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Gavrucza Tibor 
 

Volt egyszer egy Érmellék 
 
 
 
 

agy öröm számomra, hogy az „Érmel-
lék konferencia” ebben a városban, 

Debrecenben kerül megrendezésre. A kon-
ferencia és a regionális gondolkodás, terv szint-
jén már évekkel korábban megfogalmazódott, 
1996-ban, amikor a Határmenti Polgármesteri 
Hivatalok és települések Szövetsége euro-régiós 
egyezményt kötött. Összesen 18 települési ön-
kormányzat vette fel egymással a kapcsolatot, 
írta alá az együttmőködést. A vágyak és az el-
képzelések nagyon szépek voltak, de sajnos a 
kibontakozás mindmáig nem következett el. 

Az itt élı emberek tudják mit jelent az Ér-
mellék, mit jelent ez a régió. Az utóbbi években 
elindult kezdeményezések általános célja a régió 
fejlesztése. Az anyagi erıforrások megtalálása 

azonban nehéz feladat, és ezek szőkössége mi-
att idáig csak csekély elırelépés történhetett. 
Megtörtént azonban többek között a konferen-
cia jelképeként, logójaként is értelmezhetı sza-
lacsi híd rekonstrukciója. Az érmelléki láp en-
nek ellenére nem éledt újjá. A megyei képvise-
lık, polgármesterek, kutatók, vízügyi szakembe-
rek közbenjárásával és segítségével itt is megtet-
tük a kezdeti lépéseket. Egy kicsi víz van a híd 
környékén, de ez korántsem elegendı. Remél-
hetıleg a régió tudományos, közéleti és politi-
kailag pozícióban lévı felkarolói, támogatói 
megtalálják azokat a régiófejlesztési lehetısége-
ket, amelyek kitörési pontként szolgálhatnak e 
tájegységnek. Legfontosabb feladat, hogy túl 
kell lépnünk a tehetetlenségen. 

 

 
1. kép. „Kicsiny pocsolyákat fotóztam nagy láptengerré,  
mintha azok a régi nagy Érmellék részei lennének.” 

 

N 
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A konferencia és egyben a készülı tanul-
mánykötet elsı felszólalójaként, dolgozatírója-
ként nem tudok e tájról, az Érmellékrıl szub-
jektivitás, részrehajlás nélkül beszélni. A saját 
Érmellékhez való kötıdésem édesanyám mesé-
ivel kezdıdött. İ mesélt a nádasokról, a patak-
ról, az apátság maradék faláról (amelynek ár-
nyékában beszélgettek a libát ırzı nagylányok, 
miközben a húga, nagynéném, a hídról a patak-
ba pottyant), romokról, kastélyokról. Gyermeki 
fantáziám azonnal nyílvesszıt csinált a nádbuga 
szárából. Gyermekként csak fantáziálni, képze-
legni tudtam e vidékrıl. Majd késıbb, 1970-ben 
segédlelkészként Bihardiószegre érkeztem. Az 

ottani parókia kertjének aljában pillantottam 
meg elıször az érmelléki nádat. İsz volt, egy 
részét égették, nekem pedig nagyot dobbant a 
szívem. Éreztem, én itt már jártam, és egyszerre 
megelevenedtek a mesék, édesanyám meséi. 
Sajnos, 1970-et írtunk, de mi még arról nem 
tudtunk, hogy ez a mocsaras, lápos, nádasos 
Érmellék végórája. A lecsapolások ebben az 
idıszakban fejezıdtek be. Az egyszerő ember 
nem számított, nem is számíthatott erre a ha-
talmas természetfeletti átalakításra. A pár évvel 
korábban, 1967-ben természetvédelmi területté 
nyilvánított Hartyást is lecsapolták.  

 

 
1. ábra. Az Érmellék térképe 
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A tározók és csatornák korszaka köszöntött 
be, a jobbak mindent megpróbáltak, de az ak-
kori megyei vezetés azt mondta: „lesz elég víz a 
tározókban, ott pedig lesznek majd halak”. Én 
néhány éves ittlét után elkerültem innen, Nagy-
várad, majd Gyanta következett. Amikor visz-
szaérkeztem, ezelıtt 26 évvel az Érmellékre, 
nem tudhattam, hogy a 24-dik órában vagyok, 
ennek ellenére elhivatottan fényképeztem és ké-
szítettem a diákat. Kicsiny pocsolyákat fotóz-
tam nagy láptengerré, mintha azok a régi nagy 
Érmellék részei lennének. 

Radnótit idézem: „Ki gépen száll fölébe, an-
nak térkép e táj”. Ez a térkép jelzi az Ér fo-
lyócska vonalát, ahogyan belép a Szilágyságból, 
a Tasnádi járásból Bihar megyébe, az Érmellék-
re. Bihar megyében a folyó mintegy 65 km-t 
tesz meg, csekély eséssel, amely alig 18 m. Épp 
a csekély eséstıl lesz sajátossá a víz, az „álmos 
furcsa árok”, csendesen folydogál tova. 

„Ki gépen száll fölébe” nem tudja, hogy ezek 
a falusi nádtetejő házak szülték és látták Ady 
Endrét (Érmindszent, 1877. november 22.), Ka-
zinczy Ferencet (Érsemjén, 1759. október 27.), 
Budai Ezsaiást (Szilágypér, 1766. május 7. – re-
formátus püspök, a Magyar Tudományos Aka-
démia tiszteletbeli tagja), Csécsy Nagy Imrét 
(Érkeserő, 1804. november 28. – orvos, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelezı tagja, ter-
mészettudományos író), Csiha Kálmánt (Ér-
semjén, 1929. szeptember 27. – Erdély refor-
mátus püspöke), Fráter Lórándot (Érsemjén, 
1872. május 17. – a nótás kapitány, zeneszerzı, 
dalköltı; meg kell említenem néhai Tóth Mik-
lósnétól származó értesüléseimet, mi szerint 
Fráter Lóránd édesanyja sok „fráter” dal szö-
vegírója). Látták a magyar statisztika atyját, Fé-
nyes Eleket (Csokaly, 1807. július 7., a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, az 1848-as sza-
badelvő mozgalmak részese, fı mőve: „Ma-

gyarország és a hozzá kapcsolódó tartományok 
geográfiai szótára”). Látták Irinyi Jánost (Albis, 
1822 – a ’48-as Ifjúság tagja, egyik vezére, a vi-
lágosi fegyverletétel után halálra ítélték, Haynau 
rabságra változtatott ítéletét követıen, börtön-
ben halt meg.) 

Ady Endre lenyőgözıen ír a mi folyónkról: 
 

„Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, 
Pocsolyás víz, sás, káka lakják. 
De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna 
Óceánig hordják a habját.” 

 
S valóban árok, nem pedig völgy. Árok, 

amelybıl a Kraszna, Szamos, Tisza, Duna óce-
ánig hordták a habját. Ez a lápos völgy, a közös 
ısfolyónak volt a medre, a Kraszna, a Szamos, 
a Tisza medre, amely aztán bizonyos földmoz-
gások következtében elvándorolt innen. Elment 
a Tisza, a Szamos, és bizonyos értelemben a 
Kraszna is. Az Ér maradt, amely akkor telt meg 
vízzel, amikor a Kraszna árterületén átcsapott 
a víz. 

Az Érmellék nagy része a sőrő „öntözésnek” 
is köszönhetıen jó minıségő talajjal rendelke-
zik. A Gálospetri környéki földek a legjobb 
magyar földek egyike volt a múlt század elején. 
Északon Piskolt, Reszege, Érmihályfalva körze-
tében csatlakozik az érmelléki termıföld a nyír-
ségi homokkal. Az Érmellék keleti részén pedig, 
a Pannon-tenger valamikori partján felfedezhe-
tık a régmúlt ısi kultúrájának maradványai. A 
Szalacs mellett lévı Ottomány mindmáig kiak-
názatlan önálló bronzkori civilizáció régészeti 
lelıhelye. Az Ér áradásai természetesen nem-
csak a földekre voltak hatással. A rendszeres ára-
dások bıven hoztak halat a konyhákra, kárászt, 
pontyot, csukát. Valamikor az Ér bugyraiban a 
harcsa is fellelhetı volt. A lápi póccal a disznó-
kat etették a pákászok, a káposztás csík az egy-
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szerő emberek asztalán számított fejedelmi 
ételnek. A kialakult nagy nádasok megfelelı épí-
tıanyagként is szerepet játszottak, házfedésre 
alkalmazták.  

A lecsapolás elıtti sajátos adottságokkal ren-
delkezı egyszerő világban csodálatos erkölcsi 
tartással rendelkezı emberek élték e földön a 
mindennapjaikat. Mint lelkipásztor biztosan 
megállapíthatom, ehhez az emberi tartáshoz 
alapvetıen hozzá tartozik a hit. Az érmelléki 
emberek életében évszázadok óta nagyon fon-
tos szerepet tölt be a hit és az egyház. Ez itt 
természetesen a gyökerekhez való ragaszkodás 
jelképe is. Az elmúlt években évente 80-an kon-
firmáltak, az idén 52 konfirmáló gyermekkel 
foglalkozunk.    

 A nád a lecsapolások ellenére ma is több 
helyen visszaköszön. Az érsemjéni parókia kert-
jében is fel-fel üti a fejét. A táj termékeny domb-
oldalain hatalmas mérető gyümölcsösök és szı-
lık jelezték a gazdaember gondos munkáját. A 
térség „szent növénye” mindmáig a szılı. Saj-
nos a 60-as évek végén az érmelléki láp és mo-
csár az árkokba került. Ez teljesen megváltoz-
tatta az addigi élethelyzetet, az életkörülménye-
ket. Manapság, amikor egy térség, konkrétan az 
Érmellék rekonstrukciójáról beszélünk, talán 
lehetne itt gondolni a régi vizes világ újraélesz-
tésére is. Az Értarcsa határában lévı terület, 
mely most visszakerült az érmihályfalvi refor-
mátus egyház tulajdonába, alkalmas volna a 
visszamocsarasításra. Gondolni kell a mezıgaz-
daságilag használhatatlannak ítélt földek halá-
szati, turisztikai hasznosítására. Ma sajnos csu-
pán a fantázia segítségével vagyunk képesek 
képzelegni a táj régi szépségérıl, a ringó náda-
sokról, a felhıként fellebbenı madárcsapatok-
ról. Ez a terület azonban ma is megszámlálha-
tatlan gyönyörőséggel rendelkezik, azonban az 
utak minısége nem engedi meg, hogy ezeket 

minden látogató megtekinthesse. Manapság, 
ahogyan száz évvel korábban is, érdemesebb ar-
ra gondolni, hogy lóháton, szekéren, gyalog kell 
bejárni a vidéket. Ez lenne az Érmelléki falutu-
rizmus sajátossága. 

(Dr. Csiha Kálmán fıtisztelető püspök úr 
Barantón – az érmihályfalvi határátkelı szom-
szédságában visszakapta a családi kúriát. Lovak, 
szekerek állnak a rendelkezésre, és a tervek sze-
rint egy motelnek ad helyet a régi kúria.) 

A tervek között szerepel Csipkés György 
unokája volt kúriájának motellé alakítása – és ez 
egy másik láncszeme – álmaim szerint gyöngy-
szeme lehetne az érmelléki szekeres-lovas tu-
rizmusnak.) 

Hasonlóan ahhoz, ahogyan Ady Endre az Ér-
mellék szülötte írja, A ló kérdez címő versében: 

 
„Lovamra patkót senki nem veret, 
Be szerencse, hogy senki sem szeret: 
Kocogok, lógok, követlen úton 
S hogy merre megyek, nem nagyon tudom. 
 
S a rossz úton, mert minden ellovan, 
Felüti néha fejét a lovam 
És megkérdi, míg szép feje kigyúl: 
Hát mi lesz ebbıl, tekintetes úr?” 

 
Ez a kérdés ma is aktuális. „Mi lesz ebbıl 

tekintetes úr?” Tudunk-e ebbıl a tájból mi még 
Érmelléket csinálni? Hiszen jóíző volt az élet a 
régi Érmelléken. Valamikor a szılıhegyek szü-
ret idején a nótázástól voltak hangosak, a cigá-
nyok zenéltek, a szüretelık énekeltek, a bog-
rácsban fıtt a birkapörkölt. Amikor én Szé-
kelyhídra kerültem lelkészként, nem az volt a 
legfontosabb kérdés, hogy hányasra vizsgáztam 
a teológián, hanem hogy tudok e szılıt met-
szeni. A szılı nagyon komoly helyet tölt, töl-
tött be az Érmellék kultúrájában. A városok, 
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falvak határában, olykor belterületein önálló egy-
ségeket képeznek manapság is a pinceerdık 
(Asszonyvására), pincevölgyek (Érkeserő), pin-
cesor (Szalacs), Sós-út (Székelyhíd). Ezek a pin-
cék azt üzenik, hogy az érmelléki ember mun-
kájában, pihenésében és szórakozásában is egy-
aránt alázatos volt. Magam is nagyon sokat jár-
tam-keltem a pincék között, és nem volt jellem-
zı a dülöngélı ember. A szılı és a bor tisztele-
te nem engedte meg a mértéktelen ivást (a 
„gyepőorbánc” nagy szégyen volt, és az ilyen 
embert megvetették - ez az amikor „lemegy az 
orráról a bır” a bor miatt). Hasonlóan volt ez a 
disznótorokkal is. Manapság már az ember a 
naptárt nézi, hogy mikor lesz alkalmas a disz-
nóvágás. Korábban ez nem így volt. Hatalmas 
családi ünnepek voltak a disznótorok, olykor 
több napon keresztül zajlottak, a disznótorra 
szárnyast, libát, tyúkot vágtak. Az külön „Hun-
garicum”, ahogy ma mondanánk, ahogy a ma-
gyar ember a sertést feldolgozza. 

A térség múltjának egyik legfontosabb tele-
pülése Albis. Innen származik a Zólyomi csa-
lád, (szerénységem teszi zárójelbe – és édes-
anyám Sallai Matild) is, mely a koraújkor Érmel-
lékének meghatározója volt politikailag, védel-
mileg és gazdaságilag. Késıbb a Zólyomi család 
székhelye Székelyhídra került, ahol gótikus 
templomot építenek, ami akkor Európát jelen-
tette. Székelyhídat Zsigmond király adomá-
nyozta a Zólyomiaknak, országos vásárrendezé-
si joggal rendelkezett. Mátyás király engedélyé-
vel várat építtetett az uraság, amelyet késıbb 
sem tudott elfoglalni semmilyen ellenség. Hoz-
zá kell azonban tenni, nem a katonák hısiessé-
ge miatt, hanem a víznek és a lápnak köszönhe-

tıen. Ez okozta az erısség elvesztését is a szé-
gyenletes Vasvári békét követıen, amelyet csak 
a Trianon múlt felül – a várat felrobbantották. 

Az Érmelléknek nem csak múltja, hanem jö-
vıje is kell, hogy legyen. Az Érmelléken tavasz 
akar lenni. A dombokon újra nyílni fognak a 
fák, a Csikos-tó védett terület marad és látogat-
ható lesz, szakösvények alakulnak, tematikus bor 
utak és látogatható pincék jönnek létre. A vizek 
ismét áradjanak, a természet hódítsa vissza azt, 
ami a sajátja. Hadd vigye ismét az Ér habjait a 
Kraszna, Szamos, Tisza, Duna az óceánig.   

Ha találunk megfelelı embereket, Érmellé-
ket álmodókat, „Krisztus bolondjait”, ahogy Pál 
apostol nevezi magát, az Érmellék kistérség a 
régiók Európájának egyik gyöngyszeme lehet. 

„Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy 
szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik” és 
akkor „(…) tóvá lesz a délibáb” és valósággá 
Számadó Ernı verse: „Csónakban kászálódom 
a lápon / Sásak nádak közt evezek, / És ahogy 
a vízbe nyúlok a tündérrózsák / megcsókolják 
fáradt kezemet”. 
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