
A váradiság élet ér zés. Tet szik vagy
nem, ki mond juk vagy nem, iri gye ink fin -
to rog nak-e tõ le vagy nem – ha fin to rog nak,
nyil ván iri gyek – , akkor is így van! Itt
más képp kel fel és megy le a Nap, egy
nagy vá ra di büsz ke sé ge min dig szem be tû -
nõ. Va ló szí nû leg azon egy sze rû ok nál fog -
va, mert õszin te. Meg azért is, mert Vá rad 
a vi lág kö ze pe. Tény leg.

En nek a kü lön le ges vá ros nak egy 
ti tok za tos ré szét mu tat ja be kö te té ben
Szil ágyi Ala dár, a mi Alink, az én Ali bá -
csim. A Váradhegyalja – egy vi lág a vá ros
kö rül cí mû ri port kö te tet szõ lõ dom bi ki -
rán du lá sok ih let ték, haj na li sé ták buz dí -
tot ták ar ra az írót, hogy ezt a vi lá got be mu -
tas sa. Hegy al ja egy ki csit me rész el ne ve -
zés, hi szen a Vá rad kör nyé ki ma gas la tok
in kább dom bok, mint he gyek, de összes sé -
gé ben olyan fenn költ vi lá got te rem te nek
„fö lénk”, amely nek ki jár a hegy ti tu lus.
Ezek a tá jak vál to za to sak és kü lön-kü lön
zárt vi lá got al kot nak, Podgóriától Bihar-
püspökiig, a Do ron gos tól a Mézesmálig. 

Én püs pö ki lány va gyok. Ka kas szó ra
éb re dek, és ha há rom busz meg ál ló nyit
uta zom, ak kor már azt mon dom, hogy
„be me gyek a vá ros ba,” an nak el le né re,
hogy Biharpüspöki is a vá ros ré sze. Ami
nem min dig ál dá sos, ez ki de rül a könyv -
bõl is. A vá ros kö rü li, sa já tos mik ro klí má -
val ren del ke zõ kis tá jak la kói szin te mind
azt mond ják, hogy sem mi elõ nye nincs
an nak, hogy a vá ros hoz csa tol ták föld je i -
ket, ott ho na i kat. Az adók vá ro si ak, a kö -
rül mé nyek, a szol gál ta tá sok vi szont fa lu -
si ak. Pél dá ul ha a ha tár má sik ol da lán fel -
hõk gyü le kez nek, vi har ké szü lõ dik, ak kor
Püs pö ki ben már is ki re pül egy biz to sí ték.
Nem csak az áram szol gál ta tás aka do zik
ám, ha nem a tö meg köz le ke dés is. Hét -
köz nap haj nal tól es te ti zen egyig le het
mun ká ba men ni, on nan ha za jön ni, akár
húsz per cen ként is! De ahogy el jön a hét -
vé ge, az em ber nek két le he tõ sé ge van:
vagy olyan szó ra ko zást vá laszt, ami es te
ki len cig vé get ér, vagy ta xi ba ül, mert

busz ké sõbb már nincs. Ezek az ano má li -
ák azon ban sem mit nem vesz nek el az
em lí tett vá ros ré szek va rá zsá ból. 

Úgy tû nik, e ri port kö tet ese té ben is
ér vé nyes az ál ta lá nos meg ál la pí tás, mi -
sze rint ami a leg kö ze lebb van hoz zánk,
az a leg ke vés bé ér de kes szá munk ra. Min -
den nap ott va gyunk, ez így ter mé sze tes,
még ak kor is, ha ki szúr ja a sze mün ket va -
la mi más, va la mi ér de kes vagy egye di.
Szil ágyi Ala dár, a „szá gul dó ri por ter” e
köny vé nek be mu ta tó ján el mond ta, hogy
õt bi zony min dig fog lal koz tat ja va la mi,
min dig va la mi lyen uta zá son tö ri a fe jét.
Írt már az ol va sók nak máramarosi, par-
tiumi, bán sá gi, olténiai és dob ru dzsai te -
le pü lé sek ap ró nem ze ti sé gi szór vá nya i -
nak éle té rõl, meg ma ra dá suk tit ka it tár ta
fel, sõt Bel gi um ról is kap tunk már kö te tet
tõ le. Hegy al ja, ami a leg kö ze lebb van, 
ed dig bi zony ki ma radt. Most sem kö tet
ké szült ele in te, ha nem „csak ” egy ri port.
A 800 éves Váradhegyalja azon ban en nél
jó val töb bet rejt ma gá ban, és az író ezt
rög tön meg is érez te. 

Ko ráb ban nem gon dol kod tam kü lön 
a Váradot kö rül ve võ dim bes-dom bos ré -
szek rõl, de mi vel én sem a klasszi kus 
ér te lem ben vett vá ros ban élek, azért min -
dig érez tem en nek az elõ nye it, hát rá nya it.
Podgóriát pél dá ul szin te egy ál ta lán nem
is mer tem, nem so kat jár tam ar ra egé szen
ad dig, míg jó pár év vel ez elõtt egy nyá ron
át új ság ki hor dás ból ke res tem meg a zseb -
pén zem. Olyan ut cák és vá ros ré szek sze -
re pel tek a be já ran dó te rü let lis tá ján, ame -
lyek rõl ad dig alig hal lot tam. Tud tam,
hogy ott fent, a me gyei kór ház után van
ám élet, csak még nem lát tam. Olyan,
mint Columbo fe le sé ge. Van, csak sen ki
sem lát ja. A ri port kö tet ezt tet te lát ha tó vá
szá munk ra. Az el me sélt tör té ne tek ál tal
élet re kel tek az ut cák, az ös vé nyek, a szé -
pen ren de zett por ták. A csak né hány éve
épí tett lu xus vil lák közt ke res ni kell a ré gi
vi lá got, de az új gaz dag ok kö zött bi zony
jócs kán van nak tõs gyö ke res csa lá dok is. 
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Az Om lás-hegy alatt, Fugyi fa lu szom -
széd sá gá ban egy pá los ren di szer ze tes ke -
re sett ma gá nak re me te la kot, majd a me -
ne dék né hány év el tel té vel klast rom má
nõt te ki ma gát, egé szen 1566-ig ta lál ha -
tók em lé kek er rõl az idõ szak ról. A pá lo -
sok egyéb ként már a 13. szá zad ban meg -
te le ped tek ezen a kör nyé ken. S nem csak
az Om lás-hegy alatt, ha nem az Ár pád-ko -
ri te le pü lé sen, Biharpüspökiben is, csen -
des tisz tes ség ben él tek, me zõ gaz da ság gal
– és a fel jegy zé sek sze rint – szõ lõ ter mesz -
tés sel és bo rá szat tal fog lal koz tak, va la -
mint min den gyógy nö vényt is mer tek és
hasz nál tak, me lyek fel lel he tõk vol tak ak -
ko ri ban a tér ség ben, sõt ta nít gat ták is az
ott élõ ket tu do má nyuk ra.

Szin te min den püs pö ki em ber nek volt
gyü möl csö se, pin cé je, ese ten ként ket tõ
is. Itt oly annyi ra ér ték volt a pin ce, hogy
ha egy csa lád ban há rom gyer mek szü le -
tett, ak kor az egyik örö köl te a há zat, a
má sik a föl det, a har ma dik pe dig a pin -
cét. Er rõl árul kod nak a gyö nyö rû püs pö ki
pin ce sor ok – me lyek már az 1800-as
évek ben fel épül tek, a leg na gyobb pin cék -
ben pe dig akár egy sze kér is meg for dul -
ha tott –, ahol gyer mek ko rom je len tõs ré -
szét töl töt tem. Ak kor még nem tud tam,
hogy a pin cék, a nyá ri me leg ben oly kel -
le mes hû vös sé gen kí vül tör té ne te ket is
nyúj ta nak. Pá pai Kár oly püs pö ki gaz da
el mond ja, hogy ré gen bi zony össze fo gott
a csa lád, együtt dol goz tak, meg volt az
össze fo gás, így a gya ra po dás ha mar ment.
A kol lek ti vi zá lás azon ban itt is sok min -
de nen vál toz ta tott, az ál la mi gaz da ság
min dent el vett és fel szán tott, a ha gyo má -
nyos szõ lõ ket fel szá mol ták, olyan hely ze -
tek ala kul tak ki, hogy volt olyan ke mé -
nyen dol go zó gaz da, aki ezek ben az idõk -
ben a sa ját föld jét bé rel te, és éj jel-nap pal
mû vel te a ter mé sért. Ké sõbb, ami kor
vissza ad ták a te rü le te ket, nagy zûr za var
ke re ke dett, sok föld tönk re ment. A szü re -
tek eb ben a tér ség ben hí re sek vol tak, egy -
szer re volt mun ka és szó ra ko zás, ké sõbb
a fi a ta lok szü re ti bá lok ban tán col hat tak,
lo va gol hat tak s éne kel het tek tor kuk sza -
kad tá ból – je len so rok író ja bi zony több
ilyen ben is részt vett!

Hegy al já ról a Schneider Antal–Németh
Ka ta lin pe da gó gus há zas pár me sél a
könyv ben. A hat va nas-het ve nes évek ben
bu szok még nem jár tak ar ra, nem volt út,
és nem volt áram sem. Az is ko lák te le
vol tak el ma gya ro so dott ro mán csa lá dok
gyer me ke i vel, egyet len ro mán fa mí lia la -

kott ott csu pán, de az õ gyer me kük is 
a ma gyar is ko lá ba járt – or vos lett be lõ le
ké sõbb. Ami kor a pe da gó gus pár ké sõbb
Nagy vá rad ra köl tö zött, na pon ta ti zen két
ki lo mé tert kel lett meg ten ni ük. Ak ko ri ban
a he gyi em be rek nem tud tak meg él ni 
a föld bõl, mi vel a terv gaz dál ko dás sze -
rint, ha va la ki nek öt ven ár ja volt, ar ra kö -
te lez ték, hogy öt ár bú zát, öt ár ku ko ri cát
ves sen, akár al kal mas volt rá a föld, akár
nem. Ké sõbb jött a fel len dü lés, az eper -
ter mesz tés sel, iga zi „eper bá rók ká” let tek
a föld tu laj do no sok. A szõ lõ mû ve lés már
ko ráb ban le ha nyat lott, a szõ lõ bõl már
nem, de a gyü mölcs bõl meg le he tett él ni. 

A podgóriai csa lá dok is gyü mölcs -
ter mesz tés sel és vi rág gal fog lal koz tak,
mond ja el Szil ágyi Ala dár nak a Ro zik
csa lád. Az em be rek ak ko ri ban nem ha rá -
csol tak, a Kö rös-par tot pél dá ul fel osz tot -
ták egy más kö zött a gaz dák, min den ki nek
ju tott a ha lak ban bõ vel ke dõ fo lyó ból egy
„sze let”. A la ko sok össze fog tak, temp lo -
mot épí tet tek, ami kor kel lett, ta ta roz tak,
most épül a pa ró kia is. A kul túr ház azon -
ban saj nos tönk re ment, a négy osz tá lyos
is ko lát is fel szá mol ták, ren des út sincs:
csak az or to dox ro mán kö zös ség ké ré sé re
emelt gö rög ke le ti temp lo mig ju tott az
asz falt ból. 

A Dó zsa György út és a Törkõmérõ
ka nyar gá sá ban (ahol a fent em lí tett nyá ri
új ság hor dás meg esett), a száldobágyi tó -
hoz ve ze tõ le té rõt el hagy va a kö tet író ja
elõ ször té ved el az ál ta la igen csak is mert
he lye ken. En nek oka, hogy a ge rinc ha tárt
ké pez Nagy vá rad és Hegyközszáldobágy
kö zött, itt hol a vá ro si szá mo zás, hol a
köz sé gi szá mo zás sze rint ka nya rog a Dó -
zsa György ut ca, a te lek köny vek kö zött is
iszo nyú a ká osz, ki ide, ki oda tar to zik.
Az itt la kók el mond ják, ré gen min den tal -
pa lat nyi föld be volt te le pít ve, bõ ter mést
adott, mos ta ná ban azon ban na gyon ke ve -
sen gaz dál kod nak, las san ki hal nak a föld -
mû ve lõ csa lá dok, hi szen a fi a ta lok más -
hol ke re sik a bol do gu lást. A Törkõmérõ
föld út ja in in dult el pél dá ul a Rácz csa lád
idõ seb bik fia is, aki bõl dip lo ma ta lett, ha -
lá lá ig Ma gyar or szág ENSZ-nagy kö ve te
volt. Azon ban nem csak el men ni le het in -
nen, ha nem bi zony jön ni is: a kissötétági
fel vé gen pél dá ul él egy „bo lond” olasz. 
A nyu ga lom ba vo nult mû vé szet tör té nész
itt ta lált ott hon ra, éle te pár ját is itt is mer -
te meg. 

Mind annyi an tud juk, hogy Vá rad a
tér ség szí ve, ám ar ra Ali bá csi hív ja fel 118
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