
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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A székesegyház és a többi templom, amelyet a protestánsok nem vettek birtokba, bezárva om
ladozott. A katolikusok tíz esztendőn át minden istentiszteleti hely és templom nélkül szűköl

ködték. Arról, hogy a váradi püspökök - akár az erdélyi fejedelem szolgálatában illó történet
író, Forgách Ferenc utóda, a Habsburg-párti Zemchei Radeczy István (1567-1572), vagy az
ugyancsak Habsburg király által kinevezett Bornemissza Gergely (1572-1585) - betegye lábát a
városba, szó sem lehetett.

Bizonyos, átmeneti enyhülést hozott a váradi és az erdélyi katolikusok életében, hogy János
Zsigmond halála után Erdély fejedelmi székébe Báthory Istvánt emelték a fejedelemség rendjei.
A Báthory család tagjai - néhányukat kivéve - meggyőződéses katolikusok voltak. István fejede
lem, ha a bihari és váradi protestánsok érzékenysége miatt a székesegyházat nem is merte vissza
adni a katolikusoknak, l 576-ban megengedte, hogy a Várad külvárosában, Olasziban álló Szent
Egyed templomot birtokba vegyék.

A Báthoryak uralkodásának enyhültebb légköre más lehetőséget is teremtett a katolicizmus
számára, nevezetesen, hogy misszionáriusokként a szerzetesek újból megjelenjenek Erdélyben és
a Partiumban, Váradon is, majd hogy megkíséreljék az erdélyi katolikus püspöki szék újbóli be
töltését. Váradon először a ferencesek jelentek meg, ám nem maradtak sokáig, utánuk a jezsui
ták tűntek fel a városban. Sajnos, az enyhülés légköre nem bizonyult tartósnak. Sem a protes
táns; sem a katolikus fél nem tudott élni vele, nem tudott tapintatosan és okosan viselkedni.

Várad katolikusainak lelki gondozását ajezsuiták tagjai vették át egy időre, élükön a rend első

nagy magyar tagjával, Szántó (Arátor) Istvánnal. Hatalmas lendülettel látott munkájához,
amelynek első nagy - talán legnagyobb eredménye volt, hogy Pázmány Miklós fiát, az ifjú Pétert
megnyerte a rend számára.

Ebben az időben már az indulatos és ingatag kedélyű Báthory Zsigmond ül Erdély fejedelmi
székén. A váradi protestánsok követeket küldenek hozzá, követelvén a jezsuiták eltávolítását.

, Az impulzív 'fejedelem azzal kezdte a választ, hogya követeket, mit sem törődve azzal, hogy ne
mes ember is van közöttük, lekapatta a tíz körmükről és megbotoztatta őket. Utána levelet írt a
váradiaknak, amelyben ugyancsak leszedi a keresztvizet róluk, a levélben hemzseg a "bestya",
"kurafi", "áruló" jelző.

Az esetet azért is érdemes megemlíteni, mert összefügg a Szent László-emlékek sorsával. Bá
thory Zsigmond kereste a kapcsolatot a Habsburgokkal. Feleséget is közülük vett, Rudolf csá
szár nővérét, Mária Krisztina főhercegasszonyt. Hullámzó kedélyállapotai egyik mélypontján,
1599-ben lemondott trónjáról Rudolf javára, ott hagyva helytartóként Mária Krisztina főher

cegnőt, és visszavonult Csehországba. Azután meggondolta magát, 1600-ban újból visszatért,
hogy lengyel és kozák csapatok segítségével visszaszerezze hatalmát. Követeket küldött Váradra,
fölszólítva a várost, álljanak melléje. A váradiak azonban nem tudták elfelejteni, hogy a követei
ket megbotoztatta és őket bestyáknak és kurafiaknak titulálta. Visszaüzentek, hogy ha Zsig
mond hűséget esküdött Rudolfnak, ne szegje meg a szavát: ők hűségesek maradnak a fejedelem
adott szavához és kitartanak Rudolf császár mellett. A kitartást oly komolyan vették, hogy kö
veteket küldtek Rudolfhoz : oltalmazza meg a várost a katolikus Báthory Zsigmondtól és szövet
ségesétől, a töröktől.

Báthory Zsigmond bosszút esküdött, elhatározta, hogy ráuszítja a törököt Váradra. Elhíresz
telte - olyan módon, hogy az a török fülébe jusson -: Váradon összeveszett a német és a magyar
őrség, könnyű zsákmánya lehet mindenkinek. A török lépre ment. Mehemet basa, aki Erdély
megtámadására készülődött, azt hitte, könnyen beveheti a várost, s 1598. szeptember 29-én hat
vanezres seregével Várad alatt termett. Négy hétig tartó, hiábavaló ostrom után szégyenszemre
eltakarodott. A négyhetes ostromról, annak megható és rettenetes részleteiről Szamosközi Ist
ván számol be Erdélyről szóló történeti művében. Az ostrom alatt a váradi polgárok egyre azt ki
áltozták az ostromlók felé: hasztalanul lövöldöznek, mert: a szent királyok védelmezik a várat.
A török táborban is, mikor november 3-án elvonultak a sáncok alól, sűrűn hajtogatták egymás
között a csalódott török vitézek: "Tudtuk, hogy így lesz. Hallottuk, hogyan nyerített Szent Lász-
ló érclova. Ez csak balszerencsét hozhatott ránk." ,

Az, amit a babonás török az ércló nyerítésének hallott, a golyók csörgése, zörgése lehetett,
amelyek eltalál ták a szobor fő és mellékalakjait. A golyózápor az ércszobroknak ugyan nem ár-
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tott, a székesegyházat azonban még jobban tönkretette: tetőszerkezete, boltívei beszakadtak,
csak a csupasz falak és oszlopok meredeztek benne.

Báthory Zsigmond uralkodása még egy másik vonatkozásban is kapcsolódik Szent László em
lékeihez. Amikor Zsigmond 1597-ben visszaállította az erdélyi püspökséget és újból betöltötte
azt, Gyulafehérvárott berendezték az oltáraitól és felszerelésétől megfosztott székesegyházat.
A fejedelmi kincstárból elővették azokat a templomi kegyszereket, liturgikus kellékeket, amelye
ket még János Zsigmond halmozott fel és nem osztott szét. A székesegyházba és az újonnan ki
nevezett erdélyi püspök, Náprágyi Demeter őrizetébe került a Szent László-ereklye és tartója, a
remekművű herma. Az ereklye nem sokáig maradhatott Gyulafehérvárott. Báthory Zsigmond
I599-ben meghasonlott feleségével, önmagával és fejedelemségét az erdélyi rendek beleegyezésé
vel átadta unokatestvérének.:a nagy tehetségű és jobb sorsra érdemes Báthory András bíboros
nak. I599-ben Mihály havaselvi oláh vajda betört Erdélybe. A bíboros fejedelem megkísérelte az
ellenállást, a vajda azonban elsöprő győzelmetaratott fölötte; a csatatéren holtan maradt Bátho
ry András is.

A tragédia oly hirtelen következett be, hogy Náprágyi Demeter püspök nem is tudott elmene
külni. Amikor azonban 1600 tavaszán Mihály elhagyta Gyulafehérvárt és Moldva meghódításá
ra indult, a püspök összeírta a székesegyház kincseit .és sietve eltávozott Erdélyből. Prága felé
vette útját, hogy beszámoljon megbízójának, Rudolfnak : kudarcot vallott az Erdély megszerzé
sét célzó kísérlet. Ő is, Rudolf is tudta, hogy a püspök mint a Habsburg politika képviselője, töb
bé nem térhet vissza Erdélybe.

Náprágyi Demeter magával vitte Szent László ereklyéjét s a hermát is, hogy megmutassa a
műkedvelő császárnak. Prágában kijavíttatta a herma sérüléseit és továbbvitte új állomáshelyé
re, Pozsonyba, ahová prépostnak nevezték ki. Majd amikor győri püspök lett, a győri székesegy
házban helyezte el a drága ereklyét.

Váradon tovább pusztultak a szent király emlékei. A legutóbbi ostrom alatt súlyos sérüléseket
szenvedtek a vár falai. Bethlen Gábor 16ü6-ban elhatározta, hogya stratégiailag oly fontos várat
helyreállítja, kijavítja a falak romlásait, megerősíti a bástyákat. Az anyagot az építkezéshez on
nan vette, ahonnan a legegyszerűbb volt. Lebontotta a várbeli templomokat, és köveiket beleépí
tette a várfalakba.

A bontás során egy sír bukkant elő a székesegyház padlója alatt, benne drága szövetbe burkolt
csontváz. Ekkorra már, úgy látszik, feledésbe merült, hogy János Zsigmond idején Szent László
sírját összetörték és csontjait kidobálták, mert a bontást irányító tisztek azt hitték, Szent László
csontjai kerültek elő. De maguk nem akartak hozzájuk nyúlni, elhívtak tehát három katolikus
nemest és azok felügyelete alatt az egyik bástya alá rejtették a maradványokat. Az átszállítást és
újbóli elföldelést halálra ítélt rabokkal végeztették el, akiket, miután a munkájukat befejezték,
lenyakaztak.

Ebben az időben vált közismertté az 16ü5-ben Ecsed várában elhunyt országbíró, Báthory Ist
ván végrendelete. Az országbíró a Báthory família azon tagjai közé tartozott, akik szemben áll
tak a Báthoryak katolicizmusával. Kitűnik ez a hivő protestáns végrendeletéből.amely további
adalék a Szent László-emlékek, a váradi székesegyház kincseinek történetéhez és sorsához.
A rendelkezésből kiderül, hogy az ecsedi várban az I595-i pereskedés és egyezkedés után is ma
radt még jó néhány érték a váradi székesegyház felszereléséből.

"Régi papi öltözeteim vadnak ~ írja - és afféle papi könyvek, kik az ecsedi tárházban vadnak.
Miérthogy a régiek isteni tiszteletre csináltatták volt, noha szegények nem vötték eszek ben, hogy
bálványozzanak vélek; én is annak okáért magam szükségemre elköltenem nem akarom, hanem
isteni tiszteletre, ilyenformán: Hogy ha én életemben véghez nem vihetem, de holtom után vagy
pénzen adják el, avagy ha el nem adhatják, gyöngyét és islógját fejtessék le, az kik gyöngyösök
bennek ... és az kik olyak, kiből az örvösök ezüstöt égethetnek, ezüstöt égessenek. De pápistá
nak, se zsidóknak ne adják, hanem egyebeknek, akármilyen rendbelieknek adják el pénzen mind
gyöngyöstül. Az öreg könyveket metéljék ki és osszák iskolába való gyermekeknek: könyvet belé
kötni jó leszen. Ha pedig látnák, hogy ismég pápista kézben esnék: rakassanak egy nagy tüzet és
mind megégessék őket, tegyék porrá, senkinek egy pénz árát se adjanak benne, széllel fúvassák
fel az porát. Nem akarom, hogy többé bálványozásra keljen."

A nagyszombati prímási udvar ~ nyilván az oda menekült nagyváradi kanonokok felhördülé-
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sére - közbelépett, követelve, hogy adják ki az eesedi tárházban lévő katolikus egyházi kegytár
gyakat és könyveket. A prímási udvar kérése teljesült, de olyan módon, hogya magyar középkor
drága emlékeit Kassára szállították és ott szétosztották falusi templomok között.

Századunk elején a váradi egyházmegye történésze végigjárta Kassa és Jászó környékét.
A drága holmiból egyetlen töredéket sem talált.

IV.

Szent László szobra még mindig Várad bástyáin ragyogott, ébren tartva és ingerelve a hiszékeny
és babonás törökök haragját, akik annyira félték és gyűlölték az ércparipás lovagot, hogy még az
ország másik végében, például a kőszegi csatában is feltűnt izgatott képzeletükben, ha a hadisze
rencse pillanatnyilag elpártolt tőlük. Nem kevesebb, mint fél évszázadon át őrködött még a szent
király nagyváradi szobra három mellékalakjával.

1657-ben Rákóczi György erdélyi fejedelem szerencsétlen lengyelországi hadjárata nyomán el
vesztette trónját. Habsburg segitséggel próbálta visszaszerezni, s többek között ígéretet tett,
hogy ha Habsburg Lipót támogatja öt, visszaállítja majd a váradi püspökséget is, és megengedi
Pálfalvai Jánosnak, a Lipót által kinevezett püspöknek székvárosába való visszatérését.

A hadiszerencse azonban továbbra sem kedvezett Rákóczi Györgynek. Kolozsvár közelében,
Százfenesnél1660 májusában csatát vesztett a törökkel szemben, és maga is halálos sebet kapott.
Hűséges emberei Váradra menekültek vele. A szerencsétlen fejedelem két álló héten át viasko
dott a halállal a váradi várnagy házában. A katolikus Petky István leánya, a jóságos Anna ápolta
hűséggel és áldozatkészséggel. Ő fogta le a szemét is. Miután a fejedelem meghalt, az érzékeny
Anna kifutott a halottas szobából a folyosóra és sírva fakadt. Apja odasietett hozzá, hogy vi
gasztalja. Amh azonban felfohászkodott :

- Én bizony jó reménységgel vagyok szegény fejedelem felől, hogy Isten megirgalmazott neki,
mivel most igen nagy fényességet láttam a bástyán.

Petky megrázta a fejét:
- Szegény lányom, inkább hiszem, hogy a szent királyoknak a tetemök dicsőségére volt a fé

nyesség, abban a bástyában.
Akkor mesélte el leányának a majd fél század előtti történetet, hogyan találták meg a székes

egyház bontása közben a csontvázat s hogyan temették a bástya dombjába. Ő egyike volt a há
rom katolikusnak, akik a csontokat abban a hiszemben rejtették a földbe, hogy azok Szent Lász
ló király maradványai.

Ali basa, az új török szeredár, aki ezekben a napokban Temesvárnál táborozott, mihelyt meg
hallotta, hogy Rákóczi György meghalt, nyomban elindult seregével, és 1660. július 14-én körül
fogta és ostrom alá vette a várost. Az ostrom hire megrázta az ország közvéleményét, szentül hit
ték az emberek, hogy Rákóczi halála juttatta Ali eszébe Várad ot. A pápa, VII. Sándor nyilvános
könyörgéseket rendelt el Várad megmeneküléséért. A várban azonban mindössze 850 védő né
zett farkasszemet az ötvenezres ostromló sereggel.

A védelem 44 napig tartotta magát. Közben követeket s üzeneteket küldtek Habsburg Lipót
nak Grácba, segítse meg őket, hiszen Váradtól háromnapi járásra, Rakamaznál egész császári
hadtest vesztegelt, Souches tábornok vezetésével. A bihari alispán Krisztus öt szent sebére kérte
a katolikus Lipótot, legalább háromszáz-négyszáz jó lövésszelés néhány tüzérrel támogassa meg
a vár védelmét. A válasz ez volt: Lipót mint magyar király békeszerzödést kötött a törökkel,
nem kockáztathatja az Erdélyhez tartozó Váradért. hogy a békét felbontsa és újabb háborút
szakasszon az amúgy is sokat szenvedett Magyarország nyakába.

A vár tehát elesett. A török bevonult a sáncok közé. Először azt a két keresztet verték le, ame
lyek a székesegyházról kerültek a bástyák tornyaira. Utána darabokra törték a szent király szob
rát mellékalakjaival együtt.

Így tűnt el Váradról Szent László tiszteletének utolsó tárgyi emléke.
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