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Talán hat éves lehettem, amikor apám elküldött a trafikba itt
Váradon újságot venni. Nem végeztem addigelé ilyen küldetéseket,
így azután első ténykedésem a külvilágban zajos afférban végző

dött. A trafikban elvettem a barnás pultról egy Az Estet és le
tettem elébe tíz fillért. A trafikosné négy fillért adott vissza, ami
kor az újságon az állott: ára négy fillér, vidéken hat fillér. Akko
riban volt valami ilyen megkülönböztetés. Én azonban, nemrégen
tanulván meg olvasni, büszkén fedeztem fel, hogy alap ára négy
fillér és egész hatesztendős polgári öntudatomban az a hit lobo
gott, hogy Várad nem vidék. Vidék Fugyivásárhely, Sályi meg
Hegyközszáldobágy, ahonnan dúsan megrakott szekerek jönnek be
hétfőn s pénteken a hetivásárra, de Várad az főváros. Kikértem
hát magamnak, hogy városomat vidéknek deklarálják és egyre
dühödtebben követeltem vissza a tíz fillérből visszajáró hat fillért,
még talán rendőrrel is fenyegetődztem. Azt hiszem, végül is nem
toporzékoló elszántaágom és hatósági fenyegetéseim hatottak, ha
nem lokálpatrióta hevületem. A trafikos benyúlt a fiókjába, oda tett
a négy fillér mellé még kettőt, meghajolván ezennel Várad fő

városi rangja előtt.

Büszkén tettem le az újságot a. hat fillérrel együtt apám elé
és kihevülten mcséltem el, hogyatrafikban be akartak csapni,
vidéki áron akarták eladni Az Est-et, amíg rendőrrel nem fenye
getőztem. És a véleményemet is megmondtam arról a perszönáröl,
aki Váradot vidéknek merte nevezni előttem.

Apám mosolygott, ültében magához vont és magyarázgatni
kezdte a dolgot, hogy nem volt jogom rendőrrel fenyegetőzni,

rnert hát Várad mégsem főváros, habár ... Ennél ahabárnál kez
dődik, amit igazában mondani akarok. Apám olyasmit mondott
mérnökemberként, hogy talán a föld alatt, a vár bástyái falaiba
építve, mint valami Kőműves Kelemen, ott lappanghat valahol az
a Várad is, amelynek fővárosi rangja volt a középkorban. Mesélt
az Arpádokról, amikor a kisebbik király itt székélt Váradon s itt
volt a második, a keleti részek fővárosa. Lázas izgalommal fag
gattam aztán erről a régi, középkori hires Váradról, amelyről ép
pen itt Váradon olyan keveset tudnak az emberek. Az Anjouk,
Luxemburgi Zsigmond és a Hunyadiak Szent László halála óta
kegyhelyként becsült városáról mondott még valamit apám és
hogy itt mindent fel kellene ásni, akkor megtalálnánk a régi
várost.

Fantáziámban úgy láttam akkor, hogy egy valóságos város
süllyedt el épen, templomokkal, palotasorokkal, talán még a régi
emberekkel is együtt, valami gonosz varázslat folytán.

- De hiszen akkor mégsem vidék Várad - mondtam daco
san apámnak és újra megvillant a szemem a sérelem emlékére.
- A kis király városa ...

• A nagyváradi Szigligeti Társaság 50 éves jubileumi ünnepségén
elmondotta a szerző.

140



- Nem egészen - mondta apám, - most Tisza István ural
kodik innen, mint valami kis király... - és arca elkomorult.
Később tudtam meg, miért nem szereti a Tiszákat, miért mondja,
hogy vesztibe viszik az országot. Akkor vissza kellett vinnem a
két fillért a trafikba és bocsánatot is kellett volna kérnem.

- Itt van a pénz, - tettem le hetykén a két fillért - mert
Váradon most csak Tisza uralkodik. De volt Várad főváros is és
nem vidék.

Ha most visszagondolok erre az első világnézeti aííéromra,
egyszerre magam előtt látom a századelejei várost, azt a sok erőt,

büszkeséget és önérzetet, amely ennek a városnak még oly pará
nyi csemetéit is eltöltötte, mint én voltam akkor. Mekkora lendü
letnek, magabízásnak kellett lennie akkoriban ebben a földben
szegény, csak szellemiekben gazdag városban, hogy még elemibe
is alig járt fiaiból ekkora lokálpatrióta önérzet sugárzott: Várad
nem vidék I Akkor fővárosiasodási lázban égtünk, kicsik és nagyok
egyaránt.

Nem azoknak. kell ezt elmondanom, akik akkoriban is itt éltek
és felnőttebbek voltak, mint én. Hanem azoknak, akik húszéves
megszállás után csak egy kopott, fővárosinak alig mondható várost
találtak itt s még nem tudtak váradivá lenni. Meg aztán két dolgot
is látok apró kis afférom mögött. Az egyik lehet elmarasztaló is
Váradra, ha úgy akarjuk. Hogy talán túlságosan is modern akart
lenni ez a századeleji Várad, realitásoktól elrugaszkodó ambiciók
feszültek benne s a hatéves kölykök is mintha apró marsallbotok
kal jártak volna iskolatáskájukban: én váradi vagyok. Úgy érez
tük, rangot jelent az, volt urbánus öntudatunk, ami ma annyira
hiányzik Magyarországon. Várad, a szegény, földnélküli város nem
Debrecen vagy Szabadka, Halas vagy Kecskemét százezer holdak
kal a város határában. Váradot a középkorban a hit, aztán az egy
ház építette, legutóbbi nekilendülésekor pedig a szellem. Polgárai
nak életrevalósága, esze, ereje, lendülete. Ez a szecessziós Várad
elvéthette sokszor a dolgát és építhetett ízléstelen házakat is. De
nem különös-e, hogy a középkori magyar-olasz-vallon telepítésű

városban, ahol volt Velence meg Olaszi nevű városrész és Páris
patak: a szecessziónak is akadt egy kevésbbé elrugaszkodott for
mája: vannak itt olaszos derűt lehelő bérházak, szállodák és
hiányzik minden germán nehézkesség. A dombjai is derűsek,

szőlővel fedettek, mintha Toszkánában járnánk és a Kőröspart

néha alkonyatban a nagy kupolával Firenzére emlékeztet.
A hajdani elemista büszkeséget Váradra ma sem tudom le

vetkőzni. Büszke vagyok Váradra, büszke vagyok Bíharra, ahova
Arany János jogán még Toldit is bekebeleztem Janus Pannonius,
Pázmány Péter, Bessenyey, Kazinczy, Szigligeti és Ady meg a mai
nagy, bihari származású írök mellé, Nem figyelték-e meg, hogya
bihari származású vagy kötelékű írók mennyit bíbelődtek mindig
a magyar nyelvvel, kezdve Pázmányon, a magyar nyelv újkori
titánján, folytatva a franciás Bessenyein és az európéer Kazinczyn,
a legnagyobb költő nyelvzsenin, Aranyon át egészen Adyig, Gu
lácsy Irénig és Zilahyig. Aki egyszer innen jött, vagy nálunk fejlő

dött íróvá, annak szentség volt a magyar nyelv, az valami külön,
nagylélekzetű magyar öntudatot hirdetett mindig, vagy prédikáció
kat írva mint Pázmány, vagy leveleivel árasztva el az álmos OI1Szá
got, mint Bessenyey és Kazinczy, vagy költőként agítálva Arany
ként és Adyként. Olyan erős volt ez a bihari nyelvtudat, hogy az
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asszimilált Emőd Tamás is, bár könnyebb, de legédesebb szavú
magyar költőink közé tartozik. Ez a föld nevelte.

Miért éppen Várad és Bihar volt mindig a magyar nyelv ki
robbantó erejű vára? Megkísérlem, hogy feleljek rája. Az ország
nak a középkorban egymásután négy fővárosa is volt. Előbb

Esztergom, aztán Székesfehérvár, majd Visegrád és csak végül
Buda. A törökhódoltság megszűnése után az idegen uralom leg
jobban erre a négy városra vetette rá magát. Mind a négyet tele
telepítették idegen bevándorlókkal s volt idő, hogya régi királyi
városokban magyar ember még házat vagy telket sem vásárol
hatott. Várad, a kis király fővárosa elkerülte ezt a sorsot. Igy, bár
a harcokban majdnem minden köve megsemmisült, nyelvében ma
radhatott királyi magyar város, bástya, menedék, szekértábor, ha
kell. A bihari földvárból, mint valami tatároktól körülvett omla
dozó templomból a zsoltár, úgy zengett állandóan a magyar szó,

A századelejei város még oly pöttömnyi szülötte is, mint én,
büszkén verhette a mellét a bihari és váradi öntudattal. A fővárosi

igény azonban sajnos sokszor nem a leghelyesebb módon nyilvá
nult meg. Várad gyorsan nőtt, felületes, vidám élnivágyó város
volt. Egyik puritán nagynéném váltig hangoztatta, ha itt járt:

- Ti váradiak, mind olyan léhák vagytok ...
Ö kolozsvári volt, ahol megmaradtak a kövek, a bástyák egy

része, a régi feudális paloták és míkor elözönlött bennünket az
idegen áradat, a város kálvinista püspöke megírhatta multhoz fel
lebbező könyvét: Megszólalnak a kövek!

Istenem, hová lettek Várad kövei?
A mi tradiciónk csak az alig kétszáz éves megyeházában, a

püspöki palotában, a kanonoksorban meg a kálvária kápolnában
testesedtek meg. Barokk mintákban, a magyar újjáépülés monu
mentumaiban. Hol van Szent László sírja? Hol van az állítólagos
73 középkori templom, amelyekkel városunk középkori leírások
szerint ékeskedett? Hol vannak a Kolozsvári testvérek lovas
szobrai, amelyek messze megelőzték Európaszerte a szabadtéren
álló lovasszobrok divatját, így a Coelleoni szobrot ís? Hol van az
idő, amikor az élén jártunk Európának művészetében is? Hol van
a Mária bazilika, Szent László búcsújáró, szent sírhelye, ahová
aztán később is királyok és királynék akartak temetkezni s ide
temetkezett maga Zsigmond magyar király és németrómai császár
is, mert Szent László sírja előkelőbb volt a Rajnamente és a Duna
mente minden templománál és kolostoránál. Hol vannak? De ne
folytassuk. Égette tatár, fosztogatta kun, rombolta török s végül
osztrák hadímérnökök úgy elplanirozták az összes maradványokat,
hogy csak a nagypiactér sivár kilövő térsége maradt meg. Ami ma
Váradon műemlék van, azt leginkább a püspökség, a káptalan és
a kanonokok építették, újra rangot adva Váradnak. De Várad, a
középkori meseváros ott nyugszik valahol mégis a föld alatt s
egyszer meg kell szólalnía köveinek.

Esztergomban sem maradt semmi a középkorböl, nemrégiben
még azt hittük. És egyszer csak a szorgalmas kutatócsákány fel
fedezte Európa egyik legnagyszerűbb műemlékét egy mohával be
nőtt sokszázéves bástyafalban. Hogy ma fogalmunk lehet az első

magyar királyok építkezésének nagyszerűségéről, azt éppen Esz
tergom végveszedelmének köszönhetjük. A paloták felső emeleteit
lehordták ugyan a várépítök. de alsóbb traktusok boltíveit egysze
rűen áttörték és földdel töm ték ki, hogy ami palota volt eddig, ez-
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után bástya legyen. A száraz föld, az anyaföld, Atilla, Arpád, Szent
István óta hazánk és életünk televénye jól megőrizte még a fres
kókat is s amikor legnagyobb szükségünk volt rá, a trianoni évek
sötétjében egyszer csak megszólaltak Esztergomban a kövek.
Hiába rakták tele a város felszínét idegen telepesekkel Kollo
nicsék, kőbevésett okiratok bizonyságot tettek mellettünk.

A másik királyi városban, Visegrádra is idegen telepesek
tömege szállott a törökök kiűzése után. Most derült csak ki, hogy
ezek a telepesek nem puszta földre érkeztek, nem kellett nekik
oda kultúrát hozniok, hisz még azt is eltüntették, ami volt. Maradt
fent egy mohácsi vész utáni leírás Oláh püspök tollából, aki ide
valósi volt valamerre mifelénk és Mária királynét Brüsszelbe is
követte rnenekülése útján. Ez a tudós pap megjárta Párist, Brüsz
szelt, a Rajnamentét és azt írta le a visegrádi palotákról, királyok
találkozó helyéről, hogy annak párját Párisen kívül nem találta.
Aki azonban századunkban Visegrádra ment, csak a hegytetőre

épült vár romjait találta, s az nem lehetett oly pompás, mondták
az ásatások. Már azt kellett hinnünk, csak valami legendás eszme
szülemény a püspök leírása a dunaparti palotákról, hisz a vise
grádi vár tövében csak egy józan sváb falu volt található tyúkólak
kal és disznóólakkal kapaszkodva a hegység oldalához. Almodott
talán Oláh püspök, amikor itt a Duna partján palotasorokról írt s
Európa legfényesebb udvaráról ? Hiszen méteres kőfalakból épült
paloták csak nem tűnhetnek el a legvadabb keleti csorda pusztítása
nyomán sem a semmibe. Nos nem is tűntek el, csak valami más
történt. Az újonnan jött telepeseknek feszélyező is lehetett a
magyar nagyhatalmi mult sok rom emléke, meg aztán minek men
tek volna követfejteni a bányákba, mikor azt sokkal kényelmeseb
ben megtalálták a királyi paloták falaiban. Nekiláttak tehát a
dolog könnyebbik felének, talán buzdítást, szemhunyást is kaptak
a telepítő hatóságoktól. Lehordták az emeleteket, aztán a függőker

teket tartó támfalaknak láttak neki. Építettek belőle házat, ólat,
istállót. Az eltávolított támfalak nyomán megindult a hegyoldal s
nagyrészt betemette a paloták alsóbb traktusait is. S most mégis
reneszánsz vörös márvány díszkutak kerülnek elő, csodálatos mű

remekek az összes Mátyás által meghódított országok címereivel,
Ausztriáéval, Csehországgal, Lausitzzal... S még csak legelején
vagyunk az ásatásoknak. Nehezen haladhat az is előre, mert ki
kellene sajátítani az összes tyúkólakat és istállókat, amelyeket a
várfalakhoz ragasztották a későbbi századok vándorfecskéi.

Az anyaföld azonban hálás hozzánk. Visszaadja nekünk, amit
el akartak rabolni tőlünk, multunk nagyságának szent emlékeit.
Visszaadja, ha romjaiban is, megcsúfolva is, a föld felszínre veti
a kellő időben, mint Isten kardját a hun regében. Másfélezer
éves ittlétünk emlékei most jönnek napvilágra újra, talán valamit
jelent és lsten megint akar velünk valamit. Vigyázzunk!

És most kiáltom, Várad, Várad! Hol vannak a te multadnak
tanúi, amit gyermekként is keresni szerettem volna kopott kül
városaidban és a vár körül? Hol igazolod te ősi magyarságodat,
Várad, kőben, monumentumban, amit magyar nyelvedben annyit
bizonyítottál. Mert a világ, mint hitetlen Tamás, nem hisz neked
addig, amíg profán ujjait alig hegedt sebeidbe nem bocsátja.
Hol van a 73 vagy csak 7 templom is, hogy Abrahám szavaival
lefelé licitáljunk a számonkérésnél. Csak tíz, csak öt igazat mutass
nekem és megmentem a te fajtádat. Hol van Szent László Váradja ?
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S hol van Kálmán királyé, Anjou Károlyé és Luxemburgi Zsig
mondé? Hol a Hunyadíaké, Vitéz Miklósé és Janus Pannoniusé,
aki először zengette univerzális latin verssorokban fényedet és di
csőségedet, Várad.

Restelkedhetsz Várad, de büszkén ki is feszítheted amelledet.
Tatárt kiálltál. törököt kiálltál, osztrákot, rácot és minden későbbi

ellenséget is, amíg romokba temetkeztél feltámadásra várón. Sze
gény Várad, a te bazilikádat végső szükségben Bethlen Gábor
csapatai omlasztották le, hogy beleépítsenek a bástyafalakba. A
várfalakban benne nyugszik, alszik a váradi magyar középkor
minden álma, tündöklése és nagysága. Mikor bontjuk ki, ha kell
kőről kőre, hogy megtaláljuk, mint Esztergom és Visegrád, mint
Székesfehérvár, a mi multunk nyomait? A középkori Várad pro
letárházak fecskefészekrajai alatt nyugszík, a bazilika faragott
kövei ezekbe, meg a vársáncokba épültek belé.

Ott van a mí tanuságunk, történelmi .jogaink pecsétje s mul
tunknak hitvalló kövei betemetve ihletett kezekre várnak, hogy
megbontsuk a szent kövek kriptáját.

Ha napvilágra hozzuk, méltó lesz az egykori hatéves kisfiú
rebelliós önérzete is: Várad főváros, királyi város, magyar szentek
nek és királyoknak méltó nyugvóhelye. Mert ahol az írók így
őrizték nyelvünk sokezeréves csodáját, ott a földnek is őriznie

kell valamit.
Possonyi László.

LÁZS SÁNDOR:

M Á] U S
Ah, ki ébreszt fel. milyen dáridó
van az ablakom alatt? Száz rig-ó
is fütyül, verebek pereskednek,
nagy hangja van a tavaszi kedvnek.
Ebadta madarai, nem hagynak
aludni, akkora lármát csapnak.
Bujj ki, buji ki, hangoskodik a csíz,
s a nyelvemre édeskés, furcsa íz
kerül, friss illatok bódítanak,
és az ágyamra rásüt már a nap.
Mezítláb szaladok ki a kertbe,
és úgy ugrálok, mint aki kerge,
talpam csiklandozza zsenge fű,

s fülembe csilingel száz csengetyű.

eszembe jutnak bolondos nevek és
a számból kibuggyan a nevetés.
Fütyölni és fára mászni szeretnék,
hancurozva kergetni a lepkét,
megcsókolni minden kis rügyet,
s nyakamba szórni harmatos füvet.
Kacagni, nevetni és csókolni,
virágok előtt hajlongva bókolni,
mezítlenül futkosni a napon,
élszérni ruhám és kalapom.
Hajrá, gyermek vagyok, vásott kamasz,
bácsik és nénik, itt van a tavasz.
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