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 „Nem az a lényeg, Ernő bátyám – 
és ezt te értenéd leginkább –, mi-
lyen drága koszorúkat hoztunk, 
vagy nem hoztunk a fejfádra. 
Inkább az, hogy itt állunk a nagy-
szombati sirató esőben és emlé-
kezzünk…” – fűzte hozzá a tanár.

Hímeshátsziget hétköznapjai
A falu 1350-ben Szalaccsal, il-
letve Szatmárnémetivel együtt 
városi rangot kapott. Az előbbi 
kettőt az 1800-as évek végén ki-
épülő monarchiai vasútvonal el-
kerülte, így fejlődésükben meg-
torpantak. Azonban mindkettőn 
látszik ma is a polgári építkezé-
si stílus, amely nagy terekben, 
egyedi házakban, széles parkok-
ban nyilvánul meg, ahol az egy-
kori promenádok szórakozásra 
gyűjtötték a helység lakóit.

Érkeserű ma is szép, csak ki-
szakadt a kisvárosokhoz való 
felzárkózási lehetőségből, ami-
kor közigazgatásilag Kerekihez 
csatolták. Városi sétányainak is 
beillő útjaira az elmúlt években 
burkolat került. Keserűben a kul-

túrotthon is patinás, mondhatni 
kisvároshoz illő. A hajdan volt 
város így visszanyert valamics-
két egykori polgári arculatából, 
bár munkalehetőség nincs, így 
az emberek számára marad az 
ingázás. 

Az újságíró számtalan alka-
lommal hallja a kisemberek min-
dennapi gondjait, megélhetési 
nehézségeit, örömeit, bánatait. 
Amikor egy-egy munkásbusz-
ra felkapaszkodik – mert éppen 
egyeznek úti céljaik –, kész élet-
történetek bontakoznak ki előtte, 
amelyeket ingázók osztanak meg 
egymással. Így akarva akarat-
lanul a velük utazó krónikás is 
részesévé válik számtalan törté-
netnek. 

A tavaszi időszakban vagy té-
len egy-egy olvadás idején érti 
csak meg igazán az ember, miért 
is nevezte Számadó Ernő a falut 
Hímeshátszigetnek. 

A tükörsima vizekkel körbevett 
falucska valóban mesebeli szi-
gethez hasonlít, amely a lápok 
hímes hátán, illetve az Ér által 
megtűrt lélek lakta ligeten nyert 
magának létjogosultságot.

A munkásbuszok 
diszkrét bája
A nagyváradi vasúti pályaudvar 
mellett buszmegálló. Az utasa-
ira várakozó egyik jármű abla-
kában Keserű felirattal táblács-
ka hirdeti a járat célállomását. 
Hamar meg is telik néppel, és a 
késő délutáni órákban elindul a 
„rezervátum” felé. Az asszonyok 
elmondják egymásnak az úton, 
mit főznek, ha hazaérnek, ki kibe 

szerelmesedett bele, kinek lesz 
a hétvégén esküvője. Mennek is 
menyasszonyt nézni a templom 
elé. A kiskereki bekötőútnál az-
tán végleg eltűnnek az egykori 
láprengeteg belsejében.

Érkeserűben, ha esik az eső, 
az agyagos sarat szinte lehetet-
len letisztítani a lábbeliről. Oro-
szi Magda református lelkipász-
tor meg is erősít abban, hogy aki 
itt ragad, annak ezzel számolnia 
kell, így az esős időszakokra 
szinte már „be vannak rendez-
kedve” a megfelelő öltözékkel, 
lábbelikkel. 

Új szelek ritkán fújnak Hímes-
hátsziget felett, évszázados vará-
zsa mégis megfogja az embert.

Halálának 30. évfordulóján új csónakfejfát állítottak a régi helyére. Oroszi Magda lelkipásztor mond áldást

Boros József tanár a költő sírjánál, aki Érkeserűben kezdte pályáját, még személyesen ismerte Számadó Ernőt

→ A tavaszi időszakban 
egy-egy olvadás idején érti 
meg igazán az ember, miért 
is nevezte Számadó Ernő a 
falut Hímeshátszigetnek. 
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→ Keserűi Péter vagy Petúr bán?

Érkeserű 1215-ben a Váradi Regestrum szerint Lőrinc poroszló (hatósági személy, törvény-
szolga) lakhelye, azaz királyi birtok volt, amelyhez földvár is tartozott. IV. Béla király az 
Osl-nemzetség egyik tagjának, Petúrnak ajándékozta, akit Keserűi Péterként emlegetnek 
a krónikák. Feltételezések szerint Petúr történelmi hitelességű személy volt, akiről Katona 
József Bánk bán című drámájának rebellis bánját mintázta. Petúr (Péter) Bihar vármegye 
ispánjainak névsorában is szerepel, és egyes feljegyzések szerint a keserűi földvárból 
igazgatta a vármegyét.  De ahogy a világ dicsősége múlt, úgy ért véget Hímeshátszigeté 
is. A romlást főleg a kommunista világ beköszönte és az azt követő változások kora hozta. 
A faluban – amelyet a mocsár miatt sem török, sem tatár nem tudott bevenni – semmi 
nem tett nagyobb kárt, mint a láp lecsapolása, amelynek nyomait mindmáig magán viseli 
a település. Az élővilág az ősi megélhetési formákkal együtt eltűnt, ezzel a hagyományos 
mesterségek is megszűntek. Keserűi Péter népe mára szinte földönfutóvá vált és örül, ha 
éhbérért ingázhat valamelyik közeli városba. Aki még nem hagyta el a hímes vizek hátán 
fekvő középkori „Nagyszigetet”, ahogyan a falut nevezték egyes adománylevelekben, az 
50–60 kilométereket utazik naponta, hogy kifi zethesse a havi „dézsmát” – ezúttal a ro-
mán államnak. Másra nem is igen telik belőle.




