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A z utódállamokba szorult 
Kárpát-medencei magyar 
nemzetrészek közül Erdély 

mellett a ma Szlovákiához tartozó 
Felvidék a kedvencem. Talán azért 
is, mert legkedveltebb két íróm, Mik-
száth Kálmán és Márai Sándor ezer 
szállal kötődik a Felvidéket megha-
tározó városainkhoz, amelyek közül 
Pozsony, Nyitra, Komárom, Losonc, 
Besztercebánya, Selmecbánya, Ri-
maszombat, Eperjes vagy Kassa 
belvárosa ma is eredeti szépségében 
fogadja a turistákat. Ebből a tény-
megállapításból még az sem von le 
sokat, hogy Erdélyhez hasonlóan a 
Felvidéken is ezerrel folyik a történe-
lemhamisítás: a múlt megmásítása, 
kicserélése, „szlovákosítása”.

E gyönyörűen felújított felvidéki 
városokba úgy érdemes eljönni, hogy 
indulás előtt dokumentálódik az em-
ber, és kikeresi a magyar múlt legszebb 
építészeti örökségét, amit a helyszínen 
szeretne megnézni, illetve körüljárni. 
Felvidéken is bőven találunk magyar 
nyelvű útikalauzokat, vagy ha cso-
portos városnézést tervezünk, akkor 
minden településen akadnak kiváló 
magyar helytörténészek, lelkes lokál-
patrióták, akik órákig képesek magya-
rázni városuk múltjáról.

A szlovákok nem túlságosan ked-
velnek bennünket, magyarokat. Ezt 

több felvidéki kirándulásom alkalmá-
val megtapasztaltam, de elsősorban 
a vegyes vagy az immár többségé-
ben szlovák lakosságú városokban, 
mint Kassa, volt feltűnő számomra. 
Üzletekben, vendéglőkben ez hamar 
szembeötlik: ha az ember magyarul 
beszél, a szlovák ember számára ez 
jól láthatóan nem a kommunikáció 
nyelve. A Kárpát-medencében még-
is szinte mindenhol ragaszkodom a 
magyar nyelvhez, és még sincsenek 
 rossz  tapasztalataim, mert rendsze-
rint akad magyarul is beszélő sze-
mély, aki segítőkészen fordít, ha kell. 
Miért is beszélnénk németül vagy 
angolul, ha a Kárpát-medence jelleg-
zetesen magyar vidék, ahol pár évti-
zede még szinte mindenhol beszélték 
nyelvünket. Akik ezeken a települé-
seken szlovákokként akarnak példá-
ul turizmusból megélni, előbb-utóbb 
rájönnek, hogy a turisták zöme ma-
gyar, így nekik kell alkalmazkodniuk 
az igényekhez és az elvárásokhoz.

 
Az erdélyi Kassa

A felvidéki városok közül egyér-
telműen Kassa a kedvencem. Igaz, 
Szlovákia második legnagyobb vá-
rosában a hivatalos népszámlálási 
adatok szerint a magyarság részará-
nya ma már alig 3 százalék. Azaz 
hozzávetőleg 6500 személy vallotta 
magát 2011-ben magyarnak. Elszo-
morító statisztika ez, ha fi gyelembe 
vesszük, hogy a negyvenes évek 

elején a magyarság az összlakosság 
több mint felét adta. A lakosságcsere 
története hosszú és fájdalmas, Kas-
sa belvárosa azonban mind a mai 
napig azt a történelmi tényt hirdeti, 

hogy a felvidéki város volt a korabeli 
Magyar Királyság egyik legfonto-
sabb központja. Elsősorban a török 
hódoltság idején értékelődött fel a 
szerepe.

Az erdélyi fejedelemség korá-
ban Bécsből Kassán át vezetett az 
út az erdélyi fejedelmek központ-
jába, Gyulafehérvárra, a felvidéki 
város félúton volt. Ebből kifolyólag 
mind a császári udvar diplomatái-
nak, mind az erdélyi fejedelmeknek 
„kompromisszumos” megoldásnak 
számított Kassán tárgyalni Erdély 
ügyeit a császári udvar embereivel.

A város sétálóutcájának szá-
mító Fő utcán ma is jó pár épület 
emléktáblája emlékeztet erre a 
korra, amikor az erdélyi fejedel-
mek saját városukként kezelték a 
felső-magyarországi uradalmukat, 
amelynek Bethlen Gábor idejében 
mintegy négyezer lakója volt a vá-
rosfalakon belül. Kassa két alka-
lommal is Erdély fővárosa lett: elő-
ször 1604 és 1606 között, Bocskai 
István idején, majd pár évtizeddel 

később, 1644 és 1648 között, I. Rá-
kóczi Ferenc fejedelemsége alatt. 
Ebből a korból egyetlen épület, a 
Lőcsei-ház maradt fenn, amelyben 
ma szlovák étterem működik. Ne-
vezetessége, hogy Bethlen Gábor itt 
tartotta menyegzőjét Brandenburgi 
Katalinnal. A nem túl nagy épüle-
tet látva nehezen hiszi el az ember, 
hogyan mulatozott itt egy héten 
át az erdélyi fejedelem 2500 fős 
násznépe a fejedelemasszony 137 
kocsin érkezett vendégeivel együtt. 
A korabeli feljegyzések szerint a 
fejedelmi mulatságot a környék-
beli épületekre is kiterjesztették. 
A város összlakosságát meghaladó 
vendégsereg a kor egyik legjelen-
tősebb lakodalmán vehetett részt, 
ahova Európa koronás fői is hivata-
losak voltak.

Erre mondta Márai egy negyve-
nes évek eleji írótalálkozón – amikor 
Erdélyből jött kollégái Kolozsvárt 
dicsérték, mintegy heccelve a lo-
kálpatriotizmusáról ismert mestert 
–, hogy amikor Bethlen Gábor meg 
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Magyar ízek szlovák tálalásban
Történelmünk ékszerdobozai a szépen felújított, magyar múltú városok

Kassai színház a zenélő szökőkúttal

• A Felvidék magyar városai szépen felújí-
tott történelmi ékszerdobozokként fogadják 
a turistákat. Erdélyiekként már megszoktuk a 
többségiek múltunkhoz való hozzáállását, így 
ha megbarátkozunk a mindent uraló szlovák 
feliratokkal, az épített örökség régi korok szép 
emlékeibe röpít vissza. Aminek szerves kie-
gészítője a hamisíthatatlan felvidéki magyar 
gasztronómia is.

A város nevezetességében, a kassai Szent Erzsébet-
dómban ma kétnyelvű, magyar és szlovák mise folyik
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