es ültetési 
távval. A legelterjedtebb fajták: a Hamburgi 
Muskotály, Királyleányka, Fehérleányka, Bánáti 
Rizling, Szürkebarát, Muscat Ottonel, és 21 ha 
Cabernet Sauvignon. A legmagasabb cukorfok-
kal a Szürkebarát rendelkezik, 24–25%. Ca-
bernet a legjobb évben elérte a 25–26%-ot is. A 
legismertebb szılıbirtokosok: Penkert, Bémer, 
Ággi, Fábri. Fábri Sándor volt bankigazgató 20 
hold szılın gazdálkodott, a szılı eltartásával is 
foglalkozott. Csemegeszılıit havazáskor érté-
kesítette. Székelyhídhoz tartozik közigazgatási-
lag Érköbölkút és Nagykágya is. A XIX. századi 
kágyai bor minıségérıl árulkodik, hogy az 
1873-as bécsi világkiállításon gr. Pongrácz Ödön 
bora érdemérmet nyert. A nagykágyai szılıhe-
gyeken észlelték elıször a filoxérát az érmelléki 
régióban, 1884. augusztus 14-én. Egy csokalyi 
termelı a hatalmas pusztítást látva így kesergett: 
„Ittam jó bort eleget, / S hogy a szılı kiveszett, 
/ Vagy hat évig nem termett, / Vízre fogtam 
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magamat, / Káromkodtam nagyokat.” A szılı 
újjáépítéséhez szükséges szılıoltványok elıállí-
tásában Nagykágya szintén fontos szerepet töl-
tött be. Nagy Gábor a községben alapította „Az 
Érmelléki Elsı Szılıoltvány Telepet”, késıbb 
pedig az „állami mértékhitelesítı hivatal” veze-
tıje lett. 1891 és 1900 között Nagy Gábor nem 
kevesebb, mint 11 érmet szerzett. 1877-ben a 
brüsszeli nemzetközi kiállításon négy ezüstöt 
nyert, ill. az Ezredéves Országos Kiállításon a 
kiállítás nagyérmét szerezte meg. A kágyai szı-
lıoltvány telepen 250 ember dolgozott, ahon-
nan naponta 2–4–6 vagon gondosan csoma-
golt, ládákba rakott szılıoltványt indítottak az 
ország minden részére, de külföldre is. A telep 
az I. világháború kitöréséig mőködött. 

Bihardiószeg és Jankafalva az Érmellék egyik 
leghíresebb szılıtermelı helységei. A település 
a XIII. század óta ismert. Diószeg a Gutkeled 
nemzetség (a Báthoriak elıdei) ısi fészke volt. 
A szılıkultúra a XIX. században érte el eddigi 
csúcspontját Zichy Ferenc, majd a vincelléris-
kola tevékenysége révén. Zichy 1820-ban, mint 
bihari fıispán 102 holdas szılıtelepet létesített 
a Nagyhegyen. A legnagyobb hordója 1240 akós 
volt (67 000 liter), a tetejére 16 lépcsıs létra ve-
zet. Ez az ország mindenkori legnagyobb hor-
dója volt. A Zichyek Bakatort, Rizlinget, Zöld-
szilvánit, és Fekete nagyburgundit (Oporto) 
termeltek szılıbirtokaikon. A legjobb borok 
1827-es, 1836-os, 1848-as, 1956-os, 1858-as, 
1862-es és 1863-as, 1866-os, 1875-os évjáratúak 
voltak. Érdekes, hogy egy évszázad múlva 
ugyancsak az 58-as, 62-es, 63-as és 75-ös nyúj-
tott kiemelkedı eredményt. 1871-ben a kínai 
császárnak 200 üveg aszúbort exportált a Zichy 
pincészet. 1870-ben az állam megalapította a 
diószegi vincellériskolát, amely az ország elsı 
borászati iskolája volt és 1880-tól, mint „Gyü-
mölcsészeti-, Szılımővelési- és Borászati Szak-

tanuló Képezde” mőködött. 1890-ig a vincellér-
iskolában 400 vincellért és borászati vándorta-
nítót képeztek ki Diószegen. A tanulók oktatása 
és elszállásolása ingyenes volt, és egyenruhát is 
viseltek. Az I. világháború után a tanítás román 
nyelven mőködött 1948-ig, amikor ismét alakult 
magyar tagozat a hároméves Szılészeti Szakis-
kolában. 1953-ban a magyar tagozatot áthelyez-
ték Csombordra, majd a románt 1965-ben Szi-
lágysomlyóra. Ezzel megszőnt az Érmelléken 
minden szılészeti szakoktatás. 

Diószegi borászat fénykorában ismert volt a 
„tessék sor” a hegyen. A nevét onnan kapta, 
hogy az arra tévedt látogatót az elsı pincegazda 
betessékelte egy kis kóstolóra, kijövetelkor a má-
sodik gazda már leste, és így folytatódott az utol-
só pincéig, ha bírta az illetı. A gazdák a szılı-
munkák kivételével szerdán és vasárnap jártak a 
pincékhez. A diószegi szılıgazdálkodás a XX. 
században változó nagyságú területeken folyt: 1930 
körül 1000 ha, a kollektivizálás elıtt 720 ha, 1985-
ben 500 ha és ma 150 ha. A diószegi embereket 
a környéken elterjedt mondás szerint három „b” 
jellemzi: büszkék, barátságosak, borivók. 

Szentjobb. Nevét az államalapító Szent István 
király jobbjáról kapta, melyet Mercurius ırka-
nonok rejtett el a Berettyó melletti birtokán, 
ahol Szent László 1083-ban alapította meg a 
Szőz Máriáról címzett Benedek-rendi apátságot, 
azzal a feladattal, hogy ott Szent István jobbját 
ırizzék. 1498-ban II. Ulászló a pálosokra bízta 
a monostort. Szentjobb szılıterülete a kollekti-
vizálás elıtt 510 ha, ma 200 ha. Tüzes, hosszú 
borok a legjellemzıbbek. Minden adottsága 
megvan, hogy kiváló borok hazája legyen. Mára 
sajnos a község az utak gyenge minısége miatt 
eléggé el van szigetelve. 

Hegyközszentimre. Szintén Árpád kori telepü-
lés. Elıször 1220-ból ismerünk róla írásos emlí-
tést. A falu határának déli fekvéső domboldalán 
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van a legtöbb borszılıkert. A szocializmus ide-
jén épült pince és borkombinát mára üresen áll, 
pedig a környék szılıivel manapság is meg le-
hetne tölteni. Az egyik legkomolyabb üzleti le-
hetıség a régióban. 

Az Érmellék modernizációja, fejlıdése min-
denképpen a mezıgazdaság fejlıdésével kell, 
hogy összefüggésben legyen. A tájegység na-
gyon alkalmas a zöldség-, gyümölcs- és szılı-
termesztésre. Évtizedekkel korábban itt ko-
moly, európai színvonalat elérı gyümölcsterme-
lés folyt. Az Érmellék minden településén van 
kisebb-nagyobb szılıs, és szinte mindenütt le-
het minıségi bort készíteni. Ez való az érmellé-
ki (minden magyar) embernek, nem a tömény 
vagy a sör. A magyar népköltészet, íróink, köl-
tıink, nagyjaink szinte kivétel nélkül hirdetik a 
bor szépségét, értékét. Remélem, nincs messze 
az idı, amikor a jó bor mindig ott lesz az aszta-
lunkon, hogy egészséget, örömöt hozzon, és  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

nem utolsó sorban az Érmellék, mint régió 
anyagi boldogulásához is hozzájáruljon. 
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