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A világrekorder hagyma
Jövőt szeretnének zöldségtermesztésüknek a szilágysági falu lakói

• Világrekordot döntő 
hosszúságú hagyma-
koszorúval próbálták 
öregbíteni 2007-ben 
a szilágyperecseni 
hagyma hírnevét. Az 
ország uniós csatlako-
zása azonban nem tett 
jót a vidék híres zöld-
ségtermesztésének, 
amely évről évre zsu-
gorodik. A gazdálko-
dásból és piacolásból 
élő szilágyperecseni 
Darabont családnál 
jártunk.

MAKKAY JÓZSEF

P ár évtizeddel ezelőtt, amikor a 
városi piacokat még tömegek 
látogatták, a szilágyperecse-

ni hagymának nagy hírneve volt. 
Nem csak a Szilágyság jelentősebb 
piacaira – Zilah, Zsibó és Szilágy-
somlyó – jutott el, hanem keresték 
Nagyváradon, Margittán, Élesden, 
Szatmárnémetiben és Nagybányán 
is. A hagyományos perecseni hagy-
mának utánozhatatlan az íze: mind 
vörös, mind lila változatban kedve-
lik a gasztronómia megszállottjai. 
Darabont Attila, a 2800 főt számlá-
ló, kétharmad részt magyarok által 
lakott szilágysági falu legnagyobb 
agrárvállalkozója arra is emlékezik, 
hogy a kilencvenes években maga is 
fuvarozta utánfutós ARO terepjáró-
jával a helyi termelőket közelebbi és 

távolabbi piacokra. „A csúcs a nagy-
bányai piac volt, ahol egy hétköznap 
23 utánfutós szilágysági gépkocsit 
számoltam össze Perecsenből, Var-
solcról és Krasznáról. Estére min-
denki eladta az áruját, és elégedetten 
indulhattunk haza” – meséli a bő 
két évtizede történteket, miközben 
legyint, amikor a mai piacolásról 
kérdezem. Ma három gépkocsi árut 
sem lehetne egy nap alatt eladni a 
nagybányai vagy a szatmárnémeti 
piacon, hogy a kisebb városok zöld-
ségespiacairól ne is beszéljünk.

Az okokat fi rtatva az derül ki, 
amit mindannyian tudunk: Romá-
nia európai uniós csatlakozása óta 
a hazai piacokat elöntötte a külföld-

ről vámmentesen behozott, olcsó 
áru, amivel a jó minőségű perecseni 
hagyma és gyökérzöldség nem tud 
versenyezni. Ezzel magyarázható, 
hogy a Zilahtól 24 km-re és Szilágy-
somlyótól 5 km-re fekvő településen 
napjainkban mintegy 30–40 család 
foglalkozik zöldségtermesztéssel és 
piacolással, miközben a kilencvenes 
években a falu lakosságának többsé-
ge, sok száz család ebből élt meg. És 
nem akárhogyan, hiszen a mutatós 
lakóházak és a módos gazdaporták 
ebből épültek.

Emlékszem, 2007-ben rendezték 
meg Szilágyperecsenben a rend-
szerváltás utáni legnagyobb hagy-
mafesztivált, amikor a falu lakos-

ságának részvételével és 45 ezer 
hagyma felhasználásával egy 4518 
méter hosszú hagymakoszorút fon-
tak. A Guinness-rekordok könyve 
által hitelesített akcióról nemcsak a 
hazai, hanem a nemzetközi média is 
tudósított, így Szilágyperecsenről a 
fél világ hallott. A falubeliek persze 
akkor még nem sejtették, hogy az 
országos és a nemzetközi fi gyelem 
középpontjába kerülő településen az 
európai uniós csatlakozással zöld-
ségtermesztő jövőjük megpecsételő-
dik. Amelynek évszázados múltját 
Európában egyedülálló módon egy 
hagymaszobor hirdeti a községköz-
pont iskolájának udvarán. 

Több búza, kevesebb zöldség

Vendéglátóm, Darabont Attila maga 
is zöldségtermesztőként kezdte a ki-
lencvenes évek elején. Igazából per-
sze nem akkor, hanem jóval koráb-
ban, még gyerekfejjel, hiszen szülei 
mellett szokta meg a mezei munkát. 
Érettségi után a zilahi csőgyárba 
került, ahonnan 1993-ban számolt 
el, és végleg hazatért. „A rendszer-
váltás után pár áras parcellákon 
termeltünk hagymát, murkot, petre-
zselymet, káposztát, paradicsomot, 
paprikát, azaz minden zöldséget, és 
ezzel piacoltunk fi atal házasokként” 
– emlékezik mezőgazdasági vállal-
kozásának kezdeteire. Évről évre 
bővítették gazdaságukat, mígnem 
mára mintegy ötven hektáron gaz-
dálkodnak, és 5 John Deer traktor so-
rakozik a portán és a mezei telephe-
lyen. Ahol már van gabonatároló és 
kisebb állatfarm is. Darabont szerint 

a több lábon állás elkerülhetetlen, 
mert a kilencvenes években nagy re-
ménnyel indított zöldségtermesztés 
évről évre zsugorodik, azaz nagyobb 
mennyiségű hagymára és gyökér-
zöldségre egyre nehezebb piacot ta-
lálni. Mára 2,5 hektárra csökkent a 
zöldséggel bevetett terület, de ezt is 
nehéz fenntartani. Egyrészt a beta-
karítás időszakára nem találni kézi 
munkaerőt – a többi agrotechnikai 
műveletet már gépesítették –, más-
részt a külföldről behozott, olcsóbb 
zöldség egyre inkább lekörözi a pere-
cseni felhozatalt. Hiába sokkal jobb 
az íze, mert legtöbben azt a pár banis 
vagy lejes árkülönbséget nézik, vagy 
egyszerűen nem zöldségpiacon vá-
sárolnak, ahol a szilágysági gazdák 
megfordulnak, hanem nagyáruház-
ban. Oda pedig jórészt török, len-
gyel vagy más országok termelőinek 
nagyüzemi zöldségei jutnak el.

A munkaigényes zöldségtermesz-
tés csökkentésével Darabonték a 
szántóföldi növénytermesztés – el-
sősorban kukorica, búza és árpa – 
irányába mozdultak el, ez ugyanis 
teljesen gépesíthető, és a végtermék-
nek télire rendszerint emelkedik az 
ára, tehát jó évben megéri gabonát 
termelni. Igaz, idén nagyon gyenge 
volt a kukorica hozama – a befek-
tetett munka sem térült meg –, de 
ezért kell a több lábon állás, hogy évi 
rendszerességgel valamelyik kultúr-
növény kihúzza a csávából a gazdát. 
Ezért ragaszkodnak a gyümölcster-
mesztéshez is: az 1,7 hektár intenzív 
gyümölcsösnek kilencven százaléka 
alma, így amikor piacra megy a há-
ziasszony Szilágysomlyóra, minden-

A Darabont család gabonatároló 
telepe a falu határában




