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Elnéptelenedő szilágysági szőlősök
Tövisháton már csak szenvedélyből gazdálkodik, aki kapát fog a kezébe

MAKKAY JÓZSEF

L assan araszolunk a Temető 
útjának nevezett kavicsos 
sikátoron az első szőlős par-

cellákig. A mostani néhány hektáros 
határrész csupán töredéke az egyko-
ri vérvölgyi szőlősöknek, hiszen a 
direkt termő és az oltott szőlőkből ál-
ló földdarabok a rendszerváltáskor 
mintegy 80 hektárt tettek ki a falut 
körülvevő domboldalakon. Az 1960-
as évek elején létrehozott termelő-
szövetkezet ötven hektárnyi intenzív 
szőlőt telepített a már meglévő ha-
gyományos szőlőparcellák mellé: a 
mintegy harminc, zömében magyar 
településből álló tövisháti kistérség 
két falujából, Vérvölgyről és a Zilah 
szomszédságában fekvő Cigányiból 
szállították el a legtöbb szőlőt az 
ország legnagyobb pezsgőgyárának 
számító szilágysomlyói borüzembe.

A kényszerű szövetkezetesítés 
előtt, az 1940-es és 50-es években is 
fontos árucikk volt a vérvölgyi szőlő: 
a helybéli gazdák főleg csemegesző-
lőként leszedett gyümölccsel piacol-
tak a környék legfontosabb vásárá-

ban, Zsibón. A friss szőlőre hamar 
lecsaptak a kofák, akik kis felárral 
helyben, vagy Nagybányán adtak 
túl a tövisháti portékán.

De ez már a múlté. A falubeliek 
szerint tíz százaléka sem maradt 
meg a nagy kiterjedésű szőlősök-
nek. A domboldalakon sok a bozót: 
az elhagyott parcellákat emberma-
gasságú fű lepi el, és jórészt csak 
az ottmaradt karók jelzik az egykori 
kultúrnövényt.

Az első nagy érvágás a rendszer-
váltás után következett be, amikor 
az Irtás nevű határrészben a kétez-
res évek elejére odaveszett a teljes 

intenzív telepítés. A felszámolódott 
termelőszövetkezet agrármérnöke 
az elején még próbálkozott a gaz-
dák meggyőzésével, hogy hagyják 
közösben az ötven hektárnyi sző-
lőst és a hasznot osszák el. Hiába 
hajlott rá a többség, mert akadt pár 
szájhős, aki bizonygatta, hogy nem 
kell ide mérnök és traktor sem, mert 
van házi permetező. Amiről hamar 
kiderült, hogy nem elegendő, így a 
környék legszebb szőlőtelepítése pár 
év alatt tönkrement, és ahogy a hely-
béliek mondják, mindenki kiszed-
te a „spaliereket” (a szőlősorokat 
fenntartó betonoszlopokat). Követ-

kező lépésben több száz kis parcella 
tarkította a határt, de erről hamar 
kiderült, hogy zsákutca. Jött pár 
évnyi gazos periódus, amikor a föl-
dek többségét senki nem dolgozta, 
mígnem egy szomszédos falu agrár-
vállalkozója pályázaton elnyert pár 
erőgéppel hozzálátott több falu ha-
tárának a megműveléséhez. A bérbe 
vett földeket tagosította, és mára sok 
száz hektár területen – amely egykor 
egy egész falut eltartott – megél egy 
vállalkozó, aki teljesen gépesíthető 
gabonatermesztéssel foglalkozik. 
A néhai virágzó szőlősök és gyümöl-
csösök hazájában.

Nyugdíjasok menedéke

A jobbára nyugdíjas gazdák háztá-
ji zöldségeseket és 10–20 ár szőlőt 
művelnek. A fi atalok nem látnak 
fantáziát a gazdálkodásban. Szü-
retre hazajött középkorú zilahi férfi  
meséli, hogy a kilencvenes években 
egy hektár szőlőt műveltek: a renge-
teg bort akkor még el lehetett adni 
rendezvényekre, lakodalmakra. De 
ennek hamar vége szakadt, még az 
uniós csatlakozás előtt. „Tudja, itt 
a Szilágyságban sok a direkt termő 
szőlőfajta. A helybéliek vegyesen 
termesztenek oltottat és direkt ter-
mőt, keverik a borokat. Elég jó bo-
rok születtek itt mindig, de mivel 
manapság már nem lehet eladni, a 
faluban isszák meg. Nálunk nem éri 
meg nagyban szőlővel foglalkozni” 
– magyarázza a szentenciát a kőmű-
ves férfi .

Hasonló a sorsa a szilágysági 
szilvapálinkának is, amit jó évek-
ben 25–30 lejért visznek el itthonról, 
de tavaly nagy termés volt, így sok 
szilvórium maradt a pincékben. Egy 
asszony arról mesél, hogy csak az jár 
haza földet művelni Zilahról vagy 
Szilágycsehből, aki ezt szenvedély-
ből teszi. „Nagyon nehezen tudtuk 
rávenni a szüleinket, hogy adják 
bérbe a földjeiket. Apám a végső-
kig kitartott, mert ebben látta élete 
értelmét. Leültem mellé, és papírra 
vetettük: mennyit költ egy hektár 
szántásra, vetésre, permetezésre, 
betakarításra, és bebizonyítottam, 
hogy teljesen ráfi zetéses a munkája. 
Eladta a két tehenet, most megélnek 
a nyugdíjból, miközben még tesz-
nek-vesznek a ház körül” – mondja 
Erzsébet.

Ma már városi szemszögből is 
élhető világ van Vérvölgyön. A falu 
minden utcája le van aszfaltozva, 
megoldott a szennyvízelvezetés, és 
van vezetékes ivóvíz is. Miközben 
harminc évvel ezelőtt csak a paró-
kián volt fürdőszoba, ma már a leg-
több házban van. De vajon kinek 
szól a városi kényelem, ha a fi atalok 
nem itt látnak jövőt maguknak? A 
mezőgazdaság megfeneklett, illet-
ve gyökeresen átalakult. Húsz év 
alatt többet változott a falu, mint 
az elmúlt évszázadokban. A mint-
egy négyszáz lelkes közösségben 
két-három nagyobb csapat szüretel, 
de akik a szőlőt dolgozzák, azok 
körömszakadtáig ragaszkodnak 
hozzá.

• Sok szilágysági 
faluban régi hagyo-
mánya van a sző-
lőtermesztésnek. 
Bár a Tövishát nem 
számított hivatalos 
borvidéknek, az itteni 
gazdák is évszázadok 
óta nagy kiterjedésű 
szőlősökkel rendel-
keztek. A tájegység 
egyik településén, 
Vérvölgyön jártunk 
szüreten.

A kék szőlő jobban bírja az időjárás viszontagságait




