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Déli napsütésben a vendégmarasztaló panzióba

• A koronavírus-jár-
vány által megviselt 
éttermek közül azok 
vannak szerencsésebb 
helyzetben, ahol a 
vendéglátás panzió-
val vagy szállodával 
párosul. A turisztikai 
szempontból kullogó 
Szilágyságban ez a 
kettősség lehet a vál-
lalkozók mentőöve. A 
szilágycsehi Panoráma 
étteremben jártunk.

K I S R É T I  Z S O M B O R

A rendszerváltás óta eltelt 
harminc esztendőben a Szi-
lágysággal mostohán bánt a 

turizmus. Míg a legtöbb erdélyi ma-
gyar tájegységben kisebb-nagyobb 
turistavonzó régiók alakultak ki, a 
Szilágyság nem dicsekedhet ilyen-
nel. A szilágybagosi termálfürdőt és 
a mára elrománosodott Zsibó város-
ka botanikus kertjét leszámítva, az 
országos turisztikai térképen Szilágy 
megye alig szerepel látnivalóval és 
szakmailag értékelhető éttermekkel. 
Pedig magyar szempontból nem elha-
nyagolható a történelmi Szilágyság-
nak az 1968-ban megalakult Szilágy 
megyébe eső nagyobb része sem. A 
több tucat magyar falu és a gazdag 
történelmi múlttal rendelkező Szi-
lágysomlyó, Szilágycseh, Zsibó és az 
öt évtizede megyeközpontként műkö-
dő Zilah – amit a rendszerváltás előtti 
húsz évben a kommunista hatalom 
lerombolt, és ízléstelen tömbházak-
kal szórt tele – ma is vendégmarasz-
taló hely lehetne a turisták számára. 
A turistaoldalakon fellelhető a szi-
lágysági városok szerény szállás- és 
étteremkínálata, azonban az Erdély 
más vidékein meghonosodott falusi 
turizmus itt jószerével hiányzik. Ezért 
is kiemelt jelentőségű a kisvárosok 
egy-egy magyar tulajdonú panziója 
és vendéglője, amely turisztikai cent-
rumként vonzza a látogatókat. Csil-

lagtúrákban látogathatóak innen a 
környező települések műemléktemp-
lomai és egyéb nevezetességei.

 
Panzió a szőlőhegy tetején

Bő egy évvel ezelőtt egy rendezvény 
alkalmából már megfordultam a Szi-
lágycseh fölötti dombon gyönyörű kilá-
tást nyújtó Panoráma Panzió teraszán. 
Az étterem gasztronómiai felhozatalát 
akkoriban az elegánsabb kolozsvári 
vendéglők kínálatával éreztem egyen-
rangúnak. Most ezért tértem vissza ide.

A többségében magyar lakossá-
gú szilágysági tájegység, a Tövishát 
központja, Szilágycseh nem egy gaz-
dag városka. A kommunista időszak 
ipari centruma a rendszerváltás után 
leépült, és az utóbbi hónapokban a 
koronavírus-járvány még azoknak 
a cégeknek egy részét is padlóra 
küldte, amelyek munkahelyeket kí-
náltak. Nem véletlen, ha a városka 
lakosságának legalább egyharmada 
külföldön dolgozik. Ilyen miliőben 

nem könnyű éttermet fenntartani, a 
város fölött húzódó elegáns panzió 
azonban úgy tűnik, szerényen, de 
megél a turizmusból. Ottjártamkor 
dél-erdélyi román turisták vendéges-
kedtek a panzióban és étteremben. 
És ezzel volt szerencsém, mert a ven-
déglő konyhája a koronavírus-jár-
vány berobbanása óta csak szerve-
zett csoportok számára üzemel. A 
külföldi turizmus leépülésével és a 
hazai turizmus felértékelődésével az 
ország más részeiből a Szilágyságba 
is érkeznek turisták, ami mentőöv az 
étterem konyhájának.

A nyári nagy melegben jó érzés 
volt beülni a kisvendéglő teraszá-
ra, és az épület alatt húzódó szőlő-
hegyen keresztül végigpásztázni a 
többségében magyar városka pano-
rámáját. Egykoron Szilágycseh leg-
több lakójának volt itt pár száz vagy 
akár több ezer tőke szőlője, mára 
azonban a szőlős területek is meg-
karcsúsodtak, de még mindig látni 
szépen művelt parcellákat. 

Szilágysági kiszolgálás

A Panoráma kínálata ezúttal sem 
okozott csalódást. Ottjártamkor 
nagy ételválaszték ugyan nem volt 
– jól fűszerezett húsgombóc levest 
és főételként egy roston sült tarját et-
tem sült hasábburgonyával –, de az 
étlap tanúsága szerint a csoportosan 
érkező magyar vendégek, vagy a ma-
gyaros ételekre vágyó román turisták 
rendelhetnek itt lucskos káposztát, 
tárkonyos krumplilevest, bablevest, 
gulyáslevest és különböző pörkölte-
ket és paprikás húsokat is.

Aki a szilágysági ember vendégsze-
retetét ismeri, annak természetesnek 
tűnik a pincér kedvessége és szolgálat-
készsége, aki „ridegebb” vidékekhez 
szokott, annak kellemes meglepetés, 
ahogyan a szilágycsehi étteremben 
fogadják. Pedig a felszolgáló tapasz-

talatai szerint nincsenek könnyű hely-
zetben, mert a vírusjárvány körüli 
megszorítások teljesen átszervezték 
az életüket, és a március előtti időszak 
már csak szép emlék maradt. A ven-
déglátás erőssége Szilágycsehben is 
a 10 szobás szálláshely. Főleg amióta 
a szomszédban egy szemfüles vállal-
kozó kis méretű, de luxuskivitelezésű 
termálfürdőt üzemeltet, így a magyar 
szállóba is jut vendég.

Örültem volna, ha a Panorámá-
ban megkóstolhatok egy jó tárkonyos 
krumplilevest vagy bográcsgulyást, 
de némileg kárpótolt a disznósült 
friss savanyúsággal. Amely hozta az 
erdélyi éttermek szokásos kínálatát. 
A szilágycsehi vendéglő konyhája 
mindenképpen egy ígéretes gaszt-
roműhely lehetne, amely a „felsza-
badulás” után visszatérhet szokásos 
kerékvágásába.

Magyaros ebéd Szilágycseh fölött
A szilágysági kisvárosokba összpontosul a vérszegény turizmus
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