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• Nagybányán és 
környékén a vendége-
ket nem kényeztetik 
el magyaros ízeket 
kínáló éttermekkel. A 
Fernezelyi vízgyűjtő tó 
partján akadtam rá az 
Őzike panzióra és étte-
remre, amely a magyar 
turisták számára is 
tesz gesztusokat.

K I S R É T I  Z S O M B O R

N agybánya és környéke igazi 
turistavonzó hely nemcsak 
a többségi románság, ha-

nem az erdélyi és a magyarországi 
magyar turisták számára is. A Főtér 
Fesztivál név alatt futó Nagybányai 

Magyar Napok külön színfoltot jelen-
tenek a város életében, amelyet idén 
szeptember második hetében szer-
veztek meg több tucat apróbb zenei, 
képzőművészeti és egyéb kulturális 
rendezvénnyel, hogy igazodni lehes-
sen a szigorú járványmegelőzési elő-
írásokhoz. A magyar napok annak 
a Nagybányának a magyar életéből 
nyújtanak tartalmas ízelítőt, ame-
lyik az 1950-es években még fele-fe-
le arányban magyarok és románok 
lakta település volt, majd a masszív 
szocialista iparosítással és lakosság-
betelepítéssel számarányunk 1992-re 
17, 40 százalékra csökkent, napja-
inkban pedig tíz százalék körül mo-
zog. Ennek ellenére elég sok magyar 
szóval találkoztam nemcsak az ele-
gánsan rendbe szedett belvárosban, 
hanem a Nagybányát övező hegy-
vidéki üdülőtelepeken, a Fernezely 
völgyében, a Bányahegy és a Fekete-
hegy által közrefogott Felsőbányán, 
Forrásligeten – amelyet a helyi ma-
gyar köznyelv is Izvoraként emleget 
–, vagy a Bódi-tó környékén. Aki a 
hegyvidéket szereti, az Észak-Erdély-
ben aligha talál ennél szebb környe-

zetet, ahol nemcsak kirándulni és 
nagyokat túrázni, hanem fi nomakat 
enni is lehet. A magyar turista Nagy-
bányán és környékén magyar étter-
mekkel nincs elkényeztetve, de ha 
keresgél, ilyenre is ráakad.

A magyarországi séf 
bográcsgulyása

A Nagybánya határában emelkedő 
Rozsály hegy oldalában, az Őzike 
Panzióban telepedtünk le, amely a 
Nagybányát ivóvízzel ellátó ferneze-
lyi vízgyűjtő tó partján fekszik festői 
környezetben. A város központjától 
mintegy 10 km-re található Ferne-
zely település már nem önálló falu, 
hanem a nagyváros bekebelezett 
lakónegyede, ahova városi busz jár 
ki a kikapcsolódni, pihenni vágyó 
nagybányaiakkal. Ennek egyik ha-
szonélvezője a panzió tágas étterme 
és terasza, ami ilyenkor, ősz idején 
is közkedvelt hely. A kilencvenes 
években egy magyar vállalkozó által 
alapított vendéglátóipari egység né-
miképp ma is őrzi magyaros jellegét, 
habár a panzió területén sziesztázó 
idős tulajdonoson kívül más nem 
igazán beszél magyarul. A családja 
által továbbvitt vállalkozás megőriz-
te ugyan a bejáratnál románul és ma-

gyarul is feltüntetett panziónevet, de 
a jó pár magyar étel megérdemelne 
egy kétnyelvű étlapot. Ottjártamkor 
az asztaloknál több magyar szót is 
hallottam erdélyi magyar vendégek-
től, de turistaidényben elég sokan 
jönnek Magyarországról is, akik job-
ban örülnének a magyar betűnek és 
szónak, hogy Nagybánya tövében ne 
kelljen angolul értekezniük.

Vendégként két nap alatt több 
mindent kipróbáltam az Őzike Pan-
zió konyhájának főztjei közül. A bog-
rácsgulyás és a pacalleves remekre 
sikeredett. A pincértől megkérdez-
tem, milyen recept alapján készül a 
gulyás, mire kiderült, hogy egy ma-
gyarországi séf járt náluk, és azóta az 
általa meghonosított receptet alkal-
mazzák, amivel mindenki elégedett. 
A pacallevesből kis és nagy adagot is 
felszolgálnak. Jómagam a négy decis 
adaggal tökéletesen elvoltam, ennek 
a duplájával már nehezen birkóztam 
volna meg, annyira laktatós tejföllel 
és csipős paprikával, ahogyan az a 
nagykönyvben meg van írva.

Túrós puliszka és túrófánk

Az erdélyi konyhát vezető nagybá-
nyai étteremben a magyar ételek 
közül a bográcsgulyás és a babgu-
lyás mellett felszolgálnak székely 

káposztát és sertéspaprikást is. A 
halételeket, disznó- és szárnyashúst 
kínáló vendéglő étlapján a rengeteg 
mártás tűnik fel. Disznókarajt, szűz-
pecsenyét és csirkemellet is kínálnak 
gombamártással, túrószósszal, édes 
ananászszósszal vagy csípős már-
tással. Kíváncsiságból rostélyon sült 
sertésagyvelőt rendeltem paraszt-
burgonyával, mert csigázta a fantá-

ziámat, miként lehet a disznóagyat 
natúrban kisütni. Az agyvelőt rend-
szerint megfelelően fűszerezve és 
rántva készítik, az étterem próbálko-

zása azonban felemásra sikeredett, 
többek között a megfelelő fűszerezés 
hiánya miatt. A nehezen panírozható 
agyvelővel is nehéz kísérlezetni, „na-
túrban” kisütni pedig még nehezebb. 
Kellemesebb gasztronómiai élményt 
jelentett a rántott sajtjuk, illetve az 
estebédre felszolgált tejfölös, túrós 
puliszka tepertővel. Ha választani le-
het, mindig a hagyományos paraszt-

konyha ételeinek drukkolok, mert 
amúgy is sok „műételt” fogyaszt az 
ember, így jólesik visszakanyarodni 
a gyökerekhez. Főleg, ha hozzárétő 
módon készítik el. Az Őzike étterem 
túrós puliszkája kimondottan jóra 
sikeredett.

Itt kell megemlítenem a desz-
szertként felszolgált áfonyalekváros 
román túrófánkot (papanași), ami 
egyre elterjedtebb az erdélyi étter-
mekben. A nagybányai változat re-
mekbe szabott édesség volt: többfele 
kóstoltam már, de az itteni változat 
kellemesen omlósra sikeredett, és fi -
nom lekvárral szolgálták fel.

Ha a vendéglátó helyet osztályoz-
ni kéne, a gasztronómiai felhozatal 
7 körüli átlagot érdemel. Odafi gye-
léssel sok mindent lehetne az étele-
ken tökéletesíteni, a román nyelvű 
felszolgálás amúgy kifogástalan. Ha 
ezt egy magyarul beszélő pincérrel is 
megspékelnék, igazi magyaros ven-
déglő is lehetne az Őzike.

Magyaros ízek az Őzikében
Magyaros gasztronómiai barangolás Nagybányán
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Roston sült agyvelő 
parasztburgonyával

Bőséges tejföllel felszolgált túrós puliszka

Itt igazán jó a lekváros túrófánk




