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Bocsánat, hogy megszólítom. Elég gyakran láthatott, hisz itt sétálunk mindennap;
az ilyesmi pedig nem ismétlődik véletlenül. Csak kérdezni szeretnék valamit.

Most jöttem a moziból. A Csínom Palkó. Mindent értettem; de egyszer azt kiál
tották, hogy lovasok jönnek, aztán később a lovakat egy fiúra bízták, mert ő a lovász.
Ezt, ha megkérdezhetném : - mit jelent, hogy lovász? Látja, igy vagyok minden szó
val, amit nem értek pontosan. Nem engedelmeskedik a nyelvem, és kinevetnek, ha
elhúzom a szám: - lovááász ...

Igen? A lovas tehát az, aki a lovon ül. Azért kiáltották, hogy lovasok jönnek. És a
lovász az, aki gondozza a lovakat; ezt mondja? Látja, most már könnyebben kimon
dom: lovááász! ... Köszönöm.

Nem, én nem a nyelvet kutatom. És talán ezt is rosszul mondtam. Mert ha gon
doznám, mint a másik a lovat, a lovááász, akkor én is úgy lennék, vagyis: nyelvéé
ész? Igen? .. Ez nagyon nehéz.

Nem, nem tanulok. Csak meg kell értenem, ha itt vagyok ... Bocsánat, még nem
is mutatkoztam be. János vagyok. Inkább Jannisz Dimétriosz, de a társaim egysze
rűen Jánosnak csúfolnak. Jaj, dehogy csúfolnak; ezt is rosszul mondom. A görög
nevet nem szeretik; könnyebb, ha Jánosnak hívnak. Öntők vagyunk; elég a gond az
izzó vassal, minek kinlódni egy ilyen kemény névvel is? Igazuk van, jobb is a János
- hiszen itt vagyok. De ha mindenkinek "itt vagyok", akkor meg akarom érteni, amit
még nem értek ...

Mielőttez az új kormány jött, ott, - tudja, nem is reménykedhettünk abban, hogy
egyszer még hazakerülünk. Mi, akik úgy jöttünk ide akkor. Pedig az ember mindig
hisz valamiben. Csakhogy azok ott úgy berendezkedtek annak idején, hogy oko
sabbnak látszott, ha mi is berendezkedünk itt. Inkább egészen, mint egyfolytában a
csodára várni.

Kaptam munkát, és kaptam feleséget is, ittenit, hiszen fiatal voltam. Mint most a
lányom. Sem,a munkahelyemet, sem a családomat nem változtattam meg. Ilyen va
gyok. Furcsa? Így a jó. Az egész olyan, mintha ugyanaz maradtam volna.

Csakhogy én nem maradtam ugyanaz, inkább ez a furcsa. Pontosabban az, hogy
rájöttem. Jaj, ez így megint nem érthető! Látja, milyen nehéz?!. .. Tehát amikor
nemrég az az új kormány jött Görögországban, és egyszerre kinyílt a kapu - mehe
tünk. Mind, aki akkor jött el, és még él. Ha akar. Látogatóba, vagy egészen. Akkor
rámszakadt a nagy kérdés. Ú gy megijedtem, mintha a háború tört volna ki! ... Nem
érthető? Hogyan mondjam hát? .. A tető roppant meg fölöttem. Mert persze, hogy
menni kell, ha az ember becsüli magát valamire. A gyárban is örültek, hogy na Já
nos, mehetsz, rohanhatsz, megnézheted! ... Mit nézhete k meg?! Nem küldtek, de
hogy, hisz jól megvagyunk huszonöt éve; újak jöttek, régiek mentek, én őstag va
gyok, de azért menjek, mehetek, mekkora öröm, végre! A feleségem is nógatott,
hogy az Istenért, erre vártál, nem? .. Én csodálkoztam a legjobban. Bizony Isten
nem ugrottam föl az örömtől, hanem megijedtem.

Mert látogatóba, vagy egészen - de menni mindenképpen kell. Megmutatni a fele
ségemnek és alányomnak ; ezzel valahogy tartozik az ember ... De hát ki él még ott,
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és mi áll a helyén? Itt majdnem harminc évig dolgoztam, és olyan nyugdíjam lesz,
mint mindenkinek, akár szépen mondja, hogy lovááász, akár nem ... Én onnan sem
azért jöttem el akkor, mert ott akartam hagyni, és itt sem akarok itthagyni semmit.
Ha így vesszük, ez épp aztjelenti, hogy mégis ugyanaz maradtam... Nehéz, nagyon
nehéz.

Tehát elhatároztuk. És mentünk. RepülővelAthénig. A feleségem fogta a kezem;
látta, mennyire félek. Ki se nézett, csak engem figyelt. Il1ett is volna magyaráznom,
hiszen az én hazámban jártunk; én ismerem ott a levegőt, nem más. Tulajdonképpen
boldognak kellett volna lennem, hogyalányunk olyan nyíltan örült mindennek, él
vezte a röpülést, az ismeretlen illatokat, mindent. Igazában már akkor kigyúlt, ami
kor először ültünk asztalhoz, hogy megbeszéljük az utat, és azóta egyfolytában égett
a rózsa az arcán ; nem vette észre a félelmemet ... Később a vonaton is folytatódott,
Salamisig, és tovább, Mégaráig. Hiába értünk ki a tengerre, és hiába égetett az a
nap! (Sehol se tűz ilyen éltetőn.) Mégis, a szorongás csak nőtt, amikor csomagjaink
kal végre autóbuszra kapaszkodtunk, és a tengerpartról átfordultunk megint a he
gyek közé.

Az én falum felé. Ahol a fehér délben, a fehér sziklák közt azt éreztem, hogy itt
már minden az enyém. Enyém volt, és enyém megint; és a hasadék irányában két fal
áll, ahová Grigorisszal szöktűnk az iskolából, és nem a nap felé kell fordulni, hanem
az árnyéknak, és két perc rohanás után a tiltott forrás vár, és kötélhíd a szakadék fö
lött, ahová sem apa, sem anya féltő kiáltozása nem hallatszik föl ... Az autóbusz
azonban megkerűl mindent, hegyet, forrást, szakadékot, hidat, s valahányszor meg
áll, sötétnadrágos emberek szállnak föl, hófehér ingben, boldogan kiáltoznak, fárad
tan köszönnek vissza. Vasárnap mindenki tolakszik, nekem is szól az üdvözlés, aki
ül itt, szorosan fogja asszonyát, rám kell kiáltaniuk, jár a mámoros üdvözlés min
denkinek, harsányan és diadalmasan az egész családnak, hisz idegen nem kerül erre,
száz év alatt egyszer sem, hát még ünnepnapon!

Bizony nagyot dobbant a szívem, mikor a falu első házai közé értünk! Ez magától
értetődő, nem? .. Helyesen használtam a szót?

Gondoltam, ennyi ünneplő ember között majdcsak akadnak páran, akik segíte
nek, hogy ne kelljen a feleségemnek is emelgetni azokat a dögnehéz bőröndöket. Mi
helyt azonban az ajtó föltárult, legalább nyolc-tíz ember nyomakodott a lépcsőnek

alulról. No, méltatlankodtam, előbb tán a leszállókat engednék; láthatnák. hogy
asszonnyal vagyok, ha a kamasz lányra nincsenek is tekintettel! De fennhangon
semmit ~ szóltam. - Miért? Ez is érthető? Hiszen csak idegenben történik meg ve
lünk, hogy amit egyébként rosszallanánk, arról nem szólunk hangosan. Igen, ven
dégségben nem illik; de én itt otthon vagyok! ... Nem, nem gondoltam én akkor er
re, és máig sem tudom, hogy ez, amit érzek, fáj-e?

Szóval, nyújtottam a karom a feleségemnek s a másik kezemmel tiltakozón hado
násztam. Amikor egy vasas szorítás váratlanul 'megragadott. Hirtelen mintha ab
roncsba szorultam volna. És röpültem máris a markoló karok között: hárman kap
tak le a busz lépcsőjéről - nem préselődött föl a járatra senki, nem azért ácsorogtak
itt fekete nadrágban, hófehér ingben, az olvasztó napban; - egyetlen pillanat, és a fe
leségem is röpült, karból karba, a lányom is, a csomagok is. Ölelgettek, csapkodták
a vállunkat, csókolták az arcunkat, és penderültünk egyik szorításból a másikba,
könnyek maszatolódtak a szánk köré, a házak elé kiálltak még a gyerekek is, integet
tek, narancsot dobáltak, és amikor végre megindultunk, a nyolc-tíz fehér inges, ün
neplő, vasárnapi férfi vonszolásában, a hátramaradók még mindig kiáltoztak, és len
gették szalagos kalapjukat.
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Fahíd következett, ítt kícsit szét kellett szélednünk : akkor próbáltam az ölelő tes
tek közül kipislogni, de egyetlen ismerőst se fedeztem föl a hadonászó boldogok
gyűrűjében. Mi történt hát?! Ha ennyi idegen itt, és mind énelém, mind mielénk? ..
Minket vártak?! A csoda érkezett meg nekik?! ... Honnan tudták, ki jelezte előre?

Ne haragudjon, hogy ennyit beszélek. Csak meg akartam kérdezni valamit, aztán
egyszerre minden előjön ... Én nem találtam már ott a magaméi közűl jóformán
senkit, hiszen szétszéledtünk akkor, mindenki elfutott valamerre, szerte a világba.
Nagy idő, sok idő, kérem. Ezek közül én már nem ismertem senkit - ők azonban is
mertek engem. Vártak ... A hírem? Annyi év után?

És a feleségem? És a lányom? ... Azt hitték, azért utazunk, hogy majd megmuta
tom nekik Görögországot. Istenem, micsoda készülődés előzte meg az utunkat, a lá
nyom szinte megszépült az óriási izgalomban. Igaz, nem maradtunk végig ugyanab
ban a faluban, hanem oda is eljutottunk, ahol iskolába jártam, meg vissza Salamis
ba, ahol dolgoztam --de mindenütt ugyanúgy történt. Családok adtak át minket egy
másnak, és mesélnem kellett a múltról, az ő apjukról. Az asszonyok közben megmu
tatták a feleségemnek a gyűmölcsfűzéreket, az imakönyveiket, a nászukra készült
hímzett ágyneműt, a fiókok mélyén őrzött fényképeket, és tanítgatták a bölcsők fö
lött énekelt babonás mondókákra, melyek csak a fehér sziklák és zöld hegyek maga
sában érthetők, és nem a férfiak fülének szólnak, hanem a felhők viszik a tengerek
fölé: s ő szégyellte, hogy alig érti a szavukat, pedig görög ember a férje. A lányom
maI könnyebben ment, hálásan örültek a csodálkozásának, tapssal jutalmazták, ha
megértette a szavukat, és lábdobogás viszonozta, ha a szájára jött valami az ő nyel
vükön. Beöltözött az ő viseletük szerint is, amiért körbemuzsikálták, és a magasba
dobálták ; sokáig nevetett, azt hittem, tetszik neki az apja földje ... Délben kezdő

dött már a vigalom mindenütt, és táncolnunk kellett, verítékes ingben, nehéz borok
tóIlihegve, folyton asztalhoz ülni, nagykanállal meríteni, mesélni közben, és megint
táncolni, összekapaszkodva, énekelni és boldognak lenni.

Csak arról nem kérdeztek sehol, hogy mi lesz. Csak mondták. Hogy itt jó lesz. S a
másik házban is ugyanúgy. - Tessék megérteni: nekem feleségem van és lányom. Ne
kik milyen lesz?! ...

Két hétre utaztunk. Hogy megmutassam a földet. A sziklákat, a napsütést, amely
ről nem lehet beszélni, és a tengert, amelyről nem tudtam nekik mondani annyi év
alatt semmit. Énekeltünk, ettünk, táncoltunk, ittunk, verítékeztünk. Csak az első
nap hittem, hogy meg fog vakítani a fehérség.

Aztán vége. Autóbusz megint, és vonat, és Athénben egy fél délelőtt, és repülőgép.

A félelem újra. Nem a magasság miatt. Hanem, hogy mi vár! Vagyis, hogy ezek után
mi lesz? .. Pontosan szeretném mondani: hogy ha leszállok a gépről, úgy lesz-e
minden megint, mint azelőtt? Ez, ugye, lehetetlenség?

De hát akkor mégis hogyan?
Ebben a téveteg bizonytalanságban egy-két napig még csak el lehet élni valahogy;

de meddig? Szótlanul? A másik gondolatát lesve? Gyanakodva, hogy csak bele ne
kezdjen, ki ne mondja ... Mint aki önmaga ellen szurkol.

És bent az öntőben ? Az útiélmények szokásos ismételgetése.után, az első napok
magunkra erőszakoltfegyelme után?! Az értelemmel megvert ember kényszeríti ma
gát, különben széthullana körülötte minden! ... Na de idebent mi lesz, itt, legbe
Iül?! Amikor mindenki válaszra vár! Szótlanul, de rebbenő tekintetükkel kérdezik,
hogy mi lesz? Ők faggatnak engem - nem én! Mert én nem akarom megkérdezni
magamat! Vagyis, nem akartam. Azt hittem, nem kell ...

Csakhogy ezt nem lehet megúszni.
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És most sem tudom, hogy kellett volna-e, Ha nem épp a lányommal történik meg.
Akinek a legkevesebb köze van az egészhez, hiszen ő igazán először járt ott - mond- .
hatnám tehát úgy, hogy turistaként; igaz?

Nagyon fájt, amikor megtudtam. Valahogy azonban mindig mindent meg kell
tudnunk. Egy év múlva, amikor a lányom az ifjúsági kosárlabdacsapattal nyugati tú
rán járt, a záró vacsorán francia fiatalok kérdéseket intéztek a tornán szereplő együt
tesekhez, és őszinte izgalommal kíváncsiskodtak egymás hazájáról, az otthoni élet
ről, iskoláikról, meg minden másról. Meghívások is születtek, és büszke történetek
hangzottak el; - külföldön ugye valamennyien így vagyunk ezzel, s készséggel elhi
szik nekünk, bármit mondunk ... Csak a lányomnál akadt el a jókedv. Mert ő nem
tudott mondani semmit. Illetve csupán annyit, hogy ő görög. És ezért némultak el.
- Hiszen görög csapat nem is jött a tornára!

- Vica! Megbolondultál ?!
Klubtársai biztosan kinevették:
- Sóder! Hiszen nem is tudsz görögül!
Ezt viszont arnazok nem érthették; ő tehát vállat vont:
- Akkor is!
Elhiszi ezt valaki? Hógy mennyire fájt, amikor megtudtam ? Azt gondolják, ép

penséggel büszke lehettem volna! S rákérdeznek, hogy hiszen miért nem örülök?!
Örüljek? Ú gy volna becsületes, ha örülnék?!
Említettem ugye, hogy akkor járt ott életében először, különben pedig pont úgy élt

itt, mint a többi gyerek: mindent megadtunk neki,hogy úgy lehessen, mint az iskolá
ban mindenki, és meg is kapja, az iskolától, a barátnőitől, mindenhonnan. .. Hát
én, aki nem tudom kimondani, én, aki azért dolgozom úgy, mint egy barom - jaj,
bocsánat, nem így akartam, nem mint egy barom, hanem ahogyan más, bárki - hogy
olyan legyek, nem másféle,' hát érdemes volt annyit gyötrődni?". .. Én izzadok és
dadogok, és szorítom az öklömet, mert néha irtózatos kín, hogy nem tudom kimon
dani, és nem tudom elhatározni, és éppen ezért nem tudom, hogy mi lesz ... és ak
kor ő, nevetve és üresen hencegve, talán heccből, sőt netán, hogy csodálják is: egy
szerűen kimondja, ő, pont ő?! Hát ennyi, és ilyen semmi az egész?! Megrántjuk a
vállunkat, és kész: - Én görög vagyok! Veletek tanulok, veletek küzdök a meccsen,
veletek utazom - elfogadom; - ae más vagyok. - Más?!. ..

Ne haragudjon, hogy így kitálaltam. Alighanem bármiről beszélek, ide vezet ...
Nem pofozhatom meg: nagylány már. Az anyja se bántotta soha. Szegény asszony
amúgy sem fogja föl, mi bajom ...

Lovááász. .. Legalább ezt már értem. Köszönöm. Örülök neki.

*
... Jó napot kívánok! Tudtam, hogy találkozunk; bíztam ébben. Napok óta cipe

lek egy új szót ; restellem idegentől kérdezni.
Sziik.ségszerű. Jól ejtem? Szükségszerűűű... Körülbelül sejtem is, csak jó volna

bizonyosan tudni. - Igen? Elkerülhetetlen? Tessék csak még egyszer mondani:
- Hogy az események összefűggéséből következő. Okvetlenü!. .. Ez nehéz. Szerű!

- ez zavar. A jelzett dologból eredő. Nem, így még furcsább. Maradjunk csak in-
kább abban, hogy föltétlenül bekövetkezik, nem lehet elkerülni. Ez így szigorúbb,
sőt kegyetlenebb is, de legalább nem keni el ... Köszönöm.

Hogy mi bajom ezzel a szóval? Nem, nincs bajom. A rádióban hallottam egy elő

adást a fiatalokról, abban annyiszor emlegették. Minden hozzászóló legalább há-
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romszor ... Meglepődik,hogy én azt a sorozatot hallgatom? Mert szeretnék tisztán
látni. Szent igaz, hogy lehetetlen, de legalább rernénykedem, hogy egyszer csak ráve
zet valami arra, hogy miért is történt igy? Vagyis, hogy egy "problémátlannak" lát
szó gyerek (ők nevezik így a rendeseket), mint amilyennek én a lányomat hittem, mi
től lett hirtelenében ilyen? Nem, nem rossz; igazságtalan lennék. Nincs rá szó. Erre
sincs. Hogy eszébe vette és a végsőkig csak azt hajtogatja, mint egy eszelős: - hogy ő

oda akar menni. Ez még nem rosszaság, ugye. Ha az volna, megpróbálnék segíteni a
dolgon. Így azonban ... Reggel ezzel búcsúzik el tőlem, este meg erre megyek haza.
És lássam be. Hiába ülünk a tévéhez, vagy hiába hallgatunk: ez izzik a levegőben.
Ha nem szólunk egymáshoz, akkor is azért van a csönd, tudjuk, hogy azért, mert ha
megszólalna valamelyikünk, ugyanott folytatnánk. ahol abbahagytuk. Némán sem
értjük meg egymást. A feleségem meg járkál köztünk, hol az egyikünkre néz, hol a
másikunkra. nem kérdez, nem vitatkozik, csak úgy világít a szeme, hogy hát én in
kább idekint kóválygok az utcán ... Mert ugyan mit feleljek, ha ő se tudja kimonda
ni, hogy mivel vádol? .. Miért lett minden így, egyszerre? Hogy ne örülhessek an
nak se, aminek pedig jó lenne örülni?! Csak azt ne mondja, hogy... szükség
szerűűű, a fene egye meg!

Látja, már múltkor kijelentettem, hogy nem véletlen, ha annyiszor találkozik az
ember valakivel. Hanem következmény. Mert azóta én nem tudok sehol megmarad
~i. Én, aki egyvégtében ugyanazon a helyen dolgoztam !... Képzelje csak el, hogy
amikor elkezdtük abban a kis öntőben húsz éve, milyen éktelenül röhögtek akkor
rajtunk a gyárban! Persze, mert ők komoly munkagépek előtt álltak, ővelük tárgyal
tak, ha lemaradás mutatkozott - mi viszont csak belefogtunk valamibe, ami fene
tudja, kinek jutott eszébe. Öntő? Amolyan kis házi kohó, baba-kohászat, felnőtt

emberek játszadozása! ... Aztán ma? Na, hallgassa meg egyszer, ha arról van szó,
hogy export-terv! ... Hát én, én az őstag, ott álltam a tűz előtt, a legeleje óta egy
folytában. És ahogy az a kis kohó nőtt, úgy nőttem én bele - mibe? - mindenbe!
Mindenbe, ami itt van. Jó, nejátsszuk meg a munka hősét; most aztán meg végképp
nem vagyok az. Azóta már nem. Azért is találkozhat velem annyiszor az utcán ...
Már meg is kérdezték odabent. hogy mi az öreg, mi van veled?!

Semmi. Csak nem tudom, milesz. Nem elég, hogy a lányom megbolondult; most
már az asszony is mintha pártolná. Hogy hátha neki van igaza, hiszen ő fiatal, neki
még hátravan minden; nek ünk meg már úgyis egyre megy: legyen övé a világ ... És
a nyugdíjam például; arra'senki se gondol?! Érthetetlen, mennyire elveszíti az ember
a józan eszét, még ha asszony is, amikor megbokrosodik ! Én magyarázzam meg ne
kik, hogy a világ nem pont az, ami?! Persze, hogy a fiatalság még nem önmagában
keresi. Viszont mindaz, amit ők otthon összezagyválnak, semmi: nem lehet abban
megkapaszkodni. Én pedig tudom, hogy kapaszkodni kell. Én soha nem engedtem
el, ha belemarkoltam valamibe ... És hogy tőlem ez nem is lenne áldozat - a lányun
kért -, hiszen éppen hogy hazamegyek! ...

Ha ezen töröm magam, legszívesebben mindent kivágnék a kezemből. Gyötrődve,

igazságot keresve, nem áll meg az ember az ömlő vas előtt. Amíg az agyában nem
tudja eligazítani a bajait, hogyan terelje a kivágódó vörös rudat a helyes vájat
ba?! ... Hogy én, én vagyok az, aki hazamenne. Akkor miért ők akarják?! ... Fé
lek, kérem. Jobban, mint a repülőn. Ott sem attól féltem, hogy a felhők fölött já
runk; - de itt, a földön állva is azt képzelni, hogy röpül ünk, túl a felhőkön? .. S ak
kor még fogta is a feleségem a kezemet ...

Nem elég hazamenni. Mint ahogy nem elég otthon lenni.
Szükségszerűűű. .. - De melyik?
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Ha el se indultunk volna. .. Akkor meg az piszkálna. Mert lehetetlen, hogy az
ember továbbra is eltemetve hagyjon mindent, amikor már nem muszáj ...

Ne tanácsolj on semmit, nem akarok magára is haragudni. Ha pár napig nem lát
erre, ne gondoljon rosszra. Úgyis másképp fog történni, mint ahogy elképzelhető.
Nem szükségszerűűű ... mást nem tudok mondani,' Hátha úgy fordul, ahogy nem
szükségszerűűű. Csakhogy ebbe bele lehet dögölni.

Na de az élet megy tovább. Akárhogyan, de megy. S bármennyire csúfolják is eze
ket a semmitmondó bölcsességeket: nincs más igazság helyettük. És ezt legalább si
kerül kimondani. Nekem is.

Viszontlátásra. És köszönörn.

SINKÓ FERENC

A SZENT LÁSZLÓ·EMLÉKEK SORSA A XVI.
ÉS XVII. SZÁZADBAN

III.

Megkezdődött Szent László emlékeinek végső pusztulása. A pusztulásnak és a szétszóratásnak
. ez az időszaka évtizedek hosszú során át tartott. A gyulafehérvári fejedelmi kincstárba szállított

drága ékszerek, arany és ezüst tárgyak java részét még János Zsigmond elosztogatta, nem válo
gatva, méltónak adja-e vagy méltatlannak. A Szent László-hermán látható korona ágaiból
mindössze négy maradt meg érintetlenül, a többit letördelték, a drágaköveket elprédálták. Peré
nyi Ferenc püspök két ezüst ampolnája, melyről máremlitést tettünk, például a Bethlen család
birtokába került. Aminek nem volt olyan értéke, mint az aranynak vagy ezüstnek - Szent László'
kétélü harci bárdja -, valószinüleg még Váradon szemétre került. Eldobták, ősszetörték, elvitték
a többi templomi tárggyal és ruhával együtt, amelyekről Pázmány a következőket írja: " ... az én
szerelmes hazámba, az Mennyei Királyné Asszony Várasába, Váradon és egyebütt is szememmel
láttam, miképpen az kelyhekből is serlegeket az keceléből rokolyákat avagy alsó üngöket, a papi
öltözetből szoknyákat, fardagályokat, vagy kurta subákat csináltak ... "

Várad lakosságának legnagyobb része tehát a reformációhoz csatlakozott. Amennyire jelentős

katolikus központ volt azelőtt, annyira fontos bázisa lett most a protestantizmusnak ; konzisztó
riuma, főiskolája s nyomdája egy évszázadon át fontos szerepet töltött be a magyar reformáció
életében. Itt nyomták ki Károli Gáspár bibliajának új kiadását, a Váradi bibIiát, melyet katoli
kusok is szívesen olvastak.

Egyetlen emléke volt Szent Lászlónak, amelyhez nem nyúltak - hatalmas lovas szobra. Rudolf
császár, a koronás műgyűjtő, aki minden szépnek és érdekességnek kedvelője volt, meg akarta
szerezni ezt a szobrot is magának, hogy Prága városát díszítse vele. Utasította Mátyás főherce

gft, szedesse le a szobrot talapzatáról és szállítsa el a csehek fővárosába. Mátyás azt válaszolta,
hogy a feladat megoldhatatlan, részben azért, mert a szobor túlságosan nagy és súlyos ahhoz,
hogy akkora távolságra, oly rossz utakon szállítani tudják, részben pedig azért, mert Várad né
pe, hiába hogy megváltoztatta vallását, változatlanul vallja il régi hiedelmet: Váradot mindaddig
nem foglalhatja el a török, amíg László és a többi szent király szobra bástyái fölött őrködik.

Egy ideig még megmaradt Váradon a hites hely is. Az 1566-i szebeni országgyűlés úgy intézke
dett, hogy két pap és a vármegye jegyzője őrizze. 1570-ben azonban már egészen világi vezetés
alá utalják. noha pecsétjén aszöveget - "A váradi káptalan hiteles pecsétje" - utána is elfogad
ták.
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