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Az érmelléki lápvidék sok mű-
vész képzeletét megmozgatta 
az idők folyamán. A múlt 
század közepén az Érkeserű-
ben élő Számadó Ernő költőt 
és meseírót (1907–1983) is 
sokszor megihlette e szelíd 
nád és sás övezte vidék.
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É rkeserű elszigetelt falu, ám 
sok híres, szellemiekben 
gazdag ember került ki a 

településről. A zömében reformá-
tus település adta Keserűi Dajka 
János református püspököt, egy-
házi írót (1580 –1633), Böször-

ményi Jenőt, az első magyar Die-
sel-motor tervezőjét (1872–1957), 
Csécsi Nagy Imre orvost, termé-
szettudományi írót, kollégiumi 
tanárt (1804–1847) és nem utol-
sósorban Számadó Ernő költőt, 
meseírót, aki Budapesten szüle-
tett ugyan, de itt élt és itt alusz-
sza örök álmát a hímeshátszigeti 
temetőkertben.

Hímeshátsziget megálmodója
Számadó Ernő Hímeshátszi-
getnek nevezte a falut, amelyet 
hazájának választott. A költőre 
még sokan emlékeznek, anekdo-
tákat mesélnek róla, tisztelettel 
gondolnak rá vissza. Annál is 
inkább, mert 1956-ban ő is meg-
járta a „hadak útját”, ugyanis hat 

és fél év börtönbüntetésre ítélte 
az akkori román kommunista ha-
talom. Hazatérte után egészségi 
állapota megromlott, visszavo-
nultan élt verseinek, meséinek 
szentelve idejét. Környezetében 
csak „mesebácsinak” nevezték a 
helybéliek. 

„Érkeserűben talált zaklatott 
lelkének nyugodalmat, otthont, 
amelynek határában ott volt a 
Buday-tanya és a tanyán a szép 
hadiözvegy, Buday Gyuláné Fe-
kete Sárika. Itt megtalálta helyét 
a világban, az érmelléki csend-
ben, a susogó nádasok, hajbó-
koló fűzfák árnyékában, ahol 
élettől pezsdültek a vizek” – írja 
Gavrucza Tibor nyugalmazott 
lelkipásztor az Érmelléki mesék 

a Hímeshátszigetről című álta-
la szerkesztett Számadó-mese-
könyv előszavában.

Az érmelléki faluban 2011-ben 
szobrot is állítottak Hímeshát-
sziget megálmodójának, így örö-
kítve meg az utókor számára a 
lápvilág dalnokát, akinek a kör-
nyező mocsarak, lápok bűvös vi-
lága ihlette gyermekmeséit.

Csónakfejfa a sírhanton
Számadó Ernőt viszontagságos 
élete hozta az Érmellékre. A költő 
nem egyszer támadott fel a ha-
lálból, hiszen a még Budapesten 
történt öngyilkossági kísérlet hatá-
ráról az édesanyja imakönyvében 
talált 10 pengős térítette vissza az 
életbe. Ez üzenet volt számára, 
amelyből megértette: Istennek 
tervei vannak vele. Visszatért az 
életbe börtönévei után is, amikor a 
román kommunista rendszer meg-
hurcolta, megfosztotta szabadsá-
gától. 1958 júniusában ugyanis 
73 társával – a Sass Kálmán által 
képviselt érmihályfalvi csoporttal 
– „hazaárulás és az államrend el-
leni fegyveres összeesküvés” vád-
jával letartóztatták. Sass Kálmán 
érmihályfalvi lelkipásztor perében 
hatodrendű vádlott volt. Számos 
társával együtt 25 év börtönre ítél-
ték. Életét és fogságát Balaskó Vil-
mos érolaszi lelkipásztor fogolytár-
sa örökítette meg emlékirataiban. 
1963-ban szabadult, élete hátrale-
vő éveit Érkeserűben töltötte.

Örök élete pedig akkor vette 
kezdetét, amikor halála után 
másfél évtizeddel – kívánságára 
– csónak alakú fejfát állítottak a 
betonból öntött emléklap mellé.

Hálás utókor
A helyi iskola 1997-ben vette fel 
a nevét. A Számadó Ernő Mű-
velődési Egyesület pedig Szá-
madó-napokat, szavaló-és me-
semondóversenyeket rendez 
tiszteletére. Versei is új kiadá-
sokat értek meg Gavrucza Tibor 
jóvoltából. Később a régi csónak-
fejfát felújították, az ötlet a 2013-
ban zajló Számadó-napok idején 
született. A felújítás kiötlője és 
anyagi támogatója a nagyváradi 
Jakabff y László nyugalmazott épí-

tész volt, aki a költő sírjánál állva 
elmondta: évtizedekkel ezelőtt 
sokat tartózkodott Érkeserűben, 
ám valahogy mindig elmaradt az 
ismerkedési lehetőség Számadó 
Ernővel. „Nem fordítunk kellő 
fi gyelmet a körülöttünk élőkre, 
pótolhatatlan dolgokat mulaszt-
va ezzel életünkből”.

Boros József érmihályfalvi ma-
gyartanár, aki Keserűben kezdte 
pályáját, személyesen ismerte a 
költőt, meseírót. A lápvilág vará-
zsa ihlette Számadó sok más hí-
resség mellett „gyöngyszem volt 
az Érmellék ékszerdobozában” – 
fogalmazott megemlékező beszé-
dében az új kopjafaavatón Boros.

Hímeshátszigeti táj. Érmellék falvainak évszázadokon át a lápvidék jelentette a megélhetést 

Számadó Ernő szobrára Faur Kis Angéla helyez el koszorút a költőről elnevezett iskola és egyesület nevében

HOGYAN VÁLT AZ ÉRMELLÉKI ÉRKESERŰ HÍMESHÁTSZIGETTÉ?

Számadó Ernő, a nád és a sásvidék krónikása

→ Számadó Ernő Érke-
serűben talált zaklatott 
lelkének nyugodalmat, 
otthont, amelynek ha-
tárában ott volt a Bu-
day-tanya és a tanyán a 
szép hadiözvegy, Buday 
Gyuláné Fekete Sárika.
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