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Európa Kulturális FQvárosa – Kassa 2013

(Az Európa Kulturális FQvárosa programsorozat története) Az elsQ, 1985-ben Athénben 
megrendezett esemény mérföldkQnek számít, hiszen a korábban inkább nemzeti ügyként 
kezelt kultúrát ezzel közösségi színtérre emelték, deklarálva, hogy a gazdasági és politikai 
párbeszéd eredményes m_ködéséhez a kulturális kapcsolatok is nagyban hozzájárulhatnak.

A Melina Mercouri görög kultuszminiszter kezdeményezésével életre hívott program 
azt a nem titkolt célt hivatott támogatni, hogy miközben az európai városok kulturális 
sokszín_ségét demonstrálják, a kölcsönös megismerésen keresztül elQsegítik a nemzetek 
közeledését és hangsúlyozzák a közös európai örökséget.

Az eseménysorozat által követendQ célok:
• azon közös európai m_vészeti mozgalmak és stílusok elQtérbe helyezése, amelyek 

létrejöttében és történetében a város generáló szerepet játszott, vagy amelyek szü-
letéséhez jelentQs mértékben hozzájárult,

• elQsegíteni azoknak az eseményeknek a megrendezését, amelyekben a tagállamok 
más városainak a kultúra területén tevékenykedQ személyiségei is részt vennének, 
és amelyek tartós kulturális együttm_ködésre vezetnének,

• az alkotómunka támogatása és fejlesztése,
• a lakosság minél nagyobb részének mozgósítása és minél nagyobb fokú részvéte-

lének biztosítása,
• bátorítani az Unió állampolgárainak fogadását és a különféle eseményekre vo-

natkozó információk lehetQ legszélesebb kör_ terjesztését a multimédia minden 
formájának felhasználásával,

• az európai kultúrák és a világ más kultúrái közötti párbeszéd ösztönzése,
• a városban rejlQ történelmi örökség, az építészeti alkotások feltárása és a városi 

életminQség javítása,
• a kultúra városképet alakító, a város gazdasági szerkezetét hosszabb távon is pozi-

tív irányban befolyásolni képes területfejlesztQ szerepének hangsúlyozása.
Az adott év kulturális fQvárosait 2000-ig kormányközi megállapodás alapján választották, ami 

a gyakorlatban azt jelentette, hogy a tagállamok kormányai nagyfokú önállóságot élvezve dön-
töttek a lehetséges helyszínrQl és az eseménysorozat lebonyolításáról. A Maastrichti SzerzQdés 
azonban közösségi szintre emelte a programot, ami nemcsak abban jelentett változást, hogy ettQl 
kezdve az Európai Bizottság és az Európai Parlament aktív szerepet kap a m_ködési rend meg-
határozásában, hanem abban is, hogy a rotáció szellemében rögzítésre került, mely tagállamok 
követik egymást a kultúrfQvárosi pozícióban 2005–2019 között. A korábbi szabályozás olyan 
értelemben is módosult, hogy 2007-tQl minden évben egyidej_leg két tagország egy-egy városa 
kapja meg a kitüntetQ címet. Európa egyik kulturális fQvárosa 2010-ben Pécs volt.

(Kassa városról) A Kassa–Miskolc vasútvonalat 1860-ban adták át. Az állomás épületét 
egy év alatt felépítették. A NagyrétbQl átengedett terület nagy részét is ekkor parkosítot-
ták, itt építették ki a Széchenyi-ligetet (ma Mestsky Park). 1885-ben több mint százezer 
fQre rúgott az utasforgalom. Az egykori hangulatos állomásépület sajnos ma már a múlté, 
helyette, igaz modernebb, ám jóval sivárabb épület fogadja a Kassára vonattal érkezQket.

Kassa óvárosi része körülbelül 5 km², lakosainak száma egy magyar kisváros lélekszá-
mának felel meg. Ezen a területen található a város lelke, a lényeg: a lélegzQ történelem 
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ránézésre érdektelenebb házak is elképesztQen izgalmas múlttal dicsekedhetnek. Mint 
például a FQ utca 68. Komoly építkezés folyt itt, az új pénzügyi hivatal épületének felújí-
tása zajlott. A munkálatok azonban váratlan fordulatot hoztak, amikor némileg ironikus 
módon gazdag leletanyagra találtak a dolgozók. 2920 aranyérmét, 2 aranymedált, egy 
214 cm hosszú reneszánsz aranyláncot találtak egy rézedénybe zárva. Valószín_, hogy 
a Thököly-felkelés idején a Szepesi Kamara egy vezetQje rejtette itt el a már akkoriban 
is hatalmas vagyont. A gazdag leletanyag azóta óriási hírnévre tett szert, 2011 elején 
Magyarországon, a Nemzeti Múzeumban állították ki. Pénzzel kapcsolatos a közelben 
álló 71-es számú ház legendája is. A helybeliek csak Koldusházként emlegetik, mivel a le-
genda szerint egy koldus az összekéregetett pénzbQl építette fel ezt a hatalmas épületet. Az 
Andrássy-palota szintén az Óváros középpontját jelentQ, orsót formázó FQ utcán áll. A 81. 
szám alatt található impozáns épület 1899-ben épült, és földszintjén a város legkedveltebb 
kávéháza m_ködött – Ady Endre is felkereste egyetlen kassai útja alkalmával. A kávéház 
már a múlté, a változás azonban kellemes: ma cukrászda m_ködik a helyén. A csaknem 1 
kilométer hosszú FQ utcán egyébként rengeteg kávéház és étterem m_ködik, ajánlatos be-
ugrani valahova egy brindzás haluskyra vagy megkóstolni a helyi borókapárlatot. A FQ ut-
cával párhuzamosan, onnan kétsaroknyira fut kelet felQl a Fazekas utca (Hrnčiarska ulica) 
amely telis-tele van a hagyományQrzQ foglalkozást _zQ mesterek m_helyeivel. Akad itt 
f_szeres, pék, kovács, bQrdíszm_ves, fazekas és bútorrestaurátor, hogy csak néhányat 
említsek. Gyalogosan végigsétálva és be-bekukkantva az apró helyiségek ablakain, vagy 
épp magától a mestertQl érdeklQdve sok érdekeset megtudhatunk és nem utolsósorban 
valami egyedi és értékes, kézzel készített darabbal lephetjük meg az otthon maradottakat. 
A város közepén, a Szent Erzsébet-dóm mellett áll az Orbán-torony. Harangja több mint 
kéttonnás, a Szent Orbán-harang egy t_zvész során megrongálódott, így darabjaiból újat 
illesztettek össze, s azt a torony elQtt állították ki. Maga az épület elmúlt 600 éves, de 
ami igazán érdekessé teszi, hogy a falába 36 sírkQ van beágyazva, melyek egyike még a 
római korból származik. A Szent Erzsébet-dómot még azok is felkeresik, akik egyébként 
nem templomlátogatással szokták a vakációjukat tölteni. A népszer_ség oka egyrészt an-
nak köszönhetQ, hogy ez a város legjellegzetesebb épülete. Az évszázadok során rengeteg 
fontos történelmi személyiség fordult meg a falai közt – Zrínyi Ilona és fia, II. Rákóczi 
Ferenc földi maradványait pedig az altemplomban helyezték örök nyugalomra 1906-ban. 
Hosszú tárgyalások elQzték meg az élete végén rodostói szám_zetésben élQ fejedelem 
hamvainak magyar földre szállítását, de mára a kripta valóságos zarándokhellyé vált. II. 
Rákóczi Ferenc emlékét Qrzi a Rodostó-ház, amely az eredeti alapján épült újra Kassán. 
Az egykori törökországi lakhely néhány berendezési tárgya a fejedelem hamvaival került 
vissza Magyarországra, ám hosszú idQn keresztül a FQ utca egyik pincéjében porosodott 
anélkül, hogy bárki tudott volna róla. 1936-ban egy átalakítás során találtak rá a ládákra, 
amelyekben a Márvány-tenger partján álló ház ebédlQjének darabjai lapultak. Egyes tör-
ténetek szerint törökországi évei alatt a fejedelem szívesen töltötte idejét bútorkészítéssel, 
így könnyen lehet, hogy a ma látható ebédlQ darabjai közt olyan is található, amelyet az 
Q kezei faragtak. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején a mai FQ utca 88. szám alatt 
található házban lakott, s bár az épületben ma már a Szlovák Technikai Múzeum van, 
történelme miatt a házat mégis sokan Rákóczi-palotának hívják. Majdnem szemben talál-
ható a 16. századból származó ferences rendi templom, oldalán pedig emléktábla hirdeti 
büszkén, hogy a fejedelem kassai tartózkodása alatt ide járt imádkozni.

A város közelében is rengeteg olyan látnivaló akad, amit családostól vagy anélkül, 
akár az év bármely idejében érdemes felkeresni. Egyrészt itt található Közép-Európa 
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legnagyobb állatkertje, a kavecsányi állatkert, másrészt a vörösparti botanikus kert, ahol 
csaknem négyezer növényfajtát számolhatunk össze. A várostól kicsit távolabb, de még 
elérhetQ közelségben pedig számtalan várkastély magasodik, amelyekben szinte tapintha-
tóvá válik a Kassát átjáró magyar történelem szelleme.

(A gasztronómiáról) Az igazság az, hogy a szlovák gasztronómiának is megvannak a sa-
játosságai. Valamikor jellemzQ volt rá a szerény, szinte hús nélküli étkezés, az így készült 
ételeket rafinált módon, gyakran néhány kolbászkarikával vagy egy kis füstölt hússal 
„turbózták” fel. De a legszegényebbek kertjében is mindig legelt néhány juh, aminek te-
jébQl a közkedvelt juhtúró, más néven brindza készülhetett. Ez annyira elterjedt, hogy a 
brindzás galuska nemzeti eledellé lépett elQ. A szlovák galuska és a magyar nokedli egy-
értelm_ rokonságának leszögezése után nézzük, mi a különbség a két étel között. Normál 
esetben víz és liszt keveréke mind a kettQ. Mária Terézia az ínséges idQkben rendelettel 
tette kötelezQvé a burgonyatermesztést. Azóta a szlovákok a galuska lisztjébe krumplit 
kevernek, vagy teljesen helyettesítik is a lisztet vele. EbbQl lesz a krumpligaluska, azaz 
a halusky, amit szívesen esznek pirított káposztával vagy tepertQvel. Más tájakon, ahol a 
jobb földeken jó gabona termett, inkább tojással gazdagították a galuskát.

A kukoricából is sok finomság készül. A durvább szemcséj_ darából lesz a ganza, ami 
hasonlít a mi tejbegrízünkre, de vízzel készül, és nem édesen, hanem pirított hagymával, 
tepertQvel vagy túróval tálalják – az erdélyi puliszkának felel meg. Európai viszonylatban 
ma már ritkaság és érdekesség, hogy a szlovákok is nagy disznótorozók, és specialitásaik 
közt tartják számon a májas hurkát, a kocsonyát, a disznósajtot és a f_szeres tepertQkré-
met. Szintén kukoricadarából készül az abáló lében kifQzött szeri kása, amit eredetileg 
kifejezetten disznóöléskor készítettek és a hús mellé tálaltak. Káposztából, füstölt kol-
bászból, gombából készül a kiváló kapustnica leves, amibe aszalt szilva is kerül, de csak a 
karácsonyi asztalnál. Hagyományosan szlovák tészta a pompos, amely a kalácshoz hason-
lít, és édesen készítik el, és szlovák földrQl származik a kürtQskalács is, Záhorie térségbQl 
[megjegyzés: ez a kürtQskalács (skalický trdelník) nem egyezik meg a székely-magyar 
kürtQskaláccsal – a szerk.]. Fontos megemlíteni a gubát, hiszen ez is tradicionális szlovák 
étel! Liszt és élesztQ langyos tejbe áztatott keverékébQl készítik, majd hosszú rudakból 
diónyi darabokra vágott formáit kemencében sütik ki. Forró vízben való kifQzés után fris-
sen eszik, és hagyományosan mákkal, mézzel vagy túróval kínálják.

És az italok… Szlovákiai kirándulásunk során semmi esetre se hagyjuk ki a Kofolát, 
a tizennégyféle természetes alapanyagból készült szénsavas üdítQitalt. Van benne áfonya, 
alma, meggy, ribizli és még gyógynövények is. Gyerekeknek és felnQtteknek egyaránt 
kellemes ital. SzerethetQ szlovák ital minden sör, legismertebb az Aranyfácán. Nemzeti 
ital a slivovica, a kihagyhatatlan szilvapálinka és a borókabogyóból fQzött borovička, ez 
utóbbi csak az edzettebbeknek ajánlott. Igazán elszánt ínyenceknek való ital a hriatô nev_ 
specialitás, amely pörkölt szalonna, pálinka, méz vagy karamell keverékébQl készül, és 
forrón fogyasztandó. Aki pedig a gasztroélményt igazán különleges környezetben szeret-
né átélni, a hegyi szállókban kérheti a Horec nev_ szlovák italt, amely a kilúgozott hegyi 
enciánfa gyökerébQl készült pálinka.

(Ajánlás) 2013-ban is két kulturális fQvárosa volt Európának: az egyik Kassa, a másik 
Marseille. A program küldetése nem ér véget a naptári évvel, 2016-ban éppúgy érdemes 
felkeresni a „kulturális fQvárosokat”. Kassa mellett teszem le a voksot, oda látogatok el. 
Indoklásom egyszer_. Kassa egy szép város, virágos utcáit a magyar történelem lengi át. 
Egész Szlovákia csodálatos, már nem a szürke, szocialista Csehszlovákia. Az emberek 
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segítQkészek és barátságosak, még így is, hogy a politika megpróbál mindenkit összeug-
rasztani. ElQny még Marseille-jel szemben, hogy nagyon közel van. Aki egynapos utat 
tervez, az is megteheti, akár személyautóval, utazási iroda is szervez egynapos városné-
zéseket, de BudapestrQl közvetlen vonatjárat van Miskolcon keresztül Kassára. Néhány 
éve a Duna Televízió közvetítette a Kassai Thália Színház elQadását egy adománygy_jtés 
keretében. Jó lehetQség van arra, hogy személyesen részt vegyünk egy-egy színházi elQ-
adáson. Ilyen fizikális közelségben talán nem lesz kulturális fQváros a magyar határhoz. 
Kassán a magyar kulturális múlt keveredik a szlovák kultúrával. Menjünk minél többen 
Kassára, a kultúrához mindenkinek joga van!
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