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Márai Sándor 2004-ben felavatott szobra a kassai Márai téren

Belvárosi sikátorok

akarta mutatni, mennyire szép Er-
dély, hát a felvidéki Kassára hozta el 
menyasszonyát.

 
Hova lett Márai Sándor bora?

Ha Kassán járunk, érdemes megtekin-
teni Márai Sándor 2004-ben felavatott 
szobrát, Gáspár Tibor alkotását, aki a 
jeles írót ülve ábrázolja, szemben egy 
üres székkel, mintegy gesztusként 
arra, hogy Márai bárkivel szóba áll, 
akinek kedve van leülni vele. Márait a 
szlovákok is elismerik, hiszen a váro-
si önkormányzat egy helyi magyar ci-
vil szervezet által javasolt szoborállí-
tási elképzelését többségi szavazással 
fogadta el. Műveit szlovákra is lefor-
dították. S ha már Márainál tartunk, 
érdemes elolvasni legszórakozta-
tóbb könyvét, A szegények iskoláját, 
amelyben a szesz történelemformáló 
szerepét járja körül, midőn arról ír, 
hogy ha az angolok nem szállítottak 
volna hajóikon whiskyt, nem tudtak 
volna világbirodalmat kiépíteni, vagy 
ha a franciák nem innának konyakot 
és vörösbort, akkor nem fogalmaz-
hatták volna meg az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatát, mert tejfölt 
evő népek erre nem képesek. Igaz, 
Márainak sem a tejföl volt a kedvence, 
hanem a somlói juhfark, amely a két 
világháború közötti helyi vendéglők 
felkapott, kedvenc bora volt. Sajnos 
magyar étterem ma már alig van a vá-
rosban, így értelemszerűen a magyar 
borok is hiányoznak a választékból. 
Márai kedvenc bora is éppúgy törté-
nelmi emlék maradt, mint az erdélyi 
fejedelmek köré szőtt megannyi kas-
sai történet és legenda.

 
A közkedvelt zsálya, 
rozmaring és turbolya

Az egykori felvidéki magyar konyhá-
ból azonban nemcsak Besztercebá-
nyán, Eperjesen vagy Komáromban 
találunk kóstolnivalót, hanem Kas-
sán is, hiszen akarva-akaratlanul a 
szlovák konyha is sok mindent átvett 
a hagyományos magyar ízekből. A 

felvidéki konyha kapcsán érdemes 
felidéznünk a Szindbád című fi lm 
remek éttermi jelenetét, amelyben az 
utolérhetetlen tehetségű Latinovits 
Zoltán kanalazza a kiváló húslevest, 
és kóstolgatja a fi nomabbnál fi  no-
mabb étkeket. A fi lm forgatására jó-
részt Felvidéken került sor, ezeknek 
a kisvárosoknak a hangulata pedig 
azóta sem változott.

Bármerre jár az ember a Kárpát-me-
dencében, a magyar ételek mindenhol 
otthonosan fogadják, annyi különb-
séggel, hogy jellegzetes ételeinknek 
megvannak a helyi ízeik. Ha lehet ezt 
mondani, Felvidéken még kiadósabb 
a magyar koszt, ugyanakkor jellegze-
tesebb a fűszerezése, mint Erdélyben. 
Sokkal többet használják a zsályát, a 
rozmaringot és a turbolyát. Ezek közül 
több fűszernövényünknek Erdélyben 
is nagyobb becsülete volt, és manap-
ság próbálják újra felfedezni és meg-
honosítani az erdélyi gasztronómia új-
rafelfedezésében érdekelt szakácsok.

Jómagam, aki nagyon szeretem a 
juhsajtot és a juhtúrót, egyből otthon 
éreztem magam Felvidéken, ahol a 
juhtúrónak kiemelt szerepet szán-
nak. Sok helyen készítik a juhtúrós 
tésztát, ami többféle összetevővel 
haluska vagy sztrapacska néven köz-
kedvelt étel. Van, ahol burgonyával 
és tejföllel készítik, de tepertős vál-
tozatban, sőt pirított káposztával is 
láttam. A lényeg, hogy jó minőségű 
juhtúró kerüljön bele.

Idén tavasszal Kassán ettem az 
egyik legfi nomabb marhapörköltet 
galuskával, aminek ugyan valami 
furcsa szlovák neve volt, de annyira 
ízlett, hogy üzenni akartam a sza-
kácsnak, mennyire remekül főz ma-
gyar ízeket. A csak szlovákul beszélő 
pincérlánnyal nagy nehezen megér-
tettem, mit is akarok, így aztán szólt 
a szakácsnak, aki végül fülig élő 
mosollyal jött elő egy kedves magyar 
szakácsnő képében. Hát ilyen kicsi a 
világ a Kárpát-medencében.

Kassa főutcája, a magyar történelmet megörökítő épületekkel
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