
→ A település a 19. 
századdal indult el a jól 
dokumentálható fejlő-
dés útján, melynek kö-
szönhetően meglendült 
a lakosság növekedése 
is. 1845-ben V. Ferdi-
nánd magyar király me-
zővárosi rangra emelte 
Érmihályfalvát és négy 
országos vásár tartását 
engedélyezte. 

A nyírábrányi határátkelőtől 
mintegy öt kilométerre egy 
település éli mindennapjait 
immár hét és fél évszázada. 
Néha megfogyva, néha gya-
rapodva, de röghöz kötötten 
próbálja átvészelni a száza-
dokat. Érmihályfalva idén 
ünnepli fennállásának 750. 
évfordulóját.

→ SÜTŐ ÉVA

A Turul nemzettség hat ér-
melléki településéből – 
Pusztaapáti, Györgyegy-

háza, Tótfalu, Érkenéz, Értarcsa, 
Érmihályfalva – már csak három 
létezik. Az első kettő a történelem 
viharai folytán végleg elpusz-
tult, egyes feltételezések szerint 
ugyanakkor Tótfalu beolvadt Mi-
hályfalvába.

Az ezeréves országláson belül 
750 esztendő nagy idő. Érmihály-
falva hét és fél évszázados túlélését 
befolyásoló néhány sorsfordító tör-
ténésről, dátumról, adatról a hely-
béli fi atal történész és muzeoló-
gus, Szilágyi Andrea (portrénkon) 

ad útmutatót. Az Andrássy Ernő 
Helytörténeti Múzeum munkatár-
sa szerint Érmihályfalva történe-
tének legkorábbi írott forrása az 
1270. augusztus 20-án kelt oklevél, 
melyre hivatkozva a városka idén 
ünnepelheti fennállásának 750. 
évfordulóját. Az oklevélben Turul 
ispán özvegye, Onnus rendelkezett 
Michal nevű birtokáról: unokahú-
gára és annak férjére, Ponith fi a 
Ábrahámra hagyta itteni birtokát. 
A 13–14. század fordulójáról több 
olyan irat is fennmaradt, melyek 
a helyi római katolikus egyház 
(1284 és 1332) és templom (1312) 
jelentőségéről tanúskodnak, vagy 
a település felosztásáról írnak a 

birtokosok között (1312 és 1326), il-
letve vám szedésének elnyeréséről 
informálnak (1312). Fontos időpont 
az 1459-es év, amikor I. Mátyás az 
országos vásár tartásának jogát 
biztosítja szeptember 29. napján. 
Az 1491-es év ugyanakkor a legré-
gebbi fennmaradt harang készíté-
sének éve.

A település a 19. századdal in-
dult el a jól dokumentálható fejlő-
dés útján, melynek köszönhetően 
meglendült a lakosság növeke-
dése is. 1845-ben V. Ferdinánd 
magyar király mezővárosi rangra 
emelte Érmihályfalvát és négy or-
szágos vásár tartását engedélyez-
te. A század utolsó harmadában 
megépült a Debrecen és Nagyká-
roly (1871. június 27.), valamint 
a Nagyvárad (1887. július 2.) felé 
vezető vasútvonal, és megalakult 
a helyi ipartestület (1887. október 
14.). Ezek mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy a századfordulóra Ér-
mihályfalva folyamatos fejlődést 
mutató településsé váljon, amely 
túlélte Trianont és az azt követő 
nehéz évtizedeket. Az évszázadok 
folyamán a település fennmara-
dásához kétség kívül a biztonsá-
got nyújtó földrajzi környezet já-
rult hozzá.

Mindig volt mit újjáépíteni
Az elmúlt 750 évben több olyan 
időszak is volt, amely próbára tet-
te a városkát. A lakosság többször 

kényszerült elhagyni a települést, 
de mindig visszatért, mert volt mit 
újjáépíteni. A legvirágzóbb kor-
szaknak a 19–20. század fordulója 
tekinthető mind gazdasági, mind 
kulturális szempontból. A vidéki 
sajtóban gyakran említik Érmi-
hályfalvát, mint az Érmellék gyön-
gyét. Ehhez a helyi iparosság és 
az ekkor növekvő létszámú zsidó 
közösség járult leginkább hozzá. A 
fejlődésnek az 1920-as elcsatolás, 
majd a II. világháború és következ-
ményei vetettek véget.

A történész a református temp-
lomot és a körülötte elterülő dom-
bot tartja a település legjellegzete-
sebb és helytörténeti szempontból 
legfontosabb helyszínének. A vá-
ros történetében a templomdomb 
egy biztos pont volt. A Szent György 
tiszteletére felszentelt templom kö-
rül alakult ki a középkori Nagymi-
hály, itt őrződött meg az 1490-ben 
készült harang is – melyhez egy 
török korból fennmaradt monda is 
kapcsolódik –, valamint ide temet-
keztek a helybéliek is. A reformá-
cióra áttért lakosság a templomot 
többször bővítette, mellette iskolát 
hozott létre. Itt szolgált az 1956-os 
mártír lelkipásztor, Sass Kálmán is.

Emlékül, hogy emlékezz!
Szilágyi Andrea a város történeté-
vel kapcsolatos eddig megjelent 
munkáiról is beszélt. Az elmúlt 
négy évben három, a város által 

kiadott helytörténeti kiadvány 
létrejöttében működött közre. 
2016-ban készítették el a település 
harmadik és egyben legterjedel-
mesebb monográfi áját, Emlékül, 
hogy emlékezz – Érmihályfalva 
város monográfi ája címmel. Eb-
ben a település földrajzi leírása, 
néprajzi hagyományai, kulturális 
életének múltja és jelene is szere-

pel. Legvaskosabb a monográfi a 
történeti része, amely az őskortól 
napjainkig mutatja be Érmihályfal-
vát. A könyv szerkesztése mellett a 
település helyneveiről, a zsidó kö-
zösségről és az 1800–1945 közötti 
időszak történetéről szóló tanul-
mányokat írta. 2018-ban egy rövi-
debb terjedelmű kiadvány szerzője 
volt, amely az Érmihályfalva vásár-
története címet viseli. Tavaly jelen-
tették meg a 100 év – 100 személy. 

Érmihályfalva jeles személyiségei 
a 20. századból című könyvet, 
amely már a kezdetektől komoly 
kihívást jelentett. Száz olyan sze-
mélyt kellett összeválogatni, aki 
meghatározója volt a kisváros 
1919–2019 közötti történetének. E 
kötet szerkesztője és társszerzője is 
volt egyben.

Hazaváró szobor
2015 októberében avatták fel Érmi-
hályfalva központjában a Hazavá-
ró édesanya szobrát. A kő marad 
évének nevezett 2015-ös esztendőt 
a helyi önkormányzat Deák Árpád 
nagyváradi szobrászművész alko-
tásával koronázta meg: a szobor a 
külföldre távozottak hazavárását 
sugallja. A szobor a kisváros köz-
pontjában, a régi polgármesteri 
hivatal épülete melletti zöldöve-
zetben található. A mű melegséget 
árasztó remekbe szabott alkotás, 
bár mondanivalója kicsit provoka-
tív, ugyanis az általános közvéleke-
dés szerint – az illetékesek minden 
igyekezete ellenére – helyzetünk 
arról szól, hogy az erdélyi magyar 
nemzetpolitikában bajok vannak 
a prioritásokkal. Évtizedekig pasz-
szívan szemlélték, amint a magyar 
fi atalok elhagyják Mihályfalvát, 
elhagyják az Érmelléket, a Partiu-
mot, Erdélyt, majd jóvátételként – 
vagy pótcselekvésként – hazaváró 
szobrot állítanak nekik, ahelyett, 
hogy a nemzet- és a szociálpoliti-
kán javítanának. Helyesebben, ja-
vítottak volna, ha már több évtize-
dig volt rá lehetőségünk. A román 
kormányzásban való részvétel nem 
erről szólt? Ott lenni a hatalomban 
és kulcsfontosságú tisztségeket 
betölteni. Ha ott vagyunk, meg-
nyílnak az ajtók. Az ajtók valóban 
megnyíltak, de nem a munkahely-
teremtés lehetőségei felé, hanem 
Nyugat-Európa irányába.

Hazavárni pedig valóban dicsé-
retes dolog. Csakhogy ehhez már 
nem elég holmi szociológiai esz-
mefuttatás arról, miért maradtunk 
400 ezerrel kevesebben a harminc 
évvel ezelőtti erdélyi lélekszámhoz 
képest, sem egyéb felesleges meg-
állapítás, mint amilyenek elhang-
zottak az akkori szoboravató előtti 
konferencián. A szépen hangzó 
megoldáskeresések már nem hoz-
nak enyhülést a kialakult helyzet-
re. Ez a vonat elment. 

A Hazaváró édesanya köztéri szobrának avatója 2015-ben: balról a második Deák Árpád, a mű alkotója, 
a negyedik Nyakó József polgármester
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