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ELSŐ RÉSZ.

VÁRAD KEZDETEI.

1. Mén Marót meséje.
Várad kezdeteiről két elmélet ismeretes. Az egyik szerint 

a hegyfok vidékének betelepítése az alföld, a másik szerint a 
hegyek felől történt. Hogy melyik feltevés a helyes, azt ma már 
nem volna könnyű eldönteni.

Fel kell tennünk, hogy az alföld az ősidőkben csak átmene
tileg volt megszállás alatt és urai gyakran váltakoztak. A ró
maiak a hegyekről szemlélték a beláthatatlan ingoványt; a ger
mánok tovább nyomultak nyugat felé. Az erdélyi Torma Ká
roly, a római korszak kiváló kutatója szerint Dacia provincia 
nyugati határvonalát a bihari erdők nyugati peremén, Várad 
körül kell keresnünk. Miután a megállapítást régészeti leletek 
is támogatják, ez az első határozott adat, melyet a kritikai tör
ténetírás Váradról mond.

A húnok, avarok és magyarok földvárai a hegyek alján 
haladtak Bihar-Várad, a szlávok a hegyeken át szivárogtak 
az alföld felé.

III. Béla király névtelen jegyzője szlávokat mondott Bíhar- 
Várad első lakóinak. Nem azokról a szlávokról beszélt, kiknek 
nyomai mindenütt megtalálhatók, hanem egy politikailag ki
alakult szláv fejedelemségről, amelynek élén Mén Marót állott. 
Nem lehetetlen, hogy bolgárok voltak azok a szlávok, kik a bi
hari erdőségeken át Várad vidékéig jutottak, de semmi nyo
mát nem találjuk annak, hogy ez a vidék Bjelohora néven külön 
államot alkotott. Igaz, hogy a bihari hegyvidék földrajzilag külön 
egységet alkot és a Biharország elnevezés nem ok nélkül kelet
kezett, de a földrajzi adottság még nem jelenti azt, hogy a rá
épített mesék valóságok voltak.

Különösen vonatkozik ez Mén Marót bihari szláv államára 
és arra, hogy ennek fővárosát Belgrádnak hívták. Ez a Belgrád 
szó Anonymusnak abból a kifejezéséből származott, hogy a
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magyarok bevándorlásuk idején „Beiland várához” (ad castrum 
belland) érkeztek. Ebből a belland szóból származtak azután 
a Bellorad, Bellarid, Belhrad, Bjelihrad, Velchrad és Belgrád 
elnevezések. Voltak, akik a fentiek alapján kimutatni töreked
tek, hogy a Mén Marót szó morvát jelent, és hogy egy bihari 
morva fejedelemségnek volt az ura. Csak hosszú idő múlva jöt
tek rá arra, amit Anonymus munkájának 1937-ben megjelent 
kritikai kiadásában találunk meg, hogy a belland szó végéről 
egy betű kimaradt. A helyreállított szöveg szerint a magyarok 
bellando, tehát harcolva érkeztek el a bihari földvárhoz.

A névtelen jegyző meséjét a hagyomány megtartotta és 
Mén Marótot nemcsak Bihar fejedelmének hagyta meg, hanem 
hozzátette, hogy ha Mén Marót Hamzsa nevű leányát a várat 
vívó Árpád fiához, Zsolthoz adta feleségül, úgy a magyarok 
Bihart örök jogon szerezték meg. Ezen közhit alapján bízta meg 
Biharvármegye 1896. május 12-én megtartott millenáris ünnepi 
közgyűlése Feszty Árpádot azzal, hogy az eljegyzés aktusát a 
vármegye székháza részére megörökítse.

A beköltöző magyarok az Ér mellékén dél felé szorították 
a bolgárokat. Ennek emlékére állított Bihar vármegye közönsége 
a bihari földvárban egy turulmadaras gránitoszlopot, melyet a 
románok azzal távolítottak el, hogy az ő hitük szerint a magyar 
honfoglalás idején Biharban román fejedelem uralkodott.

Amíg a szlávok Bihar birtokához való jogukat egy betűre 
építették, addig a románok a római birtoklás folytonosságának 
címe alatt igényelték a vonatkozó területet.

Az Erdélyből 1848 után Havasalföldre kivándorolt Pap 
Hilárionnak (Papiu Ilarianu) 1851-ben Bécsben megjelent mun
kája (Istoria Daciei Superioare) szerint a balkáni románságnak 
három tartománya nyúlt át a Dunamedencébe: Glád-Claudius 
bánáti, Gela-Julius erdélyi és a Kalábriából Biharba vándorolt 
Minor Marius-Mén Maróinak bihari fejedelemsége. A magyarok 
Minor Marius románjait legyőzni nem tudván, szövetségre lép
tek velők. Árpád fia tehát nem bolgár, hanem román fejedelem 
leányát vette nőül; a magyarok örök jogon kerültek Biharország 
birtokába, mely 1920-ban ugyanezen a jogon szállott vissza ere
deti birtokosaira.

A mesét Jorga Miklós 1937-ben megjelent nagy munkájá
ban oda módosította, hogy miután a magyar királyok a XI. szá
zadban nem nevezték magukat Erdély uralkodóinak, ez utóbbi 
nem is volt az övék. Ezen az alapon vonta kétségbe a magyar 
birtoklást a román történelemről kiadott nagy kézikönyvében 
Seton-Watson is és így az abból táplálkozó angolszász és fran
cia világ abban a hitben maradt, hogy a magyarok Erdélyben 
és Biharban később jelentek meg a románoknál, kik a terület
nek őslakói voltak.
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2, A bihari püspökség alapítása*
A bihari püspökség alapításához a fonalat az adja meg, 

hogy a bolgárok, kiket Bizánc a maga elővédéinek tartott, a X. 
század végén szembefordultak a görögökkel. Erre a bizánci 
császár Bulgáriát megszállotta és 1014-ben a Duna vonalán, a 
magyar határon állította fel csapatait. A határokat védő Szent 
Istvánt a helyzet aggodalomra késztette ugyan, talán ezért 
csatlakozott a latin nyugathoz is, döntő lépésre azonban csak 
annak híre bírta, hogy Konrád német-római császár 1029-ben 
Magyarország ellen Bizánccal szövetkezett.

A  király átkelt a Tiszán és azokkal, akikkel együtt a nyu
gati egyházhoz csatlakozott, a latin egyház lobogóival vonult 
Ajtony görögjei ellen. Semmi különös nem volt tehát abban, 
hogy hadbavonulásakor Szűz Mária segítségéhez folyamodott 
és hogy mikor a bihari zászlóaljak földjére érkezett, a Boldog- 
ságos Szűz tiszteletére alapított püspökséget. Várad székesegy
házának főoltára fölött azóta áll Szűz Mária képe, mely annyi 
változat után a mai székesegyház főhelyén maradt.

Bár még senki sem írta meg a Máriatiszteletnek a történe
tét, mely Cluny papjai útján Magyarországon elterjedt, valami 
okszerűség látszott abban, hogy a görög kelet ellen a latin nyu
gat eszményeit vitte harcba Szent István. Nem csak Bihar és 
Erdély püspökségeit ajánlotta Szűz Mária védelmébe, hanem 
Várad körül számtalan egyháznak és monostornak védőszent
jévé tette. Mikor a hagyomány szerint Koppány pogány vezér 
javaiból Szent Márton kolostorát Váradon vagy Várad mellett 
felépíttette, a hagyomány szerint ott szállott fejére a korona, 
melyet a Szent Szűz lábai elé helyezett. Ebben a hagyományos 
Máríatiszteletben élt Váradon és költözött Gyulára, melynek 
egyházát szintén a Szent Szűz védelmébe ajánlották, a Dürer 
család; a Németországba vándorolt Dürer Albert talán nem is 
sejtette, hogy Mária-legendájának csodálatos képeit öntudatla
nul régi családi hagyományok alapján, elmosódott váradi em
lékek tükrözéseként alkotta meg.

A bihari zászlóaljakkal együtt indult Szent István Bihar
ból dél felé, mire a görögök és híveik bizánci területre vonul
tak vissza. Ekkor alapította Szent György vértanú tiszteletére 
a Csanádi püspökséget és kapcsolta össze annak tiszteletét a 
Szent Szűz tiszteletével. Akkor még senki sem tudta, hogy 
Szűz Mária váradi egyháza előtt Szent László lovasszobrát 
ugyanazok a kolozsvári művészek fogják megalkotni, akik 
Szent György világhírű prágai szobrát készítették.
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3. Szent István vagy Szent László?
Az elmondottak nem állottak mindig ennyire tisztán előt

tünk, mert sokáig nem volt megállpítható, hogy a bihar-váradi 
püspökséget ki alapította.

Pray György, korának legnagyobb magyar történetírója, 
később maga is váradí kanonok, 1774-ben Szent Lászlóról köz
zétett kritikai értekezésében (Dissertatio historico-critica de 
Sancto Ladislao. Pozsony 1774) annak a — mint látjuk helyes 
— felfogásnak adott kifejezést, hogy a váradi püspökséget Szént 
István alapította. Mikor munkája Váradra érkezett, Gánóczy 
József, Szent László váradí egyházának tudós kanonok ja hara
gos válaszként nem is egy, hanem három könyvet írt, melyek
ben az alapítást, mint a köztudat akkor hitte, Szent László ér
deméül tudta be (Dissertatio historico-critica de Sancto Ladislao 
fundatore Episcopatus Varadiensis. Nagyvárad 1775 és Diatribe 
de Sancto Ladislao. Wien 1776). Munkái azt mutatták, hogy 
Váradon Szent Lászlót tartották a püspökség — és a város — 
alapítójának. Hiába foglaltak állást Szent István mellett az or
szágnak legkiválóbb, főleg nyugaton élő tudósai, mint Katona 
István és Cornides Dániel, majd Pray György két újabb mun- 
kájában (Diatribe, 1776 és Specimen Hierarchiáé Hungáriáé, 
1779), Gánóczy kanonok vitézül védelmezte a maga igazát 
(Dispunctio Diatribae a Georgio Pray in dissertationem de 
Sancto Ladislao, Rege Hungáriáé, Episcopatus Magno-Varadien- 
sis fundatore conscriptum editae. Nagyvárad, 1781. 584 oldal). 
A vitát 1784-ben ellenfeleinek negyedfélszázoldalas válaszirata 
fejezte be (Georgii Pray, Stephani Katona et Danielis Cornides 
Epistolae exegeticae in Disputationem Antonii Gánóczy. Pest 
1784), melyben másfélezer oldalt írtak össze a vita egybefog
lalásaként.

így állott a dolog akkor, amikor 1827-ben Batthyány Ignác 
gróf erdélyi püspök nagy egyháztörténeti munkájának (Leges 
ecclesiasticae Regni Hungáriáé) harmadik kötete napvilágot 
látott. Az ott kiadott váradi chartularium a kérdést újból fel
színre vetette. A chartulariumot 1374-ben Váradon állították 
össze, de csak másolatban maradt reánk, amelyet 1506 és 1512 
között Henckel János kanonok készített magának. Henckel a 
másolatot Váradról Lőcsére vitte és onnan került Gyulafehér
várra, ahol Batthyány püspök sajtó alá rendezte. Annak meg
jelenésekor, 1827-ben már nem volt ugyan életben, de az ő 
kiadványa tette lehetővé Podhraczky Györgynek, hogy Szent 
László első — kezdetleges — életrajzát megírhassa (Szent 
László királynak és viselt dolgainak históriája. 2 kötet. Buda 
1836). Podhraczky elsőnek használta fel a chartularium ellen
mondást nem tűrő bevezető sorait: „Mindenek előtt illik tudni
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azt, hogy a mi váradí egyházunk alapítója Szent László néhai 
magyar király."

Mikor félszázaddal e most már senkitől megtámadni nem 
mert idézet után Bunyitay Vince váradí kanonok a váradi püs
pökség megírásához fogott, már csak a chartularium hitelessé
gét vizsgálta meg. Arról meggyőződve adta ki újból 1886-ban, a 
káptalan megbízásából (A  váradi káptalan legrégibb statútumai. 
Nagyvárad 1886). Mint olyan ember, aki nem tűrt ellenmon
dást, szilárdan meg volt győződve arról, hogy ezzel a kérdés 
végérvényes megoldást nyert.

Még ugyanabban az 1886-ik évben kiderült, hogy a püspök
séget mégis csak Szent István alapította. Nem ugyan Váradon, 
hanem Biharban. Bihar nevét azonban az okmányok is, a lakos
ság is Váraddal kötötték össze, mert Várad a bihari parochia 
területén feküdt. Szent László tehát nem vitte ki a püspökséget 
a parochia területéről azzal, hogy Biharból Váradra helyezte át. 
Legfeljebb arról lehet csak vitatkozni, hogy ez az áthelyezés a 
hegy északi oldaláról annak déli oldalára mi okból történt. Mert 
lényegben Bihar is, Várad is ugyanazon hely két végpontján 
feküdt. Ezért olvassuk Szent László 1093-i oklevelében a Byhor- 
Varad nevet; legendájában azt, hogy a király előre meghagyta, 
miszerint holttestét Bihar-Váraddá vigyék; a róla szóló régi 
énekben, hogy ,,te telepedéi Bihar-Váradon".

Szent István bihari, Szent László váradí vonatkozásban 
tehát ugyanazt a püspökséget alapították meg.

4. Leodvín püspök.
Az a forrás, amelyből kitűnt, hogy a püspökséget Szent Ist

ván alapította, a belgiumi Namur egyházának egyik feljegyzése 
volt (Fundatio Ecclesiae Sancti Albani Namucensis), mely 
1886-ban Hannoverben jelent meg a Monumenta Germaniae 
Historica kiadványsorozatban. Később a váradi püspökség tör
ténetéről írt munkájában Bunyitay Vince, az Árpádokról írt 
művében Fauler Gyula is felhasználták (1893).

Magyarország és Lotharíngia között az érintkezés első jelét 
Verdun püspökének 1027-ben Magyarországon tett látogatásá
ban találjuk meg. Ha figyelembe vesszük, hogy ugyanakkor 
II. Konrád császár Szent Istvánnak ellensége volt, akkor a csá
szár lotharíngiai ellenzékének és a magyar királynak egy olda
lon kellett államok. Ez tűnik ki abból, hogy előbbi tüntetőleg 
távol maradt a római császárkoronázástól és hogy Verdun püs
pöke a koronázás idején Magyarországba látogatott. Igaz, hogy 
Konrád rendeletére a lotharíngiai csapatok is részt vettek az 
1030-i magyarországi hadjáratban, a támadás azonban meg
hiúsult, az elemi csapásoktól sújtott Lotharingíából pedig egész
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népvándorlás indult Magyarország felé, melynek gazdagságát a 
hazatért katonák hírül vitték.

Feltehetőleg akkor került Magyarországra Leodvin verduni 
kanonok is, kit Szent István az 1029-ben alapított bihari püs
pökség élére helyezett, míg a Lotharingiából bevándorolt val
lonok Eger körül kaptak megtelepedésre és művelésre alkalmas 
földeket. Jean de Stavelot belga krónikás több érdekes dolgot 
írt a magyarországi vallonokról, de bár Jerney János akadé
mikus 1838-ban 10 dukátarany pályadíjat ajánlott fel történe
tük megírására, erre senki sem vállalkozott.

Mikor Verdunt 1047-ben felégették, az ottani káptalannak 
24 kanonok ja indult el Magyarország felé, melynek Lotharingiá- 
ban olyan jó neve volt. Leodvin ekkor már bizalmasa volt 
András királynak, mert a Szent István halálát követő zavarok 
a tíz magyar püspök közül csak hármat kíméltek meg; azok 
egyikének, a bihari püspöknek birtokain vonultak át a Kievből 
érkezett Andrásék, ki őt tanácsadóként vette maga mellé.

Feltehetőleg Leodvin volt az, akitől a történtekről értesült 
és az ő közlései, tanácsai útján határozta el magát arra, hogy 
ő is Szent István nyomdokaiba lép. Nem kevesebbről volna eb
ben az esetben szó, mint arról, hogy Szent István államának 
helyreállítása nagyrészt Bihar-Várad püspökének érdeme volt. 
ő  segített abban is, hogy Henrik császár támadását elhárítsák. 
András király ugyanis Leodvintól tudta meg, hogy Henriknek 
Lotharíngiában hatalmas ellenzéke van és hogy ez az ellenzék 
szívesen nyújt neki kezet.

A lotharíngíai ellenzék mögött álló IX. Leó pápa, ki a 
lotharingiai fejedelmi házzal volt rokonságban, valamint Cluny 
apátja, Hugó, ki a burgundi házból származott, a későbbi VII. 
Gergely pápával együtt éppen Besangonban voltak, mikor Leod
vin püspök György kalocsai érsekkel együtt odaérkezett és a 
pápa segítségéhez folyamodtak. A pápa és Hugó apát magok 
siettek Magyarországba és Pozsony alól visszatérítették a néme
teket: Leodvin küldetése sikerrel járt.

Ennek ellenére nem sokat bízott a megbontott rend helyre- 
állításában, mert a Szent István hagyatékából rábízott írásokat 
és ereklyéket Namurba vitte magával és a bencések kolostorá
nak ajándékozta. így keletkezett az a feljegyzés, amely 1886-ban 
felszínre került.

5. A bihari udvar.
Szent István idejében a magyar történelem súlypontja nyu

gaton volt. Nem látott ebben senki sem valami különöset addig, 
amíg a nyugati orientáció következményei olyan ellenzék ala
kulásához nem vezettek, mely a nyugattal szemben a keleti 
országrészekben, a Tisza mögött szervezkedett. Nemcsak azért,
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hogy kivonja magát a nyugati befolyás alól, hanem azért is, 
mert a magyarság tömege nem a nyugati határon lakott, a Ti
szántúlról pedig meg volt az összeköttetés a lengyel és orosz 
földek normann fejedelmeivel. Azok a hercegek, akik 1046-ban 
a Kárpátokon és a tiszai síkságon át Péter és az őt segítő Henrik 
császár ellen vonultak, normann kísérettel jelentek meg. András 
és Béla normann feleségeket hoztak magukkal.

Míg az idősebb András a királyi trónra került, addig Béla 
herceg a keleti országrészek birtokát vette át és családjával 
együtt a bihari földvárban telepedett meg.

Minden kezdetlegessége mellett sem szabad lekicsinyelnünk 
azt az otthont, amelyet Béla herceg magának kiépített. Felesége, 
Richeza II. Mieszkó lengyel fejedelemnek és Rícheza német 
hercegnőnek volt a leánya, ki a német császári házból szárma
zott. Richeza hercegnő bátyja, Kázmér lengyel fejedelem a bur- 
gundiai Cluny kolostorában nevelkedett és onnan került a 
trónra. Onnan hozta magával azt a Víliermus délfrancia papot, 
ki Béla feleségét Biharba kísérte és szekszárdi apát korában 
is a bihari udvar híve maradt. Lehetetlen tehát, hogy a nagy 
összeköttetésekkel bíró udvar csak földhányásokból állott, mert 
itt lengyel-normann szabású fejedelmi udvarral állunk szemben, 
amelynek nagyműveltségü asszonya a három gyermekének ne
velését Bihar lotharingiai püspökére bízta. Közöttük a legidő
sebb Gézát még normann emlékek és hagyományok után — 
Richeza ugyanis rokona volt Nagy Knut angol-normann király
nak, ki lengyel nőt vett feleségül és kit Lengyelországban éppen 
úgy Lambertnek hívtak, mint ahogyan Béla legkisebbik fia is 
Lambert nevet kapott — Magnusnak hívták. A fiatalabbik 
László, kit a lengyelek Vladíszlávnak, a franciák Lancelotnak 
neveztek, gyermek volt még akkor, amikor Biharba került. Nép
szerű atyjp. és nagyműveltségű anyja, Leodvin püspök keze 
alatt ott élte gyermekéveit, ott fejlett sugár magas ifjúvá és ott 
lett érett férfiúvá. Onnan vitte magával gyermekéveinek és fia
talságának legszebb emlékeit a királyi trónra is; legalább ezt 
a ragaszkodást fejezi ki legendájának az a része, hogy holttes
tével a szekér Várad felé indult, mert a király egész életében 
mindig annyira vágyott Várad után.

Amíg András királynak baja volt a németekkel, addig 
Béla herceg egész erejével támogatta őt. Mikor azonban 
1058-ban szövetségre lépett velők, András úgy vélte, hogy a 
német szövetség arra is jó lesz, hogy Béla házát az örökségből 
kizárhassa. Béla herceg Lengyelországból hozott csapatok és a 
bihari zászlóaljak élén kétszer is összemérte fegyvereit — Vár- 
kony és Mogyoród mellett — bátyjával és a németekkel.

Hogy az ellenzék központja Biharban volt, azt a korabeli 
Rómában jobban tudták, mint a későbbi magyar történetírók, 
mert VII, Gergely pápa Bihart igyekezett megközelíteni, ahon
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nan egykor Leodvin püspök, kivel ő maga is találkozott, Lotha- 
ringiába érkezett.

Itáliából egy új útvonal alakult ki horvát-dalmát földön és 
Zágrábon át a Tiszántúl irányában. Ha Teuzo pápai legátussal 
indulunk Rómából Szent László királyhoz, akkor előbb Horvát
országba érkezünk, hol a Biharból jött Ilona magyar hercegnő, 
Béla és Richeza leánya ült, Szvinimir oldalán, a királyi trónon. 
A  horvát történetírás ma sem feledkezik meg a népszerű ki
rályné műveltségéről, amelyet Biharból hozott magával. Férje 
halála után ő maga vitte a kormányt, mikor pedig nem tudott 
úrrá lenni a nehézségek fölött, fivérét hívta segítségül és Szent 
László a bihari zászlóaljakkal jelent meg 1091-ben az Adria 
mellett. Teuzóval együtt jutunk horvát földről Zágrábba, hol 
Szent László püspökséget alapított. Azután a Dráván átkelve 
találjuk Somogy várt, ahol 1091-ben Teuzo bíboros oldalán tou- 
lousei Raymond saínt-gillesi gróf jelent meg, Szent László pedig 
a francia bencések számára kolostort alapított. Azután Aracsra 
jutunk, melynek bencés apátságából néhány falon kívül az a 
kődarab maradt reánk, amelyen saint-gillesi nyomok találhatók. 
Onnan jutunk Váradra, Gyulafehérvárra, hol Szent László vé
delme alá két püspökség helyezkedett, alatta két székesegyház 
épült.

Senki sem mondhatja tehát, hogy András és Salamon he
lyett a pápai udvar nem a hercegeket és nem jó helyen kereste 
őket. Miután azonban Dalmáciára Bizánc is igényt tartott, jól 
ismerhették a helyzetet Konstantinápolyban is, ha a besenyőket 
és a kúnokat nem Salamon ellen, hanem az Ér mellékén Bihar 
felé irányították. A támadás folytán Bihar kezdetleges véd- 
művei már alig nyújtottak megfelelő védelmet a püspökségnek 
és ez bírta rá Szent Lászlót, hogy azt a hegy északi oldaláról 
a védettebb déli oldalra helyezze át.

6. A váradí püspökség „alapítása“ .
Szent László sem Zágrábban, sem Váradon nem várost vá

lasztott a püspökség székhelyéül; az olasz városnegyedek Zág
rábban is, Váradon is az alapítás után keletkeztek. Bár a zág
rábi vicus Latinorum, horvátul Vlaska, Váradon Olaszi az el
mondottak alapján egy vonalba esnek, még jobban bizonyítja 
egybetartozásukat az, hogy a zágrábi káptalannak 1354-ben és 
a váradinak 1374 körül készített statútumaiban egy-egy krónika 
foglaltatik, melyek Szent László idejében készültek és egy közös 
somogyvári forrásmunkából merítettek. Hómon Bálint szerint ez 
volt az a Gesta Ungar orum, amely később az összes magyar 
krónikák alapját képezte.

Az ú. n. váradi krónikát a chartulariummal együtt
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Batthyány Ignác gróf erdélyi püspök adta ki, de ez csak 
1827-ben látott napvilágot. Azután Mátyás Flórián kiváló for
ráskutatónk (Historiae Hungaricae Fontes Domestici), majd 
Bunyitay Vince váradí kanonok 1886-ban (A  váradi káptalan 
legrégibb statútumai. Nagyvárad 1886), végül Szentpétery Imre 
(Scriptores Rerum Hungaricarum. Budapest 1937). Miután ez 
csak a zágrábi krónikát közölte és a váradit variánsként kezelte, 
annak új, kritikai kiadása vált szükségessé.

A váradi püspökségnek Szent Lászlótól való megalapítása 
tehát nem volt egyéb, mint a püspökségnek Biharból a Körös 
völgyében épített „váradba“ való áthelyezése.

7* Az ország egyensúlya*
Fel kell tennünk, hogy Szent Lászlónak Várad megépítésé

ben azok a latinok segítettek, akik alatt hazánkban eddig ola
szokat, ezek között is főleg lombardokat értettek. A lombardok 
a XI. században oly nagy számban árasztották el a szomszédos 
országokat, hogy Lyonban pl. külön lombard városrész alakult. 
Szlovén területen át Magyarországba költözve kapták az olasz 
nevet, amint hogy így jött létre Zágrábban a Vlaska (Olaszka), 
Váradon az Olaszi nevű városrész is.

A Szent István korabeli román építészet lombardiai olasz 
jelleget mutat, melyhez bizánci hatás járult. Ha feltesszük azt, 
hogy ez a bizánci hatás Lombardián át jutott el Galliába és 
Hispániába, úgy semmi okunk sem lehet kétségbevonni, hogy 
ugyanezen az úton galliai hatás is jöhetett Magyarország felé. 
Legalább ezen az úton érkezett Szent Lászlóhoz 1091-ben Ray
mond saint-gillesí gróf, aki Saint-Gilles apátjával együtt fran
cia bencéseket hozott magával, kiknek Szent László Somogy- 
várott monostort alapított. Az sem lehetetlen, hogy ezek a 
clunyóta francia bencések, akik Zágrábon át érkeztek Somogy- 
várba, tovább mentek Aracs és Várad felé. Ennek a feltevésnek 
az alapját nem pusztán a zágrábi, Somogy vári és váradi króni
káknak említett kapcsolata szolgáltatja, hanem annak az épí
tészeti stílusnak az átültetése is, melyet a latinok csak francia 
területről hozhattak magukkal. A kőművesek lehettek vallonok 
— Hóman Bálint Leodvin váradi püspökkel költözteti be a val
lon kőműveseket — vagy lombardiai olaszok, a zágrábi Olaszka 
és a váradi Olaszi latin telepesei, de a stílust franciák hozták 
magukkal; az a város, melyet Szent László a Körös völgyében 
alapított, francia-olasz jellegű városnak tekinthető, Albericus 
francia krónikaíró, ki munkája megírásakor a magyarországi 
francia bencések somogyvári, zágrábi és váradi feljegyzéseire 
támaszkodott, ugyanazt a Logescelaus királyt állította esemé
nyeinek középpontjába, kit a francia bencések számára kiadott 
1091 -i adománylevél Latisclavus királynak nevezett. Megvan
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tehát a lehetőség ahhoz a feltevéshez, hogy a francia bencések
kel a francia egyházi művészet is utat talált Szent László ma
gyar királyságába.

Amilyen keveset olvasunk a váradi püspökség megalapítá
sáról, olyan sokat írtak arról, hogy László király Bihartól 
északra Szent István király jobbjának őrzésére bencés apát
ságot alapított. Még érdekesebb a dologban az, hogy a szent- 
jobbí apátság megalapításának kérdésével első ízben Kér ehelich 
Ádám Boldizsár (1716— 78) zágrábi kanonok, majd püspök fog
lalkozott, tehát a kutatás ugyanazon az útvonalon vette kezde
tét, amerre az olasz-horvát területekről érkező latinok Váradra 
érkeztek. Közel ugyanakkor írta meg Pray György a Szent Jobb 
történetét (Dissertatio historico-critica de Sacra Dextera Divi 
Stephani primi Hungáriáé Regis, Wien 1771), Simon Máté azon
ban kétes adataival úgy összezavarta a Pray megállapításait 
(Supplementum ad dissertationem historico-criticam Georgii 
Pray De Dextera Sancti Stephani primi Hungáriáé Regis. Vác 
1797), hogy adatait sem Bunyitay Vince, sem Fraknói Vilmos 
váradi kanonok nem tudták rendbeszedni (Fraknói V.: A szent 
jobb. Századok, XXXV. Budapest 1901). A fentiekben talán az 
a legfontosabb, hogy Szent László korának legértékesebb erek
lyéjét Biharba vitette és hogy a szentjobbi apátság kőmonos
torát latinokkal építtette fel.

A Zágráb, Somogyvár, Kalocsa, még inkább az Aracs, Vá
rad, Szent jobb és Gyulafehérvár vonalán eszközölt építések 
tehát Szent István nyugati építkezéseivel szemben szintén az 
egyensúly helyreállítását jelentették.

Annak megerősítését jelentette Szent Lászlónak a fenti út
vonalon az Adria felé irányuló politikája is. Biharban született 
Ilona nevű nővére, ki Szvinimir oldalán a horvát királyi trónra 
lépett és akit mai napig tündöklőén szép Ilonának nevez a hor
vát történetírás. A horvát forrásoknak ez a különös magaszta- 
lása nem lehet hízelgés vagy túlzás, mert annak cáfolatát sehol 
sem olvassuk és mert annak emléke a mai napig megmaradt. 
Hogy Szvinimir bán hogyan jutott Biharba vagy Ilona hercegnő 
a horvátok közé, azt ma már nem tudjuk megmondani; bármint 
történt, alig volna másként elképzelhető, mint hogy Bihar és 
Horvátország között valami kapcsolat vagy összeköttetés volt. 
Béla fiai horvát földön át nyertek összeköttetést Itália (Róma, 
Monte Cassino, a szicíliai normannok) és Franciaország déli ré
szei (Provence, Saínt-Gilles) felé; Ilona kezét is ezen az útvona
lon kérték meg, amint hogy Ilona királyné maga is ezen az 
úton kért segítséget királyi bátyjától akkor, mikor elhalt urá
nak ellenségei megtámadták. Nem lehetetlen, hogy László király 
bihari zászlóaljai vonultak a bihari származású királyné védel
mére, mert a jól értesült bizánci kormányzat Bihar felé kül
dötte László király ellen a barbár besenyőket, kik az Ér-mellé
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ken portyáztak Várad felé. A keletrómai császár ezen az úton 
kívánta megmenteni adriai birtokait a magyar király hódító ter
veitől. Ma már általános az a feltevés, hogy a magyar csapatok 
Ilona országába nem ellenségként vonultak be és hogy aka
dálytalanul elérték az Adriai tengert. Azok a magyar politiku
sok tehát, akik századokkal később az alföld—fiumei országút 
és vasút kiépítését szorgalmazták, régóta járt úton indultak el. 
Talán az sem volt meglepő, hogy a vasút két végpontja közül 
az egyik Váradon volt, a másik pedig a horvát-magyar tenger
parton, mert ez az útvonal Várad és az Adria között a magyar 
politikának és művelődésnek országút ja volt.

8« Latin építészet.
Alig hihető, hogyha Szent László a püspök székhelyét Bi

harról Váradra tette át, nem kívánt volna ott díszesebb egy
házat építeni, mint amilyent a bihari földvárban elhagyott.

Ez már abból is következtethető, hogy a bihari földművek
kel szemben kis várnak (várad) nevezett kővár (castrum) kér
dése megoldatlan problémájává lett a kutatásnak. Nemcsak 
azért, mert a várból és a székesegyházból semmi sem maradt 
meg, hanem azért is, mert a leletek hiánya vagy szegénysége 
olyan megállapításokhoz vezetett, melyeket aligha lehet fenn
tartani.

Mikor a Szent Istvántól alapított püspökségeket felsorol
ják, nem tesznek különbséget a régebben alapított pannóníaí 
egyházak között, melyekben lombardiai-bizánci hatás érvénye
sült és a kezdetlegesebb tiszántúli és erdélyi egyházak között. 
De ha viszont Várad és Gyulafehérvár püspöki egyházait Szent 
László építtette, alig hihető, hogy az építés módja hét évtized 
alatt mit sem változott volna. Még akkor sem volna ez elfogad
ható, ha mindkét korszak valamennyi egyháza román stílusban épült.

Mikor Váradot 1692-ben a török uralom alól felszabadítot
ták, a csapatokkal együtt megjelent jezsuiták Szent László egy
házának már nyomát sem találták; a középkori hétszögletű vár
nak is csak alapjai maradtak meg. A szakszerű ásatásokat csak 
1755-ben indította meg Canon Károly, De Ville marquís, amint 
ennek Mária Terézia királynőhöz intézett jelentéséből kitűnt. A 
katonaság egyébként féltékenyen őrködött a vár fölött és az 
uralkodó csak 1881. november 9-én kelt legmagasabb elhatáro
zásával járult hozzá ahhoz, hogy rendszeres ásatások történje
nek, az így megejtett ásatásokból (1881—83) a rá jók fordított 
közel tízezer pengő kiadás ellenére is kevés anyag került elő.

Az ásatásokat a budapesti egyetemen az archaeológia pro
fesszora, Römer Ferenc Flóris váradi kanonok (1815—89) ve
zette; az általa készített jegyzeteket az egyetemen utóda Henszl- 
mann Imre professzor (1813—88) dolgozta fel. Megállapításuk
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szerint Szent László váradi székesegyháza mintegy 37 méter 
hosszú egyhajós templom volt, négy toronnyal. A váradi püs
pökké lett Ipolyi Arnold (1823—86), kitől a kérdés megoldását 
várták, már kinevezése évében elhalt, az érdeklődés megcsap
pant és négy évtizedig kellett várni, míg a felvidéki otthonából 
elűzött Divald Kornél (1872— 1932) a magyar művészettörténet 
vezérfonalát összeállította (Magyar Művészettörténet, Budapest 
1927); abban Szent László váradi egyházát Szent István bazi
likái közé sorozta be (ugyanígy Magyarország művészeti emlé
kei című munkájában. Budapest 1937). Ha Díváid ilyen keve
set tudott Várad régi székesegyházairól, akkor alig lephet meg 
az, hogy a román építészet német enciklopédiájában Váradról 
egy szó sem található, sőt Gál Lászlónak Magyarország közép
kori egyházi művészetéről írt és 1929-ben Párizsban kiadott 
francia munkája sem tudott Szent László váradi székesegyházá
ról, térképén Várad neve nem is található (Gál L.: L'archítecture 
relígíeuse en Hongrie du XI-e au XIII-e síécles. Párizs 1929).

A meddőség és elvértelenedés okát abban kell keresnünk, 
hogy a váradi templomot nem sikerült Szent István pannóniaí 
egyházai közé illeszteni, máshová tenni pedig nem lehetett. 
Pedig ha Várad, Somogy vár, Zágráb vonalát nyugat felé meg
hosszabbítjuk, akkor nem nehéz megállapítanunk, hogy a XI. 
század utolsó harmadában épült egyházak stílusa Dél-Francía- 
országba vezet, mert Szent István bazilikáitól eltérőleg nem há
rom, hanem egyhajós templomok voltak; tornyai pem díszítés, 
hanem védelem célját szolgálták: déli Galliában a szaracénok, 
Biharban a kúnok ellen; a megszokott bizánci díszítés azért 
maradt el, mert Cluny bencései a puritán vallásosságnak hó
doltak.

Szinte komor volt az a normann stílus, melyet a különben 
Szent Lászlóval is rokon Nagy Kanut angol király normandiai 
felesége rokonának, az aquítániai hercegnek poítiersí udvarába 
vitt, Dél-Franciaországban idegenül hatott ez a templom, melyet 
a tőle átengedett Gautíer Coorland angol építőmester Szent 
Hilarius tiszteletére épített és amelyet 1049-ben szenteltek fel. 
Az egyházzal káptalan volt összekötve; aminthogy Váradon 
szintén volt káptalan, mely csak akkor lett székeskáptalanná, 
mikor a püspökség Biharból Váradra költözött át. Ma sem tud
juk eldönteni, vájjon monostor volt-e az, amit Szent László 
épített és később lett-e székesegyházzá, a káptalan székeskáp
talanná? Miután Vilmos aquítániai herceg Szent Hílárius apát
ságát magának tartotta fenn, azt sem tudjuk eldönteni, nem 
volt-e Szent László is közelebbi viszonyban a váradi monostor
ral, ahol unokaöccsét, Kálmánt elhelyezte? Még különösebb az, 
hogy Raymond gróf egyenesen Poitiersből jött látogatására, 
tehát megállhat az a feltevés, hogy Raymond gróf emberei 
Szent Hílárius egyházának stílusában építettek Magyarországon.
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Volt Poitiersnek egy másik egyháza is, melynek építését 
1069-ben kezdették el. Aquitánia hercege az új egyházat Cluny 
felsősége alá helyezte és két ízben is megjelent VII. Gergely 
pápánál, aki Géza és László magyar királyokkal levelezésben 
állott.

Mikor Montierneuf (Monasterium Novum) egyházát 
1082-ben megáldották, Raymond is ott volt; Cluny pedig a maga 
bencéseit küldötte a monostor berendezésére, mely Vilmos aquí- 
tániai hercegnek és burgundi feleségének szemefénye maradt. 
A  herceg időközben elhalt és az egyházat csak 1096-ban szen
telte fel II. Orbán pápa, ugyancsak Raymond jelenlétében, ki 
azóta már Magyarországon járt és 1097-ben Magyarországon át 
indult a Szentföldre.

A fentiek alapján alig kíván bővebb magyarázatot az, hogy 
Szent László váradi egyházának miért volt egy hajója, mikor 
az a vele kapcsolatban álló nyugati fejedelmek országaiban ép
pen akkor szokásban volt. Az is érthető, hogy tornyai miért 
szolgálták díszítés helyett védelem célját, mint az Aracson tör
tént, hogy miért terjedt el hazánkban oly nagy mértékben Saint- 
Gilles védőszentjének, Szent Aegidiusnak tisztelete.

Az újabb műtörténeti kutatások megerősítik azt a feltevést, 
hogy a Clunytől divatba hozott normann stílus Aquitánia, Bur
gundia és Provence egyházaiból (Saint Gabriel) származott ke
letre Szavóján keresztül (Maurienne templomai), Susa és Trieszt 
San Giusto-egyházain át Magyarország felé. Nem szólván ar
ról, hogy Szent Lászlónak Katalóniával is voltak összekötteté
sei, az arlesi díszítések (Aracs és Somogyvár) a katalóniai Ár- 
les felé ugyanúgy és ugyanakkor terjedtek el, mint ahogyan 
megjelentek Várad, Szent jobb, Belényes és Gyulafehérvár meg
erősített kőegyházain, melyeknek egy hajóik (neuf unique) 
voltak.

Mikor Szent László a püspökséget a kúnoktól elpusztított 
Biharból Váradra vitte, Várad hegy foka körül még mindenütt 
erdőségek voltak. A Körös is ágakra oszlott és ezért olvassuk 
azt, hogy az alapítás a folyó ágai között (inter flumen Keres), 
jól védhető helyen történt.

Az sem lehetetlen, hogy itt nem pusztán a püspök szék
helyének áthelyezéséről volt szó, hanem a király monostort és 
társaskáptalant alapított (capitulum collegiatum), a Körös 
erdőségeiben nagyobb egyházi központ, mellette pedig egy nagy 
város alapjait rakta le. Várad körül és a mögötte fekvő hegy
vidéken bencéskolostorokat találunk, melyeket a tatárjárás 
elpuszított ugyan, de nyomuk megmaradt abban az erős Mária- 
tiszteletben, amelyet Cluny ültetett át Bihar vidékére.

A fentiek után alig lehet meglepő Szent Lászlónak az az 
elhatározása, hogy Váradon kívánt eltemetkezni. Ott volt gyer
mek és ifjú, onnan indult a trónra mint férfi és oda tért vissza
Váradi freskó 2
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mint király. Ott mindenki úgy ismerte, őt, mint aki felemeli az 
elesettet és a szegényt, megvédelmezí az üldözöttet, vizet fa
kaszt, ellenséget űz el és betegeket gyógyít. Ezért zarándokol
tak hozzá messze földről a hívő magyarok ezrei, a királyok és 
az egyszerű nép. Senki sem írta még meg a váradi zarándokla
tok történetét, pedig az kultúrtörténetünknek egyik legszebb fe
jezetét alkotná, mert Váradot még XVI. századbeli énekek is 
Compostelával hasonlították össze. Senki sem írta még meg 
azoknak az ítélkezéseknek a történetét, melyeknek töredék j egy - 
zékét a Váradi Regestrum alkotja. Sem Szent László tiszteleté
nek, sem az ő ábrázolásának történetét a művészetben. Nem 
pusztán azoknak a hermáknak a történetét, amelyeket nagy
részt ismerünk, hanem mindazokét, együttvéve, amelyek Vára
don, Esztergomban, Győrött, Zágrábban és Raguzában az ipar
művészeinek remekei voltak. Nélkülözzük szobrainak történe
tét, melyeket híres művészek faragtak és öntöttek. Hiányzik 
azoknak a primitív képeknek a története, melyekben a nép áb
rázolta őt a Kárpátok medencéjének templomaiban és amelye
ket Huszka József kezdett gyűjteni a nélkül, hogy nagyobb 
figyelmet tudott volna ébreszteni értékes kutatásaival. Senki 
sem szedte még össze a miniatürképeket, amelyek Szent László 
emlékét kódexekben örökítették meg; sem azokat az egyszerű 
énekeket, melyeket a nép Szent Lászlóról énekelt; sem azokat 
a pénzeket, melyeket az ő képével Nagy Lajos, Mátyás és 
Ulászló királyok, Moszkva cárjai vertek. Pedig volt idő, mikor 
Váradtól Composteláig, amely utat ő maga is meg akart tenni, 
olaszok, franciák, spanyolok arra gondoltak, hogy a Jeruzsá
lem visszavételére indítandó nagy európai háborúnak legmél
tóbb vezére Szent László, a nyugati keresztény világ legkiválóbb 
lovagja lehet.

Legendáinak összeszedése és mindazon munkák összeírása, 
melyek az ő személyével foglalkoznak, messze vezetne bennün
ket. De mégis meg kell említenünk Szent László kultuszában 
Temesvári Pelbárt nevét, ki róla beszédeket tartott, meg a vá
radi püspökök hosszú sorát, közöttük Fráter Györgyöt és Várad 
nagy fiát, Pázmány Pétert, a bécsi magyar nemes ifjakat, kik 
hosszú évtizedeken át Szent Lászlóról beszéltek és utolsókul az 
ő egyházának kanonokj aít, Bunyitay Vincét és Karácsonyi Já
nost, akik a múlt emlékeinek megörökítésén annyit fáradoztak.

9. Szent László életrajza.
Szent László tisztelete magában elég anyagot adott Hart- 

vik győri püspöknek arra, hogy megírassa vele Szent László 
legendáját. Még a múlt században is voltak történetírók, mint 
Podhraczky József 1836-ban és Érdy János 1854-ben, akik 
Szent László életrajzát Hartvik alapján készítették.
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Hartvíkot egyesek Regensburg püspökének és németnek 
tartják, Pauler Gyula Arduín győri püspökkel azonosította őt, 
mert a németek az Arduin (Arduino) olasz nevet Hartvigra 
változtatták- A források alapján nem nehéz azt állítani, hogy 
a legenda szerzőjét németül Hartwicknak, olaszul Harduinus- 
Arduinónak hívták. Nehezebb volna kimutatnunk azt, hogy 
nem volt-e francia, mert Hardouín nevű egyházi személyek bő
ven voltak Aquitáníában, ahonnan Szent Lászlóhoz küldöttek 
érkeztek; vagy nem volt-e angol, mert a Hardwick név a kö
zépkori Angliában előfordul és közelebb is áll a Hartvicus- 
Hartwick, mint az Arduinus névalakhoz. Az eredeti latin név 
egyébként is Chartuitius, tehát keménységre nézve hasonlít az 
utóbbihoz. Itt csak az a támpontunk lehetne, hogy Kálmán 
király normann menyasszonyát 1097-ben Hartwick személyé
ben olyan emberrel kívánta elhozatní, aki maga is normann, a 
sziciliai normannokhoz közelálló normandiai vagy angolországi 
normann volt. Kétségtelen, hogy nem volt magyar ember és 
alkalmas személy volt arra, hogy Kálmán normann meny
asszonyát Magyarországba hozza.

Ez a dolgokról jól értesült diplomata főpap fogott hozzá 
Váradon-e vagy nem, azt senki sem mutatta ki, — Bonfinius vá- 
radi ismerősei útján ismerte meg Hartwickot, aki a váradi dol
gokról kellően volt értesülve, — a szent királyok életrajzá
hoz. így jött létre Szent István, Szent Imre és Szent László 
legendája. Az a csodálatos legendárium, amely klasszikusan 
örökítette meg azt a nagy tiszteletet, melyben a korabeli köz
vélemény az Árpádház szentjeit részesítette. A legendárium 
első kiadását Schwandtner János Györgynek, a bécsi udvari 
könyvtár őrének köszönhetjük (Scriptores Rerum Ungarica- 
rum. Wien, 1746— 1748., II. kiadás 1766— 1768), a másodikat 
Endlicher István László pozsonyi születésű természettudósnak, 
aki élete utolsó évében Sankt Gallenben jelentette meg Rerum 
Hungaricarum Monumenta Arpadiana című forráskiadványát 
(Sankt Gallen, 1849), amelyet 1931-ben Lipcsében változatlanul 
lenyomattak. Az Endlichertől szorgalmasan egybeállított le
gendáriumból adta ki Szent László legendáját Podhraczky 
József (1795— 1870) udvari kamarai tisztviselő az általa írt 
életrajzban (Szent László királynak és viselt dolgainak histó
riája 2 kötet. Buda 1836). Annak alapján írta meg Szent Ist
ván életét Érdy (Luczenbacher) János múzeumi őr, aki 1834-ben 
a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy 1527-ben készített kódexét 
mutatta be, melyet azóta Érdy-kódexnek hívnak. Az Érdy- 
kódex a magyar szentek legendáit tartalmazza, melyek temes
vári Pelbárt pálos szerzetes szentbeszédei alapján készültek. 
Felhasználta ezt 1859-ben Toldy Ferenc (Magyar szentek 
élete. Pest, 1859), egész terjedelmében azonban csak 1876-ban 
adta ki Volf György nyelvtudós, 1881-ben pedig Mátyás Fló-

2*
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rián történetbúvár. Újabban Tormay Cecil vállalkozott arra, 
hogy az Érdy-féle gyűjtemény kincseit közzéteszi, de Magyar 
Legendárium címmel év nélkül kiadott könyvéből Szent László 
legendáját kihagyta és csak a pannóniai vonatkozásúakat tette 
közzé. Hibáját Divald Kornél tette jóvá, ki az Árpádház szent
jei című 1927-ben megjelent munkájában Szent Lászlónak 
méltó fejezetet szentelt. A legendák kritikai kiadását Szent- 
pétery Imre professzor eszközölte (Scriptores Rerum Hunga- 
ricarum. II. kötet. Budapest, 1938). Ez a magyar legendárium 
újabban felfedezett legendákkal bővült. Ilyen Lukcsics Pál: 
Szent László ismeretlen legendája. Budapest, 1930.

Hartvik után Szent László életét megírta Bonfinius Antal 
olasz humanista (megh. Budán 1503-ban), kinek De Sancto 
Ladislao Hungáriáé Rege Varadini in Transilvania című mun
káját 1709-ben a bollandisták tették közzé; azután Temesvári 
Pelbárt kiváló egyházi szónok és vele megszakadt az emlé
kezések láncolata. Mikor azonban Várad 1660-ban elesett, a 
veszteség híre bejárta Európát. Zrínyi Miklós zászlót bontott 
és elindult — Zágrábból és Váradon át — a nemzeti megújhodás 
útja, mely csakhamar Bécsbe ért, ahol számtalan beszédben 
foglalkoztak a magyar ifjak Szent László életével és buzdító 
példájával. Temesvári Pelbárt beszéde — Sermo de Sancto 
Ladislao — példát teremtett és 1650-től 1773-ig Bécs magyar 
ifjaí Szent Lászlóban keresték a példát a magyar haza boldo- 
gításához. A beszédek egy részét Bécsben 1693-ban Cetto Ig
nác Ferenc jezsuita adta ki: Virtus coronata Divi Ladislai
címmel (Wien, 1693).

Kritikai jellegű életrajzot adtak Pray György 1774-ben 
(Dissertatio historico-critica de Sancto Ladislao Hungáriáé 
Rege. Pozsony, 1774), Gánóczy Antal 1775-ben (Dissertatio 
historico-critica de Sancto Ladislao. Wien, 1775), Karácsonyi 
János 1926-ban (Szent László király élete. Budapest, 1926). 
Mindhárman váradi kanonokok voltak. Nem volna nehéz azt 
következtetni ebből, hogy Szent Lászlóval csak váradi embe
rek foglalkoztak, tisztelete csak helyi érdeklődést keltett. Meg
erősíti ezt a látszatot az, hogy Arany János, ki emlékét lant
jára vette, szintén bihari ember volt. Az volt Schlauch Lőrinc 
bíboros-püspök is, aki Szent László váradi ereklyéjének díszes 
aranyhermát készíttetett, a királynak 1892-ben szobrot állít
tatott és ezzel adott alkalmat arra, hogy Bunyitay Vince vá
radi kanonok Szent Lászlóról emlékkönyvet adjon ki (Szent 
László emlékezete. Nagyvárad, 1892). Mindezek a váradi em
lékezések valóban nem voltak országos jellegűek. A nagy ki
rály emléke akkor lángolt fel mindenütt az országban, mikor 
a nemzetnek védelemért könyörgő szemei Szent Lászlót ke
resték.
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10. A magyar Compos tela,
Hartvik szerepe ott kezdődik, hogy mikor Saint-Gilles 

apátja 1091-ben Szent László udvarába látogatott, a király 
Géza bátyjának árváját, Kálmán herceget, bemutatta neki. 
Odilo apát a tudományokban jártas ifjút megdicsérte, Szent 
László pedig biharváradi egyházának élére állította. Ez a 
Kálmán herceg fogta meg Hartvik püspök kezét akkor, mikor 
az munkája írása közben Szent László alakjának megörökí
téséhez ért.

Nyolc évszázadon át közkeletű volt az a hit, hogy László 
és Kálmán királyok között áthidalhatatlan ellentét volt. Min
denki úgy tudta, mi sem tudunk mást mondani, mint hogy ezt 
az ellenetétet Kálmán hatalomvágya formálta gyűlöletté.

Géza király fiai közül Álmos herceg — az idősebbik — 
volt az erősebb, szebb, egészségesebb, talán higgadtabb és nyu- 
godtabb természetű. Daliás növése, jelleme, Szent Lászlóra 
emlékeztetett, ki utódául jelölte őt. Ezért küldötte az általa 
kedvelt és fontosnak tartott, 1091-ben megszállt szlovén terü
letre, melyet attól kezdve Álmos herceg kormányzott. Szék
helye ugyanaz a Zágráb volt, amelynek Váraddal összekötte
tései voltak.

A dolgok természete szerint Szent Lászlót Álmosnak kel
lett volna követnie. Az utódlás nem járt volna rendszerválto
zással, mert a hercegnek László király volt az eszményképe, 
annak nyomdokaiba kívánt lépni. Ő is nagyon szerette Bihart, 
Váradot és Szent jobbot, mindent, amit a nagy király alapí
tott és ahol Szent Lászlóval együtt otthon érezte magát. Annak 
váradi sírjától, váradi egyházából, az ő zarándok híveinek, a 
tiszántúli magyarságnak egyeteméből kívánt elindulni az or
szágiás útján.

Talán így is történt volna, ha nem került volna útjába 
Kálmán herceg. A  néphit szerint, mely az ellentétet kiszínezte, 
a rút, bicegő Kálmán éles eszével, nagy tudásával és mérhetet
len hatalomvágyával orvul döfte a tőrt a daliás fiú szívébe és 
erőszakkal szerezte meg a koronát. Lehet az is, hogy mindketten 
együtt nyúltak utána és hogy harcnak lett az eredménye Álmos 
tragédiája. Ma már csak azt tudjuk, hogy egyetlen fiával, a 
kis Bélával együtt megvakították és hogy Kálmán kegyetlen
sége folytán zárult be mindkettőjük előtt a világ fényessége, 
haltak ki az élet színei.

Rosszul járt a szentjobbi apátság is, melyet László és 
Álmos együtt szerettek.

Mikor Szent István sírját, 1083-ban felnyitották, megdöb
benve látták, hogy a szent király jobbkezét elvitte valaki. Ez 
a valaki az egykor mulatós életet élt, de azután magába szál
lott, Katapán nemzetségbeli (vagy idegen?) Mercurius fehér
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vári kanonok, a sír őre és gondozója volt. Mercurius a kano- 
nokságról lemondott, a világtól elfordulva elhagyta Fehérvárt
— Szent István jobb kezével együtt. Csak három év múlva 
mondotta meg a Biharba jött László királynak, hogy az erek
lye nála van és így lett bencéssé abban az apátságban, melyet 
Szent László a Berettyó mentében, a dombok tetején, Szűz 
Mária tiszteletére, a szent jobb őrzése végett alapított. So- 
mogyvár, Aracs, Szentjobb apátságai tehát egy időben épül
tek Várad és Gyulafehérvár egyházaival. Ma már nem tudjuk 
megállapítani, hogy azonos volt-e Merkurius azzal a Mercurius 
gyulafehérvári comessel, ki az 1097-i adriai hadjárat vezére 
volt, Busilla hercegnő elé utazott és kinek talán Álmos her
ceg megvakításában szintén része volt. Mikor László halálát 
közeledni érezte, könnyezve ajánlotta a Szent jobbot Álmos 
herceg gondjaiba. Bízott benne, hogy szeretni fogja, hogy ő is 
Biharra és a Tiszántúlra támaszkodva fog uralkodni.

Álmos helyett azonban Bíharvárad püspöke, a bicegő Kál
mán lépett a királyi trónra. Szent jobb apátságot, mely Álmos 
mögé állott, feloszlatták, nevét eltörölték, a szentjobbi bará
tokat berettyói barátoknak kezdték nevezni. Azt mondották,, 
mert nem volt szabad mást mondani, hogy Álmos könnyelmű, 
kedvteléseinek élő, nem országlásra való ember volt. Hartvik 
is így kapta meg a rendeletet, hogy a Tiszántúl helyett dicsérje 
Pannóniát. Az ő gondoskodásából kellett azt írnia, hogy Kál
mán volt az elsőszülött fiú és hogy László király a jogos örö
kös mellőzésével akarta Álmost a trónra ültetni. Volt aki el
hitte mindezt (Fr aknái), volt aki nem adott hitelt neki 
(Paul er).

Bármint rendelkezett is Kálmán király és bármit írt is 
Hartvik püspök, a nép szakadatlanul vonult a háttérbe állított 
Szent László sírjához. Mi több, az emberek a sors kezét látták 
abban, hogy Kálmánnak tulajdon és egyetlen fia, II. István, 
élete végén a vak Álmos vak fiát, Vak Bélát jelölte örököséül, 
maga is Váradra zarándokolt és Szent László lábai elé temet
kezett.

Várad falai újból terjeszkedni kezdtek. Üj szerzetesek, a 
fehér barátok, majd fehér papok név alatt ismert prémontreiek,
— a Laon melletti Prémontré után a váradí Promontorium — 
keresztes vitézek (johanniták) telepedtek meg. Olaszi, Bologna 
(Bononia), Velence és Padova néven új városrészek alakultak. 
Szakadatlanul ömlött a nép az olasz mesterektől kövekből 
épített Várad felé, hogy Szent László sírjánál gyógyulást 
keressen.

Egy korabeli ének azt mondotta, hogy nem kell a magyar
nak Compostelába mennie, mert Váradra is elzarándokolhat.

Nemcsak gyógyulást kerestek az emberek Váradon, ha
nem igazságot is és így jött létre töredékes káptalani jegyző
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könyve azoknak a peres eljárásoknak — a korabeli megjelölés 
szerint istenítéleteknek —amelyek Szent László sírjánál 1205- 
től 1235-ig lefolytak. Ennek a Váradi Regestrum név alatt is
mert jegyzőkönyvnek reánk maradt része 389 esetet foglal 
magában. Martinuzzi Fráter György, Várad püspöke találta 
meg azt a püspökség, vagy a káptalan levéltárában in Sacris- 
tario summi templi Varadiensis). Gondosan lemásolva Erdélybe 
vitte magával és 1550-ben Heltaí Gáspár kolozsvári nyomdájá
ban kinyomatta. Ekkor kapta címét is: Ritus explorandae veri
tatis. Az előszó szerint a kiadás költségeit a váradi püspök 
viselte. A ma már igen ritka, kis számban kiadott könyvnek 
egyik példányát a Váradon tanult Oláh Miklós magával vitte 
Nagyszombatba, hol az akkor már érsekprímás Oláhnak ruhája 
zsebében találta meg a szintén váradi Pázmány Péter. A  re
gestrum adatait ő maga is felhasználta, de csak a protestáns 
Bél Mátyás adta ki 1735-ben, az ő kiadásából pedig 1849-ben 
Endlicher János László. Kritikai kiadását 1903-ban Karácso
nyi János és Borovszky Samu Regestrum Varadiense cím alatt 
eszközölték.

A  középkori jogtörténet szempontjából európai fontosságú 
jegyzőkönyv, melyet a váradiak — Fráter György, Oláh Mik
lós, Pázmány Péter, Karácsonyi János — kézről kézre adtak, 
a Szent László sírjánál, a váradi káptalan jelenlétében lefolyt 
istenítéleteket tartalmazza. Kerékgyártó Árpád vizsgálata sze
rint 119 rablás, 105 lopás és csalás, 34 esetben a személyes sza
badság megsértése, 32 emberölés, 11 boszorkányság és mérge
zés, 5 leányrablás és 1 házasságtörés esetéről van szó a meg
maradt részben. A  jegyzőkönyvet a váradi káptalan egyik 
tagja, Ányos mester olvasókanonok vezette, kinek nevét ez 
örökítette meg az utókor számára.

11. Béla király háza.
III. Béla királynak, Vak Béla unokájának trónralépésé- 

vel új korszakhoz érkeztünk. Álmos herceg ágának legnagyobb 
képviselője francia hercegnőt ültetett maga mellé a trónra, 
chátilloni Anna halála után pedig Henrik megkoronázott, de 
még atyja életében elhalt angol királynak özvegyét, Margit 
francia hercegnőt vette nőül, Margit angol királynét nagyszámú 
angol, francia, spanyol egyházi és világi környezet kísérte Ma
gyarországba. Juthatott közülök a tiszántúli latinoknak is, mert 
1189-ben Várad püspöki székébe Aelfvin angol pap került. Az 
ő idejében építették a váradi johanniták várkastélyukat a Kö
rös feletti magaslaton (1190) és ekkor kezdett kiépülni az a 
telep is, amelyből később Szentjános község alakult.

Szent László tisztelete akkor már általánossá lett; sírjá
nál annyi csoda történt, hogy III. Béla király annak felnyitá
sát határozta el.
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1192. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony nap
ján, a király egész udvarával, a pápától küdött két bíboros le
gátussal, az ország előkelőségeivel együtt jelent meg Váradon, 
amelyet mindenütt seregestül érkező nép lepett el, hogy tanúja 
lehessen a holttest „felemelésének“ . Fényes szertartással he
lyezték át az ereklyéket a régi koporsóból díszes ezüstkopor
sóba, mely a műértő király tetszését annyira megnyerte, hogy 
annak megalkotóját, név szerint ismert első művészeink egyi
két, ott a helyszínen a nemesek rendjébe emelte. A  szent ki
rály koponyájának egyik darabját díszes hermába zárták, 
amely remeke volt az ötvösművészetnek. Az áthelyezést befe
jező ünnepségen, június 27-én történt, hogy a szertartás egész 
ideje alatt fényes csillag látszott a templom fölött, mi a nép 
szemében Szent Lászlóba helyezett bizalmának igazolását je
lentette (Pray György leírása).

Messze híre ment annak, hogy szentté avatták a királyt, 
aki a vizeket fakasztotta (mondotta szent beszédeiben Temes
vári Pelbárt). Ekkor kezdtek az általa fakasztott források fölé 
templomokat építeni, mint az Mátraverebélyen, a Zagyva folyó 
partján történt, ahol Szent Lászlónak különös tisztelete ala
kult ki.

Márvány oszlopos váradi sírja fölé is díszes templomot 
emeltek. A székesegyház stílusa megváltozott; tekintettel a 
cisztercitáktól behozott gothikára, fel kell tennünk, hogy csúcs
íves stílusban építették.

Eddig nem tudták megmagyarázni, hogyan történhetett 
az, hogy Aelfvin, akit 1189-ben Béla király ültetett a váradi 
püspöki székbe és akit Béla fia és utóda, Imre király 1198-ban 
hat vármegye vámjával ajándékozott meg, kegyvesztetté lett. 
Mindössze annyit mondanak a vonatkozó források, hogy Imre 
a püspököt 1199-ben felségsértés címén a római Kúriánál be
panaszolta és hogy 1200-ban nyomtalanul eltűnt a püspökök 
sorából. Mivel ugyanakkor a káptalan is fellázadt a püspök 
ellen, nyilvánvaló volt, hogy ez a király oldalán foglalt állást. 
III. Incze pápa védelmébe vette ugyan a főpapot, de Aelfvin- 
nek távoznia kellett, mert a sorsába nyúlt ismeretlen kéz a 
pápa kezénél is erősebbnek bizonyult.

Bármennyire titokzatos is volt az eset, nem szabad feled
nünk, hogy Aelfvin Margit királyné kíséretével jöhetett Ma
gyarországba és hogy támasza lehetett annak az angol-ara- 
góniai pártnak, mely Béla halála után Imre királyt körülvette. 
Azt sem szabad felednünk, hogy koronázása után Imre király 
is Váradra zarándokolt, hogy a székesegyház előtt Aelfvin 
várta őt és hogy a király ünnepélyesen megfogadta, hogy min
taképül Szent Lászlót fogja választani; végül pedig, hogy Imre 
az aragóníai király leányát, Konstancia hercegnőt vette fele
ségül és hogy feltehetőleg az is megfordult Váradon. Ha fel
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tesszük azt, hogy ennek a pártnak egyik vezére Várad angol 
püspöke volt, akkor az is hihető, hogy az ellenpárt Aelfvín 
megbuktatására törekedett. Az ellenpártot a franciák alkották. 
Fülöp francia király nejét elbocsátva merániai Ágnest vette 
maga mellé, kinek atyja, merániai Berthold Imre király ellen 
fivérét, András herceget játszotta ki. A trónt András örökölte 
volna, ha 1199-ben fiúörökös nem születik és ezzel a végső 
diadal reménye nem Aelfvin pártjának jut. András erre a me- 
rániaktól támogatva fegyvert fogott királyi bátyja ellen, de 
vereséget szenvedett. Fia érdekében azonban Imre sem akarta, 
hogy András halálos ellensége maradjon és így történhetett, 
hogy az 1199-í megbékülés ára Várad püspökének felmentése 
volt.

A dolog azonban nem ért véget, mert Imre király hűséges 
pártvezérének elejtése után az angol helyébe aragóníai em
bert ültett. Legalább is aragóniai embernek látszott az az egye
temet végzett Simon magister, ki Aelfvin helyét elfoglalta. Ezt 
abból gyanítjuk, hogy III. Incze pápa Simon mester váradi 
püspököt 1205-ben oda utasította, hogy ,,minden hatalmával" 
védelmezze meg Imre király özvegyét, aragóniai Konstanciát 
és gyermekét, III. László törvényes magyar királyt, András 
herceg és ennek felesége, merániai Gertrud ellenében. Alig 
lehet kétségünk az iránt, hogy Várad püspöke mindent meg
tett érdekükben, mert Konstanciának és fiának sikerült kül
földre menekülniük. Simon püspököt nem merték bántani, mert 
püspökségét megtartotta. Mi több, ő fejezte be a székesegy
ház korszerű átalakítását, ő indította meg a sírnál eszközölt 
peres eljárásoknak jegyzékbe vételét, ő fogadta Várad zarán
dokait, kik a meráníak elleni panaszaikkal a szent király sír
jához jöttek.

Nem válhatunk meg ettől a korszaktól anélkül, hogy meg 
nem emlékeznénk arról az állítólagos belényesi görög-keleti 
püspökségről, melynek létesítését a román történetírás 1206-ra 
teszi. III. Incze pápának egy 1206-i okiratából ugyanis Pray 
György közlése nyomán ezt lehetne kiolvasni. Bár a szóban- 
forgó — biharmegyei — Belényes igen korán fejlett város
életet mutat és mint oppidum, majd mint civitas és castellum 
kedvelt helye volt Béla hercegnek (innen Béla vára, Bélavár, 
a későbbi Fenes), ahol bölényekre vadászott (a város Bölé- 
nyes nevét egyesek innen magyarázták), a román történetírás 
feltevése tarthatatlan. Először azért, mert 1204-ben, mikor a 
váradi püspök egyházmegyéjét beutazta, Belényesen nem ta
lált ilyen püspökséget. Másodszor azért, mert a pápától meg
nevezett hely Beleknese nevet visel, és az okmány alapján a 
balkáni Szerbiában kellett feküdnie. Harmadszor azért, mert 
az utolsó görögkeleti püspök, ha ilyenek voltak, már Szent 
István alatt elhagyta Magyarország területét és nemzetisége
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szerint görögnek vagy bolgárnak kellett lennie. Semmi esetre 
sem lehetett román, mert a románok első okleveles említése 
csak 1210-ből való, megjelenésük III. Béla király uralkodása 
idejére tehető. A bizánci császárság belső zavarai és a bolgá
rok elől megindult menekülés folytán magyar földre vándorolt 
románok, kik addig a görög egyházhoz tartoztak és bolgár ura
lom alatt szláv jellegű törzsszervezetben éltek, papjaikat, 
kenézeiket és vajdáikat is magukkal vitték. Ilyen volt az az 
Iván belényesi vajda is, 1263-ban, akiről Laurianu román tör
ténetíró 1868-ban azt állította, hogy az a „Körösvidéknek” mint 
„román tartománynak“ (Crisana) román vajdája volt. Ilyen 
nevű tartományt azonban a történelem nem ismert, mert azt 
csak 1919-ben állították fel; ha pedig ilyen nevű tartomány 
nem volt, úgy annak vajdája sem lehetett.

12, A tatárjárás*
A Váradra zarándokolt Béla király munkáját derékban 

törte ketté a mongol invázió.
Vannak, akik alábecsülik azt a pusztítást, mit a tatár

járás okozott, de azoknak fogalmuk sincsen arról, hogy a ré
gészeti ásatások Bihar körül ismeretlen tömegsírokat tárnak 
fel; azét a magyarságét, mely a tatárjárás előestéjén a Duna- 
medencét megtöltötte.

Muhinál elveszett a haderő; Szent István jobbjával együtt 
menekült a király, Szent István ereklyéjét Benedek püspök 
vitte magával — Ragusáig. A város, a johanniták megerősített 
vára, Várad székesegyháza elpusztultak, a lakosság megcson
kítva hevert az útakon. A pusztítás minden mértéket megha
ladott, semjni oka nincsen annak, hogy a szomorú valóságot 
eltakarni törekedjünk. Annál kevésbhé tehetjük ezt, mert 
éppen váradi szemtanútól olvasták a katasztrófának mindennél 
hívebb leírását európaszerte, még Angliában is.

Hogy Rogerius váradi kanonok, a feljegyzés szerzője, 
olasz nemzetiségű volt, azt a legtöbben mondják: délitáliai 
normann lehetett; az, hogy később Lyonba vonult vissza, nor
mann származást enged sejteni. Zágrábi kanonoksága és spa- 
latói érseksége (1249., mint ilyen halt meg 1266-ban) újabb 
bizonyítékot szolgáltat ahhoz, hogy mennyi kapcsolat volt 
Zágráb, a horvát vidékek és Várad között.

Carmen miserabile címen írt munkáját első ízben Turóczt 
János királyi ítélőmester adta ki 1488-ban Chronica Ungaro- 
rum című munkájában. Utána Schwandtner Márton idézett mű
vében 1746-ban, Endlicher 1849-ben (új kiadás 1931-ben), Má
tyás Flórián 1881-ben és Szentpétery Imre 1938-ban. Magyar 
fordításban közzétette Szabó Károly 1861-ben és Turchányi 
Tihamér 1904-ben. A  váradi eseményekre vonatkozó alábbi 
részt az utóbbiból vesszük:
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„XXXIV. Hogyan foglalták el a tatárok Várad városát és 
miként nyomultak tovább Tamáshida és másfelé.

. . .  Számoljunk most már be azokról a tatár királyokról, 
kik csak ezek után törtek be Magyarországba.

Kádán király elfoglalván Radnát és elfogván Arístald 
ispánt, kiválogatott hatszáz előkelőbb német fegyverest, kik 
a mondott ispán vezetése alatt maradtak.

Mivel pedig ezek az erdőkön és berkeken, sziklákon és 
meredélyeken át vezetőkül szolgáltak a tatároknak, hirtelen 
Várad városa közelében termettek. És mert a város nagyon 
nevezetes volt Magyarországban, számtalan sok nemes ember, 
úri és paraszt asszony gyűlt oda mindenfelől össze. Habár a 
püspök néhány kanonokkal el is távozott onnan én mégis ott 
voltam a visszamaradottakkal. A vár egyik oldalát, mely el 
volt rontva, széles fallal kijavítottuk, hogyha már a várost 
nem bírjuk megvédeni, elmenekülhessünk a várba.

Mikor pedig egy napon hirtelen megérkeztek, én bizonyos 
ügyben éppen a városban időztem. Nem akartam bemenni a 
várba, hanem inkább megszöktem az erdőbe és itt, amennyire 
lehetséges volt, hosszabb ideig elrejtőzve maradtam.

A tatárok pedig gyorsan elfoglalták a várost, nagy részét 
felégették és semmit sem hagytak épen, ami a vár falain kí
vül volt. Miután a zsákmányt összegyűjtötték, úgy a kisebb, 
mint a nagyobb rendű férfiakat és nőket legyilkolták az ut
cákon, a házakban és a mezőkön.

Minek a sok szó? Sem nemnek, sem kornak nem kegyel
meztek. Ennek bevégeztével hirtelen visszavonultak onnét és 
távozásukban mindent magukkal vittek. Azután úgy ötezer 
lépésnyi távolságban a vártol letelepedtek és sok napon át 
feléje sem mentek. A várbeliek e miatt azt hitték, hogy a vár 
erős volta miatt távoztak. Mert a várat mély árkok és a fala
kon levő fatornyok erősítették meg, és sok páncélos vitéz volt 
benne. És így, mikor a tatárok itt-ott körültekintés végett oda 
jöttek, a magyar vitézek sebes nyargalvást üldözni igyekez
tek őket.

Mikor aztán több napon át nem jelentek meg a vár előtt, 
azt hitték, hogy egészen eltávoztak onnét. Megbízván tehát el
távozásukban, igen sok katona és mások is, kik a várban vol
tak, kijöttek onnét és elkezdtek a megmaradt házakban közö
sen lakozni. És így a tatárok, kikről nem tudhatták, hogy hol 
vannak, hajnaltájt megtámadták őket és nagy részüket, kik 
nem bírtak elmenekülni a várba, legyilkolták.

A várat pedig azonnal körülfogták és szemben az új fallal 
hét gépet állítottak fel és azokból éjjel-nappal addig szórták 
a köveket rája, míg az új fal egészen össze nem omlott. Aztán 
megostromolván a lerontott tornyokat és várat, erőszakosan 
elfoglalták őket s azokat a katonákat, kanonokokat és másokat,
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kik a vár ostroma alatt fegyvereiktől el nem estek, fogságba 
ejtették. Az úri asszonyok és kisasszonyok és a nemesleányok 
a székesegyházba akartak menekülni. A tatárok pedig oda
adatták magoknak a katonáktól a fegyvereiket s a kanonokok
tól kegyetlen kínzásokkal kicsikarták mindazt, amivel bírtak. 
S mivel a székesegyházba nem voltak képesek azonnal beha
tolni, üszköt vetettek rá s az egyházat az úriasszonyokkal és 
mindavval, ami csak benne volt, felégették.

Más egyházakban pedig oly rettenetes gonoszságokat kö
vettek el az asszonyokon, hogy jobb lesz arról hallgatnom, 
nehogy kitanításul szolgáljon az embereknek a legnagyobb 
gonosztettek elkövetésére.

A polgárokat, nemeseket, katonákat és kanonokokat a vá
roson kívül, a mezőn, minden kímélet nélkül lefejezték. Azután 
teljesen felforgatták a szentek sírjait, az ereklyéket bűnös lá
baikkal megtiporták, a füstölőket, kereszteket, arany kelyhe- 
ket, arany edényeket és egyéb az oltár szolgálatára rendelt 
eszközöket bemocskolták.

Bevezettek az egyházakba vegyest férfiakat és nőket s 
miután gyalázatos dolgokra használták, ugyanott meg is ölték 
őket. Miután pedig mindent felforgattak és a hullákból már 
elviselhetetlen bűz támadt, elvonultak onnan — s csak a hely 
maradt meg ottan egyedül.

A körülfekvő erdőkben lappangó emberek összejöttek ott, 
hogy valami eleséget találjanak. És mialatt a romba dőlt kö
veket és hullákat emelgették, rá jók törtek a tatárok s az ott 
talált élő közül élve egyet sem hagytak.

És így amíg csak emberben tartott, napról-napra meg
újult a pusztítás és mikor aztán nem volt már, akit megölje
nek, végleg eltakarodtak onnét.

Mi pedig, kik az erdőkben a gyepük között tartózkodtunk, 
éjnek idején futásnak eredtünk Tamáshida felé, mely a Körös 
mentén fekvő német város . . .  Nemsokára elterjedt a hír, hogy 
a tatárok elfoglalták Tamáshidát, a németek városát és azokat, 
kiket elfoghattak, rettenetes kegyetlenséggel, keserves kínok 
között kegyetlenül legyilkolták.“

Rogerius igazmondásában eddig senki sem kételkedett. 
Közvetlen szemlélet alapján készített leírása szerint így pusz
tult el Várad és így pusztítottak a tatárok. Mikor a királyi 
sereghez csatlakozott püspök oda visszatért, akkor nem talált 
mást, mint pusztulást. Talán ezért kérte IV. Bélától azt, hogy 
a győri püspökséget adja neki.

Váradot újból kellett megalapítani és romjaiból felépíteni. 
Mert bár a városnak messze híre ment és az orosz krónikák 
is dicsérték, Szent László aranyos szobra nem szállott le ta
lapzatáról, nem űzte el a tatárokat és nem ütötte agyon Batu 
Khánt, amint azt az orosz nép hitte.



MÁSODIK RÉSZ.

VÁRAD KÖZÉPKORA.

13. A váradí liliomok.
Mikor a Várad siralmas pusztulását megörökítő Rogerius 

mester Lyonból Dalmáciába utazott, még senki sem tudta, 
hogy Szent Lajos francia király legfiatalabb öccse, Anjou Ká
roly ugyanonnan fog elindulni a sziciliai királyság birtokbavé
telére. Még kevésbbé tudhatták azt, hogy Anjou Károly hasonló 
nevű fia IV. Béla magyar király unokáját, Mária magyar her
cegnőt veszi feleségül és hogy ennek a Károly sziciliai király
nak Izabella nevű nővére — Anjou Izabella — Mária fivé
réhez, a bihari síkságon tanyázó kúnok tivornyáit szerető 
László magyar királyhoz megy nőül.

Lehet, hogy a franciák ebben a ,,Lancelot“ magyar király
ban Szent László követőjét látták. Izabella királynénak azon
ban elég alkalma volt meggyőződnie arról, hogy férjeurának 
tivornyái nem Szent László királykodásának utánzatai voltak. 
Igaz, hogy László király — talán feleségével együtt — gyak
ran, így 1276. és 1278. között hosszabb ideig tartózkodott 
Váradon, hol több vármegye rendéit gyűlésre hívta össze, de 
a vége mégis az lett a mulatozásnak, hogy ivótársai verték 
agyon a bihari Keresszegen. Mindenki úgy érezte, hogy a ki
rály tetemét Váradra kell vinni és Szent László mellé kell 
temetni, de mikor a szekér a székesegyház felé vitte, az utcákra 
tódult lakosság látta, mint emeli fel tiltó kezét Bertalan püspök 
és talán Várad plébánosa is, ki éppen akkor az angol szárma
zású János pap volt. A méltatlan ,,Lancelot“ király halottas 
menete így fordult Váradról Csanád felé, hol a kúnok barátja 
nyugvóhelyet talált.

Bunyitay Vince helyes nyomon indult el akkor, amikor 
azokban a kánokban, akik László királyt megölték, csak esz
közöket látott. Abban az időben különösen a Tiszántúl vidékein 
felbomlott a rend és László azzal a szándékkal ment a kúnok
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közé, hogy azt helyreállítsa- Megjelenése (1278. május 27.) 
országos ünnepség volt azon a vidéken, ahol Körösszeg várá
ban Kopasz nádor volt az úr. Az ő családjával keresett barát
ságot később Ottó király is, aki egyenesen Váradra jött (1307. 
február 8), de Kopasz nádort nem tudta megnyerni magának. 
A  kánokkal erősödött bihari zászlóaljak ugyanis az Anjoukat 
támogatták. Károly uralomra kerülése tehát Kopasz nádor 
diadalát, ez pedig az ő erejét mutatta. Ez az erő, Bihar és 
Várad ereje, volt az, amit Károly király magának megtartani 
törekedett. Kopasz nádor Debrecennél csatát vesztett és ül
dözött vadként vonta meg magát Adorján várában. Mikor látta, 
hogy a vár nem tud ellenállni a királyi csapatoknak, Sólyomkő 
várába vette magát. Mikor az is elesett, az élesdi erdőkbe 
menekült; a Királyhágó körül azonban elfogták és a király elé 
vitték, az pedig fejét vétette. A Tamásfiak helyét az 1329-ben 
Csanádból Biharba költözött Csanád nemzetségbeli Tamás 
vette át, ki Telegden telepedett meg és a Telegdi nevet vette 
fel. Unokája, Telegdy Tamás (megh. 1375.) esztergomi érsek 
volt és kiváló diplomata; egy másik Telegdy Tamás 1502-ben 
XII. Lajos francia királytól kapott címert.

Az Anjouk bölcseségét mi sem mutatta inkább, mint hogy 
a Kopasz nádorral és családjával, a Tamásfiakkal éreztetett 
haragjukat nem vitték át sem a városra, sem a vármegyére: 
Bihart és Váradot szerető gondoskodással és páratlan áldo
zatkészséggel emelték fel olyan magaslatra, milyenen addig 
egyik sem volt.

Váradot kezdettől fogva nem azért hívták várnak (castel
lum), mert nem volt megerősítve. De az első, XI—XIII. szá
zadbeli erődítések inkább csak földművek voltak. Még a XVI-í 
század végén is ezt állapították meg róla Rudolf király had
mérnökei, tehát fel kell tennünk, hogy Várad az Anjouk ide
jében sem volt kőből épített vár. A  város házait azonban kő
ből építették, azok védelmét a hegyekből kifutó Sebes-Körös 
széles árterületére bízták, melyet erdők, sűrű bozótok, ingo- 
ványok tettek járhatatlanná. Miután az ország belső részeiben 
feküdt, külön kővár építését a király nem tartotta szüksé
gesnek.

A források arra mutatnak, hogy már V. László felesége, 
Anjou Izabella is többször megfordult Váradon. Vannak, akik 
azt mondják, hogy László utódát, III. Andrást Fennena 
nevű felesége vitte Szent László sírjához. Ha szüksége volt 
neki arra, hogy a tiszántúli magyarságot magához vonja, úgy 
ebben aligha kételkedhetünk, mert a királyné saját bihari jö
vedelmét adta Várad püspökének. Bunyitay egyenesen azon a 
véleményen van, hogy maga Fennena királyné Szent László 
mellé temetkezett.

Várad fontosságát mutatták a tiszántúli vármegyéknek
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azok a gyűlései, melyeket IV. László és III. András Váradon 
tartottak. Feltehetőleg azért volt mindez, hogy az ott lakó ma
gyarságot és a kúnokat, akiknek nagy részét már szintén ma
gyaroknak kell tartanunk, magok mögé sorakoztassák. Ez tűnik 
ki abból, hogy a nép László halála után nem akart a „velen
cei" András mellé állani, fegyverre kelve Anjou Károly mel
lett foglalt állást, ki a támogatást meghálálni törekedett. Any- 
nyira, hogy kezdetben Kún László példájára ő is a kúnok 
földjén lakott és ezzel némi világot vetett arra, hogy miért 
jártak a korabeli uralkodók a Tiszántúlra és a délvidékre.

Anjou Izabella csak 1306-ban tért vissza Nápolyba, mikor 
unokaöccse már Magyarországba érkezett. Hogy a kúnok közt 
eltöltött ideje nem veszett kárba, azt onnan gondoljuk, hogy 
Váraddal állandó összeköttetésben maradt, káptalanját és 
püspökét nem szűnt meg új és új adományokkal gazdagítani, 
1319-ben elhalt nejét, luxemburgi Beatrix királynét Váradon 
temette el. Ö tette püspökké, kancellárrá az Árpádokkal rokon 
telegdi Csanád váradí kanonokot, kit 1330-ban az esztergomi 
érseki székbe emelt. Csanád temette el 1342-ben Károly ki
rályt a Boldogasszony budai templomában. Váradi kapcsolatai
nak bensőségét mutatja még egy új bihari arisztokrácia meg
teremtése is, abból emelvén a váradi püspöki székbe Báthory 
András kanonokot. Végül ezt bizonyítja az, hogy provencei 
francia híveiből hozott Váradra kanonokot, így Bertrandot, 
XXII. János pápa rokonát, ki azután visszatért Avígnonba és 
bíbornokká lett; ott tette kanonokká természetes fiát, az egyéb
ként általa elismert Anjou Kálmán herceget, kit a pápa törvé
nyesített és győri püspökké nevezett ki.

Kedvesek voltak tehát azok az emlékek, amelyek Károly 
királyt Váradhoz fűzték. Anjou Izabella után ő is ott tartóz
kodott; ott lett kanonokká Anjou Kálmán; oda temették Bea
trix királynét, akit Károly király maga kísért Szent László 
egyházába. Ő maga intézkedett, hogy az az oltár, amely alá 
hitvesét temették, a családból röviddel azelőtt kanonizált 
Anjou Szent Lajos toulouseí püspök védelme alatt álljon; 
talán ott határozta el, hogy egyik fiát Szent Lajos emlé
kére Lajosnak fogja kereszteltetní.

Hozzá kell tennünk egyébként, hogy toulousei Szent Lajos 
IV. Béla unokája volt, kit a magyar krónikák gyakran emleget
nek, mivel ő is magyar szentnek számít; azért igyekezett Ká
roly király az ő tiszteletét magyar földön meggyökereztetni. 
Tiszteletére építette Líppa és Arad kőtemplomait (1325), róla 
kereszteltette fiát, a későbbi Nagy Lajost (1326) és választotta 
családi egyházul a líppai Szent Lajos egyházat. Érdekes be
tekintést nyújtanak ez adatok abba is, hogyan hódította meg 
Károly király az országot. Kezdetben a kúnokra támaszkodott 
és Temesvárott rendezte be udvarát; azután a Maros vonalát
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szerezte meg, azután a bihari zászlóaljakat vonta maga mellé; 
Kopasz nádor veresége után, kinek birtokait a déli részekből 
hozott Csanádnak adta, feltehetőleg a bihari zászlóaljak segít
ségével került az ország osztatlan birtokába.

így lettek az Anjouk Váradnak különös pártfogóivá és így 
virágzottak ki Váradon a Kapetingok címerének liliomai.

A Guthkeled nemzetségből származó Báthori család az 
Anjouk első hívei közé tartozott. Báthory András nekik kö
szönhette felemelkedését. Károly király figyelme és áldozat
készsége, András püspök tevékenysége nagyot lendítettek 
Szent László városán, amely csak akkor hozta be a tatárjárás 
alatt szenvedett pusztítást. Már 1326-ban kelt egyik oklevelé
ben úgy emlékezett meg a király Váradról, hogy ott van ,,a 
Váradi Boldogságos Szűz tiszteletreméltó egyháza, benne Szent 
László király és hitvalló, a mi elődünk, szent sírja és más igen 
sok szent ereklyéi, amelyek állandó csodatételektől ragyognak, 
a szenvedőknek és betegeknek az egészség áldásait vissza
adják.“

András püspök 1338-ban Velence külvárosban a klarisz- 
szák részére kolostort alapított, mely később Nagy Lajos 
leányának, Anjou Máriának volt kedvenc tartózkodási helye. 
András püspök kezdte meg a székesegyház átépítését is, mi a 
város fejlődésének hatalmas lökést adott.

Károly király temetése és Nagy Lajos megkoronázása után 
az új király is Szent László sírjánál kér támogatást uralkodá
sához. Az ország főpapjaitól és báróitól követve, fényes udvari 
kísérettel megindult Várad felé. Seregestül tódult a nép az 
útra, melyen a menet elvonult. Mindenki az utcán volt, mert 
most nem a megszokott zarándokmenet jött Püspöki felől, hol 
a Váradra utazók megpihenni szoktak, hogy frissen érkezzenek 
a szent király sírjához. Nem a betegek és szenvedők, nem a sze
gény és ínséges pórnép, hanem a szegények és betegek véget 
nem érő menetében az egész nagy magyar birodalom ura és 
királya haladt zarándokként Szent László sírja felé. Legalább 
így mondta ezt el 1342-ben kiadott oklevelében. ,,Amikor mi, 
legdrágább atyánk halála után, Isten kedvező kegyelméből, 
Magyarország kormányát átvettük és magunkat megkoronáz
tattuk, meglátogattuk Szent László király sírját, kinek közben
járásával naponta kérjük a legnagyobb bizalommal az Isten 
segítségét: Birodalmunknak hű Báróival, illő tisztelettel zarán
dokoltunk Váradra, mire bennünket különben mindennapi áj- 
tatosságunk is késztetett, hogy ugyanannak a váradi Egyház
nak, melyben Szent László király, isteni gondoskodásból csoda
tételektől tündöklik és boldogan pihen, a régi és kipróbált tör
vényeknek és jogszokásoknak megfelelően, új megkoronázta- 
tásunk alkalmából és címe alatt készek voltunk azt új birtok
adománnyal felruházni. . . “
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Éppen tíz évvel azután, 1352-ben, a szerencsétlen orosz 
háborúból menekülve, ismét Váradra sietett, hogy életének cso
dálatos megmentését Szent László királynak megköszönje. Mint 
a dubnici krónika elmondja, mély alázattal borult a földre a 
szent király sírja előtt és három napon át ott maradt Váradon, 
bőkezűen megajándékozván újból Szent László egyházát. A 
váradi püspök, az előkelő Telegdí Csanád tartotta Károly király 
fölött, 1342-ben, a halotti beszédet; ő üdvözölte a trónra lépő 
Nagy Lajost is, ki trónszerző atyjának útmutatásaként gyer
mekkora óta Szent Lászlót választotta mintaképül. Károly király 
a szent királyt a biharcsanádi területeken eltöltött hosszú idő 
alatt tanulta meg tisztelni és így szállott az örökségként fiára 
és örökösére, Nagy Lajosra.

Nagy Lajos már 1342-i első látogatása idején három — 
Békés, Bihar és Zaránd — vármegye vámjára egészítette ki a 
váradi egyház jövedelmeit. Az ő áldozatkészsége — mely éven
ként, rendszerint ősszel megtett zarándokútjain csak növekedett, 
— emelte Szent László márványsírja fölé azt a nagy gótikus 
székesegyházat, melynek építését az 1349-ben elhalt Telegdi 
Csanád kezdte meg és utóda, Demeter püspök fejezte be. De
meter váradi kanonokból lett főpásztorrá és Lajos király fontos 
küldetésekre használta fel Apuliában, Avignonban, Havasalföl- 
dön. Ott állított oltárt Szent Erzsébetnek a csensztohói kolostor 
alapítója, László oppelni herceg, ki maga is Piast, mint ilyen 
Erzsébet anyakirályné rokonaként viselte Szent László nevét. 
„Opuliai László" amint Piast Vladiszlavot nevezték, oda te
mette feleségét, Sándor havasalföldi vajda leányát, ki a görög 
egyházból tért át a római latin egyházba és kit vallásosságáért 
a pápa is megdicsért. Váradnak akkor még nem voltak román 
lakosai, de a források szerint több érintkezése volt az aldunai 
fejedelemségekkel; „Doamna Clara" temetése azért történt Vá
radon, mert a Piastok nagy tisztelői voltak Szent Lászlónak.

Ekkor helyezték át Beatrix királynénak sírját is, mit a szé
kesegyház átépítése (1342—70) tett szükségessé. Ez volt az a 
sír, mely az 1755-ben eszközölt ásatások idején felszínre került 
és melyben a hamvak mellett lílíomos koronát találtak.

Anjou Károly és Nagy Lajos királyok életiratainak hiányzó 
fejezetei közt kell megemlítenünk azt, mely a váradi székes- 
egyház átépítésére vonatkozik. Azt, mely a két királynak és 
mindazoknak váradi zarándoklatát és tartózkodását ismertetné, 
akiket Szent László tisztelete rövidebb-hosszabb időre Váradra 
vitt, vagy akik a két király kedvében járva, keresték fel a ma
gyar Compostelát, Hiányzik a váradi nagy püspökök tevékeny
ségéről és alkotásairól az újabb források alapján megírandó 
fejezet. Amint hiányzik Várad fellendítésének története, mely 
ismeretlen virágzás képét mutatná attól kezdve, hogy már Ká
roly király az Erdélybe és Erdélyből utazók vámállomását Vá-
Váradi fresk< 3
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rad-Szőllősön állította fel, mit 1390-ben Zsigmond király is meg
erősített- Végül hiányzik a szent király tiszteletét országszerte 
megörökítő, az Anjouk idejében létrejött falfestmények és egyéb 
művészi emlékek kimerítő története. Csak ha Károly, Nagy La
jos és Zsigmond királyok korának egész forrásanyaga köz
kinccsé válik, ismerjük majd meg Bihar megye lovagkorát, az 
Anjou-korszak mozgalmas életét.

Pedig a fentieken kívül még egy hiányzó fejezet akad, 
mert az Anjouk idejében, Károly király alatt jelentek meg Bi
har megye területén a román (oláh, vlach) pásztorok. Nem első- 
ízben, mert 1283-ból való az első okmány, mely Bihar megyé
ben Oláhtelek nevű községet említ és 1294-ből a második, mely 
szerint a Fekete Körös felső folyása mellett a magyarokkal együtt 
románok is laktak. Nem a Királyhágó felől érkeztek, hanem a 
Fehér és Fekete Körösök völgyeit átszelve, a havasokon át szi
várogtak a bihari völgyek és az alföld felé. Számuk csekély volt; 
anyira, hogy az olcsó munkásokból mindenki sietett magának 
legalább egy telepre valót biztosítani. Báthory András váradi 
püspök volt az első, ki azt megtette; késő utóda már hiába igye
kezett megakadályozni azt, hogy minden a románoké legyen. A 
szorgalmas románokat vezető és igazgató kenézek és vajdák, 
kikből a XIV. században már egyre több volt a megyében lát
ható, nemesi rangot nyertek, amint az Biharban többek között 
a Drágos családdal történt. A beköltözött románok saját szoká
saik, kenézeik és görögkeleti papjaik alatt élve önkormányzatot 
élveztek.

A források tanúsága szerint az Anjoukor váradi püspökei 
kiváló emberek voltak, mert az uralkodók szeme Váradon füg
gött. Az összeköttetés a királyi udvaron keresztül Itáliával és 
Itálián keresztül az uralkodóház francia birtokaival, Avígnon- 
nal, a francia-olasz műveltségnek fejlett otthonává tették Vá- 
radot. Gótikus székesegyháza egy időben épült Mária-Cell temp
lomával és az aacheni magyar kápolnával; valamennyiben ott 
volt a főhelyre állított Máriaképen kívül a három szent magyar
nak, Istvánnak, Imrének és Lászlónak szobra. Szent Lászlónak 
akkor még nem volt szobra Magyarországon, de arról is gon
doskodni kívántak a Cudarok; Cudar Imre váradi prépost, ki 
1374-ben Avignonba kísérte fivérét, Cudar Péter szlavóniai 
bánt; Cudar János váradi püspök 1390-ban nagy ünnepélyes
séggel avatta fel Szent László lovasszobrát a székesegyház 
előtt. Éppen ötszáz esztendő telt el, amíg 1892-ben egy másik 
váradi püspök, Schlauch Lőrinc emelt új szobrot Szent László
nak a róla elnevezett téren.

A múlt homályából kiemelkedő Várad az Anjouk alatt 
gyorséin emelkedett. Monostorai, káptalanai és iskolái messze 
híresekké lettek. Kezdve a firenzei aranyakon, melyekre Anjou 
Károly és Lajos különös tiszteletük jeléül Szent László képét
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verették, folytatnunk kell a Szent Lászlót ábrázoló művészies, 
részben francia földön készült pecsétek, a szentet ábrázoló fal
festmények gazdag sorozatán és a drága kéziratok miniature- 
képein. Rá kell mutatnunk az országszerte kedvelt és divatba 
jött Szent György képekre és szobrokra, melyeket a korszak 
mesterei, a bizánci motívumok elhagyásával olaszos, franciás, 
angolos divat szerint készítettek. Imre váradi kanonok ekkor 
írta meg a híressé lett káptalan történetét és állította össze 
chartuláriumát 1374-ben (Constitutiones et Statuta Capituli 
Ecclesiae Varadiensis). Ha mindezeket felsoroljuk, akkor még 
mindig hiányzik annak a keretnek a megrajzolása, melyet a bíhar- 
erdélyi bányák feltárása és a Várad, Kolozsvár, Brassó vonalán 
abban az időben megindult növekvő forgalom és mozgalmas élet 
alkotott. Várad Erdély kulcsa és kapuja volt. Azon utazott ke
resztül, ott pihent meg mindenki, aki Avignonból, Provence és 
Itália felől az Anjouk magyar birodalmának keleti részei felé 
igyekezett.

Váradot a korabeli erdélyi művészet kirakatának tekinthet
jük. Balogh Jolánnak a Kolozsvári testvérek szobrairól írt kiváló 
tanulmánya egyenesen Várad műveltségére, műértésére, művé
szeire és mecénásaira építette azt a következtetését, hogy olasz 
földre utazott váradi mecénások és Váradra jött olasz művészek 
teremtették meg azt a milíeut, melyben a prágai Szent György 
szobor megszületett. Helyesen vette észre, hogy magyar művé
szek akkor már aligha dolgoztak pusztán olasz és német hatás 
alatt, mert ebben az esetben aligha jelenhetett volna meg az 
általa is észrevett északi angol-francia gótikus vonás, mely 
Avignonból indult el kelet felé.

Szent László váradi püspöksége és székesegyháza körül 
élénk városélet, fejlett művészet alakult. Miklós fiai, Márton 
és György, Váradról származhattak át Kolozsvárra és on
nan tértek azután ismét vissza Várad gazdag mecénásaihoz, 
hogy a korabeli gótika rendszerében átépített váradi katedrális 
részére megalkossák Európának magokban álló első bronzszob
rait. Reims és Bamberg hármas királyszobrainak váradi vetüle- 
tét alkották meg Szent István, Szent Imre és Szent László gya
logszobraiban, amint azt Ipolyi Arnold, a későbbi váradi püs
pök és kiváló műértő megállapította. Az első az ország almá
jával, a második liliommal, a harmadik a harci bárddal, az or
szágot védő címeres pajzzsal, mindhárman fegyverzetben és 
monumentális alakban.

Ügy látszik, Márton és György mesterek nagy sikert értek 
el szobraikkal, mert Nagy Lajos leánya, Anjou Mária hercegnő, 
kinek vőlegénye luxemburgi Zsígmond, Károly császár és cseh 
király fia volt, váradi mesterekkel készítette el Prága részére 
a Magyarországban általános tiszteletnek örvendő Szent György

3*
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lovasszobrát. A szobor készíttetőjére vonatkozólag nincsenek 
ugyan pontos adatok, de Zsigmond és Várad kapcsolata felté
telezni engedi azt, hogy ebben a viszonylatban keresendő az, 
aki a szobrot Prága részére megrendelte. Annál inkább, mert 
Szent György szobrának nagy sikere bírta rá Cudar János püs
pököt Szent László váradi lovasszobrának megrendelésére is 
az udvar kegyébe jutott mestereknél.

Szent László európai hírű váradi lovasszobra korának első 
bronz lovasszobra volt. Nyugodt paripán nyugodtan ült a király, 
kezében felemelt harci bárddal: úgy, amint azt a korabeli nép
hit látta és a korabeli művészek elképzelték. Hatalmas méretei 
mély benyomást tettek a szemlélőre; kiváló költők és írók is ezt 
örökítették meg. Az egyszerű nép a csodálaton kívül babonás 
hittel fordult feléje és azt tartotta Várad szobrairól, hogy azok 
a város talizmánjai voltak. Nem is volt benne valami különös, 
mert a régi Váraddal együtt pusztultak el.

Megérdemlik, hogy mindazokat megkérdezzük, akik azokat 
saját szemeikkel látták és megörökítették. Sokáig két ábrá
zolását ismertük: Houfnagel Györgyét, a németalföldi Antwer
penből származó rajzolóét, akinek rajzát egy 1618-ban meg
jelent német munka közölte; egy ismeretlen rajzolóét, kinek raj
zát Sibmacher János hozta. Az innsbrucki levéltárból egy har
madik rajz is előkerült, mely a váradi erődítés rajzában a szé
kesegyház és a püspöki palota közötti térre helyezi a szobrot. 
A rajz az 1598-i ostrom idejében készült és a lovasszobrot hely
telenül Mátyás király szobrának mondotta.

A vonatkozó leírások közül az első Bonfinio (Bonfinius 
Antal) olasz humanistáé, a második Janus Pannonius humanis
táé, ki 1459-ben Vitéz János váradi püspöknek volt a helyettese 
és klasszikus latin költeményben vett búcsút Váradtól. Ebben 
fordul elő a „Lovagkirály a sújtó alabárddal, — akinek fényt 
szór csillogó ruhája, — akinek teste illatos nektárral — az osz
lopos sírboltot bejárja“ (Hegedűs István fordítása). — Heltai 
Gáspár erdélyi szász történetíró (megh. 1575) Kolozsvárott meg
jelent krónikájában írta le a váradi szobrokat, melyek Erdély 
díszét alkották (Chronica az Magyarok dolgairól. Kolozsvár 
1575).

Mindezeket megelőzte két bihari szerző leírása. Egyik volt 
a Váradon tanult Oláh Miklós esztergomi érsek, aki Hungária 
et Attila című munkájában emlékezett meg Váradról, másik a 
bihari Bocskay fejedelem történetírója, Szamosközy István 
(megh. 1612), ki Erdély történetéről írt nagy művében részle
tesen leírta Várad képét. Abban találjuk a szobrokról azt, hogy 
„a lovasszobor még fennáll“ , ércből van öntve, valamikor arany
tól csillogott, embemagyságú alkotás, olyan mint Antonius csá
száré a Római Capítoliumon, Gáttá Melatáé Padovában, Col- 
leonié Velencében, Kolozsvári Márton és György alkotása. A
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király baltát tart jobbjában és magasra emeli azt. Mellette há
rom király gyalogos szobrai állnak.

A következő Gromo, János Zsigmond olasz testőrkapitánya, 
ki 1565-ben írt munkájában Váradot akként írta le, hogy annak 
falai nincsenek ugyan, a vár maga földvár, de óriási méretű és 
tágas helyiségekkel rendelkezik (ein ungeheures Schloss), benne 
áll Szent László pompás márványsíremléke.

Szemtanúnak számít Miskolczy István zempléni ember, ki 
1609-ben fordult meg Váradon és feljegyzését előbb Miller 
Jakab Ferdinánd (1804), majd Keresztúri József váradi jog- 
akadémiai professzorok adták ki (1806). Miskolczy leírása sze
rint Szent László fenyegetően tartja jobbjában a bárdot, lova 
alatt az érctáblán az elkészítés ideje és a művész neve állnak. 
Hasonló módon írta le a három gyalogszobrot is, melyek Szent 
Istvánt, Imrét és Lászlót ábrázolták.

Végül több leírás között csak Szalárdi Jánoséra terjeszke
dőnk ki, mely Várad 1660-i pusztulásáról adott hiteles tudósí
tást. Ugyanaz a fontossága van az ő munkájának, mint Rogerius 
kanonokénak a tatárjárás borzalmairól.

A szobrok további sorsáról azután Evlia Cselebi török utazó 
és történetíró tudósít, ki a szobrokat Belgrádban látta, hol ágyú
kat akartak önteni belőlük, de az nem sikerült.

Mikor Váradon Szent László lovasszobrát 1390-ben felállí
tották, Nagy Lajos már nem volt az élők sorában. Anjou Mária 
követte őt a trónon, kit röviddel azelőtt luxemburgi Zsigmond- 
hoz adtak nőül. Még 1387-ben, Zsigmond megkoronázásakor 
mindketten Váradra zarándokoltak és Mária névnapját is ott 
töltötték. 1390-ben újból visszatértek, hogy jelen lehessenek a 
szobor felavatásán, mi Cudar püspök vezetése alatt országos ün
nepségek között folyt le.

Mária királyné különösen megszerette Váradot. Gyakran 
oda utazott, a velencei klarisszáknál szállott meg és onnan járt 
a székesegyházba Szent László sírjához, melynek akkori őre, az 
olasz Alenconio később Ostia bíboros-püspökévé lett. Szerette a 
magányt, a Körös völgyének szépségeit, az erdők csendjét és 
gyógyító forrásait, Várad magas kultúráját, a jövő-menő idege
neket és a zarándokcsapatokat, melyek véget nem érve, szaka
datlanul jöttek a szent király sírjához, hogy felemelje a szegényt, 
az elesettet és az üldözöttet, meggyógyítsa betegeit. Mária ki
rályné lelkét elkapta Várad sajátos élete és gyakran kifejezte 
azt a kívánságát, hogy Szent László lábaihoz kíván temetkezni.

Mikor a budai hegyekben lováról esve, halva találták, a 
könnyelmű Zsigmond király joggal megijedt attól, hogy mindent 
elveszített. Kanizsay János bíboros-érseket, bizalmas hívét in
dította Magyarországba, hogy a szerencsétlenül járt királynét 
eltemesse, ő  maga ott sem volt, amikor megindult a szomorú
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menet Budáról Várad felé, hol a magyar Kapetingok utolsó vi
rágát ott helyezték örök nyugalomra Szent László lábainál.

Várad hű maradt királyi rajongójához. A protestáns Szent- 
jobbi Szabó László már 1792-ben hozzáfogott Mária királyné élet
rajzához, de munkáját nem tudta befejezni. A szintén bihari 
Márki Sándoré az érdem, hogy a korabeli források alapján a 
tragikus királyné emlékét 1885-ben méltóképen megörökítette.

Sírbatételével véget ért az Anjoukorszak (1395) is. Várad 
gazdagabb lett egy emlékkel, sőt Mária sírján új emlékek virá
gai fakadtak. Várad annyira összeforrt Szent László emlékével, 
hogy századok múlva is felcsendült a szent király dicsérete a 
protestáns Arany János lantján, ki nemes lélekkel szedegette 
a bihari mezőkön a múlt színes virágait. A magyar haza bána
tos éveiben vigasztalta magát azzal a legendával, hogy Szent 
László elhagyta sírját és megverte a magyarok ellenségeit (Szent 
László. Legenda. 1853); így talált rá még előbb az anjoukori 
lovagvilágra is, melyhez haláláig hű maradt.

14. A Toldi-monda.
Arany János legendája rövid ének Toldi Miklósról írt épo- 

szának egyik énekében; az éposz pedig meséjében és valóságá
ban, mondájában és költészetében ott született Várad alatt az 
Anjouk idejében.

Nem is tudjuk, a meséből induljunk-e ki vagy a valóságból?
A valóság útján járva, Toldi-birtokot találunk a Fekete 

Körös völgyében, hol a középkorban tiszta magyar volt a lakos
ság és amelyet Arany János annyira szeretett. Ott emelkedett 
Fekete-Bátor kastélya, melyet a Ferdinánd királytól kineve
zett váradi püspök megostromolt, elfoglalt, a vár urát, Toldi 
Miklóst Váradra vitette és lefejeztette — éppen háromszáz év
vel azelőtt (1553), hogy Arany János a második Toldi Miklós
ról verset írt. Az eset híre futótűzként terjedt el Biharban, hol 
a Toldi család régi nagy tekintélynek örvendett. Ugyanakkor a 
Berettyó mellett az Ilosvaiaknak voltak birtokaik és onnan kelt 
szárnyra először Ilosvai Selymes Péter éneke az erős Toldi 
Miklósról, két évtizeddel a fenti Toldi Miklós kivégzése után. 
Nagyon nehéz a fentiek alapján elképzelni, hogy a középkori és 
az újkori Toldiak között nem lett volna valami olyan kapcsolat, 
mint amilyen megvolt Ilosvai és Arany között.

A mondát elsőnek Ilosvai Selymes Péter énekelte meg 
1574-ben: Az híres neves Toldi Miklósnak jeles cselekedetéről 
és bajnokságáról való história című verses regényét 1620-ban 
Lőcsén nyomtatásban is kiadták, 1924-ben pedig Dézsi Lajos 
jelentette meg korhű kiadásban. Arany János verses époszának 
első része Toldi címmel 1847-ben jelent meg; követte azt
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1848-ban Toldi estéje és 1879-ben Toldi szerelme címmel a má
sodik és harmadik rész.

A monda erdeiét sokfelé keresték és ezután is sokfelé fog
ják keresni; csak Arany nem kereste, mert ő gyermekkorában 
hallotta, hogy hőse Biharban élt, az Anjoukorban, tehát a monda 
tisztán anjoukori lovagtörténet. Az anjoukori lovag ideálját az 
Anjouk Provence-ból vitték Itáliába és magyar földre; minden 
magyarázat ellenére így jutunk el ahhoz a kézenfekfő feltevés
hez, hogy legfeljebb a provenceí Vilmos-mondában kereshet
nénk annak eredetét. A Toldi-monda tehát Provence-ból az An
joukkal került Váradra, melyet az Anjouk annyira szerettek; 
ott alakult át francia-magyar mondává, melyet Arany János 
mesteri keze a bihari Anjoukor örökéletű emlékeként alkotott 
meg.

Még Toldi Miklós személyének találgatásában sem kell na
gyon messzire mennünk, mert Toldi Csaba bihari főispánnak 
(1320—27), Károly király kedvelt hívének, egy Csanád nemzet
ségbeli Telegdy leánytól, aki tehát szintén bihari volt, született 
fiai Mihály 1320-ban váradi kanonok és Miklós (1320—90) bihari 
főispán. Fiatal korában, Lajos király nápolyi hadjáratai után, 
ő verekedett az angolok „fehér kompániájában“ , ő lett vezére a 
fehér zsoldosok csapatának (1354—85). György nevű fia már 
magister volt, tehát egyetemet végzett, mint ilyen viselte a bi
hari föispánságot Nagy Lajos haláláig. Az ő leszármazottait vet
ték feleségül iktári Bethlen István és paraszti Pázmány Miklós. 
Bethlen Gábor és Pázmány Péter tehát nemcsak ellenfelek, ha
nem a bihari Toldiak révén atyafiak is voltak; senki sem gon
dolná, hogy Várad ennyire belenyúlt az ország sorsának intézé
sébe. Azt sem, hogy Arany Jánosnak már sejtelme volt arról, 
mit a kutatás csak újabban állapított meg: hogy Toldi Miklós 
romantikus életű bihari főúr volt.

15. A bihari császár.
Sokan vallják azt a felfogást, hogy Anjou Mária férje, 

luxemburgi Zsigmond nem volt méltó a magyar királyi trónra. 
Leginkább lehetett ez a véleményük a korabeli bihariaknak, kik 
az Anjouk utolsó liliomát Váradon temették el és látták, hogy a 
halott kíséretéből hiányzik a királyi férj. Ott feltehetőleg min
denki Mária pártján állott. Az elhanyagolt, magára maradt, a 
velencei klarisszák egyszerű kolostorában lakó, Szent László 
sírjához vonzódó Anjou Mária pártján, ki könnyelmű férje he
lyett királyi atyja és nagyatyja, a Váradot szerető Anjou Ká
roly és Nagy Lajos nyomdokait követte.

Nem csoda, hogy árván maradt titkára, Lukács óbudai pré
post, az ottani egyetem kancellára, szintén Váradra vágyott. 
Vágyai teljesültek akkor, mikor két évvel úrnőjének halála után 
1397-ben a Csanádi püspöki székből a váradiba helyezte át a
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szerencsétlen níkápolyi ütközetből csak nehezen megmenekült 
uralkodó, ki előbb Váradon keresztül utazott Níkápoly felé.

Lukács püspök nemcsak arról nevezetes, hogy kolostort 
épített a pálosoknak és megnövelte a gótikus templomok szá
mát, melyek Váradot a nyugat fejlett ízlésű városai mellé állí
tották; hanem arról is, hogy 1403. Szent László napján Váradon 
látta vendégül — Szent László és Anjou Mária sírjánál — 
mindazokat az országnagyokat, kik a méltatlan király letételére 
szövetkeztek. Az esztergomi és kalocsai érsekek, a nádor és az 
erdélyi vajda jelenléte azt mutatták, hogy itt nem országos ün
nepről, hanem országos szervezkedésről volt szó az idegen ki
rály ellen, ki eltért az Anjouk magyar politikájától és méltatlan 
viselkedésével azokat a hagyományokat sértette meg, amelye
ket Szent László sírja körül és elhagyott felesége sírjánál az 
országnagyok képviseltek és most vádként olvastak fejére.

A jólelkű, de javíthatatlan Zsigmond maga mondotta el egy 
évekkel azután kiadott oklevélben, hogy valóban így volt a do
log, Hogy országa főrendéinek nagyobbik része — major pars 
regni nostri Hungáriáé — ott volt Váradon és hogy „Szent 
László fejére tett esküvel fogadták meg egymás között, hogy 
megfosztának engemet attól a diadémától, melyet immár tizenhat 
éve hordok fejemen és hogy néhai Durazzó Károly fiát, Lászlót 
fogják az országba behívni” .

A luxemburgi helyett, ki Anjou leány kezével szerezte meg 
a magyar királyi trónt, melynek betöltésére érdemtelennek bizo
nyult, Anjou László nápolyi királyt, a Váradon eltemetett Anjou 
Mária rokonát akarták trónra ültetni. Legalább is ezt határoz
ták el ott Mária királyné sírja mellett, hol az angevin legi
timisták a porladó liliomhoz új liliomot kerestek. Onnan indul
tak el az új király elé is, kinek haderejét azok a bihari magyar 
zászlóaljak alkották, melyek az Anjoukat trónra segítették és 
amelyeket a váradi püspök fegyverre hívott „Váradról, a Mária 
Magdolna ünnepét megelőző szombaton” , tehát 1406. júliusban.

Anjou Lászlót két héttel azután a dalmáciai Zárában ki
rállyá koronázták és a látszat szerint semmi sem állhatta útját 
annak, hogy az ország birtokába kerülhessen. A hadiszerencse 
azonban Zsigmond fegyvereire mosolygott.

Mindenki azt hitte, a bosszús király Várad ellen vezeti ha
dait, de a komoly leckének komoly hatása volt. Bár azután is 
könnyelmű maradt, mindig eszébe jutott Anjou Mária és attól 
kezdve bárhol járt és bármilyen ünneplésben volt része, valami 
Várad felé húzta vissza. Most is oda sietett, de nem vitt magá
val csapatokat. Lukács püspöknek sem lett semmi bántódása, 
csak a székesegyháznak. Alig oszlottak ugyanis szét a felkelt 
hadak, egy égve felejtett gyertyától a sekrestyében tüzet fog
tak az egyházi ruhák. Lukács püspök nem élte túl a katasztró
fát, mert még 1406-ban elhalt; ha túlélte volna, meglepődve
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látta volna nem egyszer vezeklőként Váradra jönni Zsigmond 
királyt.

Bár 1401 óta férje volt Ciliéi Borbálának, Mária halálának 
tizedik évfordulóján eszébe jutott neki az első asszony; 1406 
októberben már ott kívánt vadászni, hol egykor Szent László 
vadászott, Várad körül.

Sokan voltak még a bihari mezőkön, akik Anjou Lászlót 
emlegették Zsigmond helyett; alig kételkedhetünk tehát, ha meg
jelenését azzal is kapcsolatba hozzuk, hogy meg kívánta mutatni 
magát a népnek. A vadászat lassanként háttérbe szorult és egyre 
nagyobb erővel került a homloktérbe Szent László, kinek lábai
nál Anjou Mária feküdt.

A király közölte a váradi káptalannal, hogy alapítványt 
kíván tenni az egyháznak. Elégett okmányainak pótlásaként 
kiváltságokkal árasztotta el, Anjou Mária sírja előtt a régi 
helyébe díszes oltárt emeltetett, azon új birtokok jövedelméből 
kellett miséket mondani. Hozzá tette, hogy ő maga is oda kíván 
egykor temetkezni és visszatér majd, ha órája elkövetkezik. Maga 
mondotta el 1406 őszén kiadott híres okmányában, hogy ,,mikor 
néhány nappal ezelőtt vadászatban kerestük vigasztalásunkat, 
megindult érzelmekkel határoztuk el, hogy személyesen Vá
radra jövünk. Hogy illő tisztelettel felkeressük a dicsőségesen 
uralkodott Szent László sírját és ereklyéit. Azzal a szándékkal, 
hogy örök boldogságra vágyakozván, a szent király közbenjárása 
mellett, bőven ontott kérelmekkel az örök üdvösségért esedez
zünk. Nem különben azért is, hogy ezt a dicső szent testének 
áldásos jelenlététől ragyogó és annyi más szentnek ott levő erek
lyéje folytán tisztelt helyet meglátogatva, nyilvánítsuk ki szí
vünknek azt a régi óhaját, hogy sírhelyünket a váradi baziliká
ban jelöljük meg már azon reménykedés és áhítat folytán is, 
mellyel dicsőséges Megváltónk Anyja, országunk védője és kü
lönös szószólója iránt vagyunk, kinek védelmébe lett ajánlva 
Várad egyháza, melyben Szent László király dicsőséges teste és 
ereklyéi boldogan nyugosznak és annyi csodával tündökölnek.“

Várad hálás lehetett a megértő Zsigmondnak, mert a ki
rály kitüntető figyelme páratlan felvirágzást vont maga után. 
Nagyarányú építkezések, új bevándorlások történtek; fellen
dült az ipar és a kereskedelem; az anyagi jóléttel együtt fej
lődött az iskolázás, az irodalom és a tudomány, azzal együtt 
fejletté lett az ízlés, a műipar és a művészet.

Várad Buda és Pozsony után az ország első városává lett.
Ilyen körülmények között kitüntetésszámba ment az, hogy 

Lukács püspök halála után Zágráb püspökei nyerték el Szent 
László püspöki székét: Ciliéi Borbála közeli rokona, Eberhard, 
majd a firenzei Scolari András, Fiilöp hadvezér fivére.

Firenze szülöttei, a két Scolari fiú, Magyarországon nevel
kedtek ugyan, de az a milieu, amelyben éltek és jól érezték ma
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gokat, német és olasz, burgundi, francia és flamand hatásoktól 
áthatott levegő volt. Zsigmond király Scolari Andrást az eszter
gomi érsek udvarából emelte ki és tette őt 1408-ban Várad püs
pökévé, Fülöpöt, ki életét megmentette, temesi gróffá. Utóbbit 
ozorai előneve után Ozorai Pipónak ismeri a történelem, And
rást csak fivére után hívták Ozorainak.

Scolari volt az első váradi püspök, ki okmányait a püspöki 
palotából keltezte; feltehetőleg a palota is méltó volt arra, hogy 
létezését ezen az úton adja hírül. Alatta jutott a fejlődés magas 
fokára Váradnak rohamosan fejlett ötvösművészete; az ő idejé
ben dolgozott Váradon a gyulai származású, Ajtósi nevű arany
műves, kinek egyik fia plébánosként Váradon maradt, ő  maga 
családjával együtt visszaköltözött Gyulára, mert a török be
csapások hírei, melyeket Ozorai Pipó közléseiből Váradon is
mertek a legjobban, első sorban az ötvösipamak ártottak. Dürer 
fantasztikus tájképei a hegyvidéken fekvő Váradot és nem a 
síkon fekvő Gyulát keresték, bár atyja homályos emlékezése 
nyomán a létezőknél nagyobb hegyeket ábrázoló álmodozások 
voltak.

Adataink vannak arról, hogy Scolari francia-flamand mes
tereknél dolgoztatott; az sem lehetetlen, hogy a várad-gyulai 
viszonylatban uralkodó Mária-tisztelet ,,szép Madonnája“ Vá
radról jutott Zsigmond királynak és Scolari püspöknek Párizs
ban vésett pecsétéiről Dürer fiának Madonnaképeire.

Zsigmond korában indult el Várad építkezése a Vár és 
Velence felől Olaszi felé, melynek utcái a hegyek nyugati lan
káin a Körös szigeteinél kellemesebb és városépítésre alkal
masabb területet nyújtottak.

Olaszi utcáin át és terein keresztül vonult be Püspöki 
felől a Német-Római Szent Birodalom császári trónjára emelt 
uralkodó 1412-ben vagy 1413-ban Jagiello Ulászló lengyel ki
rállyal, Anjou Hedvig férjével együtt, hogy Szent László sír
jához zarándokoljanak. Magyar, lengyel, német lovagsereg kí
sérte az uralkodókat, akik Scolari püspök városába érve le
szálltak lovaikról és úgy haladtak tovább gyalog és fedetlen 
fővel, a szent király katedrálisa felé. Várad lakossága képezte 
a sorfalat, Várad vára képezte a célt, amerre a menet igye
kezett. Akkor már mindenki tudta, hogy a császár is oda kí
ván temetkezni.

Feltehetőleg akkor közölte Scolarival, hogy magával vi
szi őt az egyházi zsinatra, hol azután a váradiak hatodrészét 
alkották az egész magyar küldöttségnek. A  váradiak az akkor 
még virágjában levő Borbála császárné kíséretében utaztak 
Aachenbe és Konstanzába. Scolari fejedelmi pompája minde
nütt érthető feltűnést keltett. Váradi udvarának fényét cso
dálták a külföld népei és fejedelmei, amint hogy ezek után 
az sem volt különös, hogy amikor Zsigmond nejét 1419-ben
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felügyelet alá helyezte, tartózkodási helyéül a váradi püspök 
palotáját választotta ki, mely hosszabb ideig látott falai között 
fejedelmi vendégeket. Még abban az évben Zsigmond maga is 
oda jött, hogy feleségét ismét magával vigye, tehát Váradnak 
fejedelmi vendégek befogadására képesnek kellett lennie. Von
zóerejét mi sem mutatta inkább, mint hogy bárhol járt Zsig
mond császár, gyakran Váradon termett; Prágából, Nürnberg- 
ből, Párizsból és Londonból oda gondolt.

Nagy gondot okozott neki a mozgalom, amely Hús János 
kivégzését követte. Húst az egyetemes zsinat ítélte halálra, de 
a végrehajtást a császárnak kellett elrendelnie és így fordult 
a husziták bosszúja Zsigmond ellen. A császár a Habsburgok 
megnyerésével védekezett. Ciliéi Borbálától született Erzsébet 
nevű leányát ezért adta férjhez 1421-ben Habsburg Albert 
osztrák herceghez. Ezért hívta össze rendéit a huszita háborúk 
zajában Váradra, hogy nyugodtan megbeszélje velük az or
szág ügyeit. A pünkösdi ünnepeket Scolari püspök társaságá
ban töltötte és míg a rendektől a husziták ellen megszavazott 
hadak gyülekeztek, addig a király Várad erdeiben vadászga- 
tott. 1424-ben ismét megjelent Váradon, magával hozván a 
prágai husziták elől az 524-ben elhalt Szent Zsigmond burgundi 
királynak, védőszentjének ereklyéit.

Burgundiával Szent István óta sűrű kapcsolatai voltak 
Magyarországnak. Az első burgundi királyságból maradtak 
meg Szent Zsigmond ereklyéi. A másodikból származott Szent 
István neje, Gizella királyné. A  harmadiknak fénye már Zsig
mond idejében mindkettőét messze túlhaladta. Ma még nincse
nek felderítve azok a kapcsolatok, melyekben Magyarország 
e harmadik Burgundiával állott, de mindhárom Burgundiának 
egyformán ünnepelt szentje volt az a Zsigmond király, kinek 
ereklyéi most Váradra kerültek. Középkori felfogás szerint 
nagy dolog volt ez, mert Váradot Burgundia fejlett városai 
mellé állította.

Ma már kevesen tudják azt, hogy a Fekete Körös mentén 
— Gyulától Belényesig — a korai középkorban igen erős és 
gazdag magyar telepek húzódtak végig. Történelmi könyveink 
Gyuláról is keveset tudnak; még kevésbbé ismerik Tamásda 
német várost, melyet gazdagságával, erős falaival és jómódú 
lakosságával együtt a tatárjárás nyomtalanul elsöpört a föld 
színéről. Azt meg alig tudják, hogy a belényesi völgy közepén 
a váradi püspök uradalma terült el, melynek váradi mintára 
épített román egyházát nem ismeri a művészettörténet; várát 
a földdel egyenlővé tették, lakóit kardélre hányták, mai la
kossága nem az első, hanem a harmadvirágzás korából való. 
Pedig Belényes az Anjoukorszak végén már város (oppidum) 
volt, az újra megtelepült hívek részére Scolari püspök gótikus 
templomot épített, különböző monostorai a Fekete Körös felső
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völgyébe is elvittek valamit Várad fényéből és gazdagságából. 
Scolari még a román lakosságról is szeretettel gondoskodott, 
megengedte nekik, hogy papjaik alatt zavartalanul éljenek, mi 
egy volt a vallás szabad gyakorlatán kívül az egyházi autonó
miával. Saját bíráik anyanyelvükön ítélkeztek fölöttük, vagyo
nukkal szabadon rendelkeztek.

Mikor 1426-ban halálát közeledni érezte, végrendelkezett 
és arra kérte bátyját, hogy telepítse meg Váradon a karthauzi 
barátokat. Zsígmond megerősítette ugyan a végrendeletet, de 
még abban az évben meghalt a püspök, meg bátyja, Ozorai 
Pipó temesi gróf, meg a harmadik firenzei ember, kit a király 
Várad püspökévé kinevezett. Az öreg császár akkor már kez
dett elfáradni a küzdelemben. Hallotta, hogy még mindig van
nak híveik a nápolyi Anjouknak, Váradon is vannak már hu
sziták. A császár magába szállott és franciskánus barátot ül
tetett a püspöki székbe. Az állott a katedrális előtt, mikor 1437 
végén hat lótól húzva utolszor megjelent, ott is maradt Zsig- 
mond király. Császári pompába öltözve, az ország nagyjaitól 
kísérve, Szent László és annyi király nyomában érkezett 
Püspökibe, hol a Váradra zarándoklók megpihenni szoktak. 
Onnan indult el a menet a téli nap hunyó fényénél a székes- 
egyház felé, melynek ajtajában tisztelettel fogadta őt Fráter 
János, a franciskánus. Á  váradíak a díszes kőépületek mentén 
ünneplő ruhában várták a császárt, kit messze földek hatalmas 
urai, fényes lovagjai adtak át az egyszerű szerzetesnek, hogy 
a vezeklő nagyúr tetemét gondozásba vegye.

1437. karácsony óta Várad császári lakója ott feküdt 
Szent László és Anjou Mária oldalán, pedig Váradnál annyi 
díszesebb várost választhatott volna magának német, olasz, 
francia földeken. De ő csak oda vágyott Szent László lábaihoz 
és ekkor keletkezett róla és Szent Lászlóról az ének: ,,Te
telepedéi Bihar-Váradon, — A városnak lől édes oltalma 
— Templomot rakatál Szűz Máriának, — Kiben most nyugszol 
minden tisztetességgel, — Körülfekszenek Téged császárok, — 
Püspökök, királyok és jobbágy urak. . . "  Mire a temetésnek 
vége volt, a török a Maros vonalán állott és a belső részek 
védővonalát nagy sietséggel Váradon rendezték be.

16. Váradí humanisták.
Zsigmond halálakor a huszitizmus, a társadalmi rend fel

bomlása, parasztmozgalmak és egyéb zavarok, a török táma
dás híóbhírei vörösre festették a váradi eget. Akkor költöztek 
el Váradról Ajtósiék is; csak Antal fia László maradt ott, hogy 
Szent László városának plébánosává legyen.

Akkor terjedtek el Váradon a husziták, kiknek mozgalma 
egyébként az anyanyelv használatának hatalmas lökést adott.
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Nemcsak a biblia különböző fordításaiban nyilvánult ez meg, 
hanem abban is, hogy a középkor egyetemessége hanyatlóban 
volt és a nép jutott érvényesüléshez. A  nép tömegek a latin he
lyett anyanyelvűket beszélték és ez tette nehézzé a harcot a 
husziták ellen olyan vidékeken, hol az alsóbb osztályok nagyobb 
tömegben éltek. A bihari magyarságra éppen ezért a huszitiz
mus erős hatást gyakorolt. Legalább is ezt kell kiolvasnunk 
abból, hogy a pápának 1435— 1438. váradi husziták létezéséről 
volt tudomása. Az alsóbb papságban, mely a nép közt elve
gyülve élt, lehettek híveik; erre mutat az, hogy 1506-ban az 
egyháztól magától követelték a reformációt. A  mozgalom népi 
jellege folytán szociális mozgalmat vont maga után, bár a XV. 
és XVI. század parasztmozgalmai Bihar megyét közvetlenül 
nem érintették. Ez egyébként annál fontosabb volt, mert Várad 
az északról jött huszita és a délről mutatkozó parasztmozgal
mak, a már jelentkező török veszedelem útvonalába esett.

Akkor halt el a török elleni hadjárat idején Zsigmond 
ve je és utóda, Habsburg Albert király, kitől azt remélték, hogy 
megvédelmezi az országot és helyre fogja állítani a rendet. Üj 
királyért indult Krakkóba most az országgyűlés küldöttsége 
a váradi püspök vezetése alatt. Személye is érdekes, mert 
az olasz Joannes de Dominis Zeng püspöki székéből került 
Váradra és onnan vitte magával, a küldöttség jegyzőjeként, a 
zrednai születésű zágrábi papot, a királyi kancelláriából.

Szegény János püspöknek a sors rossz előjeleket és még 
rosszabb sorsot juttatott osztályrészül.

1443. április 7-én, Fekete vasárnap délben irtózatos ro
bajjal omlott össze a székesegyház tornya. Szerencsére a szer
tartásnak már vége volt és a hívők hazatértek. Emberéletben 
nem esett kár, sőt Szent László fejét is épen találták meg a 
romok között. De mindenki aggódással kérdezte, hogy mi jön 
azután. Azután a püspök ült lóra és maga vezette 400 bihari 
vitézét Ulászló király oldalán, aki Váradról indult a török 
ellen (május 2-án még Váradról rendelkezett), Várna felé. 
Közvetlenül a csata előtt szélroham tépte darabokra zászlóját, 
mely Szent László képét viselte, a négyszáz bihari vitéz pedig 
kürtök harsogása közben a halálba lovagolt. Velők és a ki
rállyal együtt esett el Várad püspöke és senki sem tért meg 
a csapatból, mely a váradi székesegyház elől indult el Várna 
felé. —

Mikor Hunyadi János hazatért és átvette a kormányt, az 
elárvult egyház élére Vitéz János prépostot állította, kit a fő
kapitány és a káptalan első sorban tartottak érdemesnek. A  
pápa magának tartotta ugyan fenn a betöltés jogát és a káp
talan sem merte a Szentszék elé terjeszteni a döntést, de pó
tolta ezt Hunyadi küldötte és levele, amely szerint „a Boldog-
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ságos Szűz és Szent László király iránt érzett áhítata“ bírta 
rá, hogy méltó embert állítson Szent László sírja mellé.

Eddig nem sikerült kimutatni, de nem is cáfolták meg azt, 
hogy Hunyadi Jánosnak Zsigmond király volt az atyja. Itt 
mégis gondolkodóba kell esnünk, mert Hunyadi, akit Zsigmond 
nevelt fel és aki Zsigmond politikáját folytatta, ime Zsigmond 
király titkárát ültette a váradi püspöki székbe. Vitéz János 
püspök (1445— 1465) kitartott a Hunyadiak mellett, de éppen- 
úgy kitartott Zsigmond politikája mellett is és talán ő volt az, 
ki Zsigmondtól kezdve a hagyományos magyar politika folyto
nosságát képviselte a váradi püspöki palotából. Mert Zsigmond 
egykori titkárának érdeméül tudták be, hogy Habsburg László 
(V, László király), ki nevét a szent királytól kapta, koronázása 
után Váradra, Szent László sírjához zarándokolt. Neki, Hu
nyadi János titkárának, Mátyás király atyai tanácsadójának, 
tudták be azt, hogy Zsigmond politikai örökségét kezelte: a 
római császárét, akinek római császárságáért ő keltette fel — 
mint mondották — Mátyás királyban a vágyakozást. Ha ezt 
igaznak vesszük, akkor nem elég Vitéz Jánosnak a humanizmus 
és a klasszikus rómaiak iránt érzett lelkesedésére szorítkoz
nunk (Fraknói), hanem arra, hogy a humanista Vitéz Zsigmond 
császár sírjánál, a váradi püspöki palotában érlelte meg magá
ban azt a gondolatot, amelyet Váradról való távozásakor (1465) 
Mátyás király magáévá tett: a német-római császári korona 
megszerzését.

Vitéz János idejében a humanizmus, a klasszikus tudo
mányok, a latin irodalom és a művészet kerültek homloktérbe. 
Várad magyar Athénné lett, melynek fiait sok helyen ott 
lehetett látni a korabeli egyetemeken. Vitéz püspöknek kincse
ket érő könyveit, csillagvizsgálóját messze földről jött idege
nek csodálták. Pauerbach György bécsi professzor a váradi 
délkör alapján készítette csillagászati tabelláit és ezek után, 
a „váradi tabellák“ után indult akkor az európai csillagászat.

Bunyitay Vince és Karácsonyi János váradi kanonokok és 
történetírók nagy szorgalommal és szeretettel gyűjtötték össze 
a korabeli Várad kultúrtörténetére vonatkozó adatokat, bár 
azok még mindig erősen hiányosak. Várad püspöke akkor „a 
pápákkal, a Medíciekkel és az Estékkel“ versengett; Várad 
„az újkor múzsáinak lakóhelyévé lett.“ Királyi kincsekben gaz
dag könyvtárában, amelyet Mátyás király később a Korvin- 
könyvtár megalkotásában mintául vett, európai hírű gyűjtemé
nyeiben gyönyörködtek a külföldiek, fejedelmi udvarában hí
res nemzetek tudósai találkoztak. Az ő könyveit használták és 
másoltatták Aeneas Sylvius, II. Píus pápa, Krakkó bíboros- 
érseke, akik Vitézről magas véleménnyel voltak. Kiváló szónok 
volt, bár beszédei nem maradtak reánk; nagy müpártoló, ki 
Szent László székesegyházában művésziesen festett ablakokat
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alkalmazott, a falakat freskókkal díszítette. Várad nevét a kor 
legelőkelőbb városainak nevével együtt emlegették.

Csak egy terve nem sikerült Vitéz János püspöknek. Az, 
hogy Váradon egyetemet alapítson. Akkor Debrecen még je
lentéktelen hely volt; a kis Szegednek a Maros-Tísza egyesü
lése adott fontosságot; Erdélyben a súlyos zavarok nyomait 
még nem sikerült eltüntetni: Várad versenyen kívül uralta 
Keletmagyarország egész területét. Lehet, hogy a gondolat is 
későn jutott eszébe, mert amikor 1465-ben esztergomi érsekké 
lett, két évvel azután Várad helyett Pozsonyban vetette meg 
az egyetem alapjait.

Sokat veszített Várad Vitéz Jánosban, ki 1448-ban a bihari 
csapatok élén a Koszovopoljéig elkísérte a kormányzót, 1449- 
ben temesvári udvarában segített neki a török hadjárat előké
szítésében, vitte a tárgyalásokat III. Frigyes német-római csá
szárral az 1450-i pozsonyi megállapodásig. Ö vette át a csá
szártól a fiatal V, László királyt. Jelen volt az 1453-í prágai 
és fehérvári koronázásokon; talán ennek volt köszönhető az, 
hogy László király, ki nevét Szent Lászlótól nyerte, Váradra 
zarándokolt. Legalább is Vitéz János fogadta katedrálisa előtt 
az első Habsburg fejedelmet (1453. július 26.), ki elragadtatá
sában azt a nyilatkozatot tette, hogy Szent László és nagy
atyja, Zsigmond császár mellé kíván temetkezni. A sors nem 
adta meg a szegény ,,Lancelot“ királynak, hogy vágya telje
süljön. Ettől kezdve Vitéz János maga sem ült nyugodtan 
könyvei között, mert a török elleni nagy keresztes hadjárat 
megszervezésén fáradozott. Ő szerezte meg a hadjárat apos
tolának Capistrano Jánost is, kinek magyarországi szereplése 
a történelem legszebb lapjaira tartozik. Abban a reményben 
tette mindezt, hogy a kormányzó hadai élén meg sem áll Kons- 
tantinápolyig, mely 1453-ban a török birtokába került és helyre 
fogja állítani a kereszténységen kívül a görög kultúra otthonát 
is. A sors másként akarta. Hunyadi János szemeit a váradi 
püspök fogta le; Hunyadi Lászlót kivégezték, Mátyást elhur
colták, Vitéz János maga is fogságba került és csak a pápa 
közbelépése mentette meg a kivégzéstől. Mikor László király 
őreitől megszabadult, a püspököt is szabadon bocsátotta és 
visszaengedte váradi könyve közé. Ott értesült az uralkodó 
haláláról és ott fogamzott meg benne a gondolat, hogy Hu
nyadi János fiát kellene trónra ültetni. Az ő nyomán indult 
el a Tiszántúl népe és választotta meg Mátyást, kinek király
sága Szent László városából indult el. A püspök maga utazott 
Prágába és szabadította ki, amint hogy ő hozta el neki 1463- 
ban Bécsből a királyi koronát is. Mátyás Bihar megye örökös 
főispánjává tette a főpapot, 1465-ben pedig Esztergom érse
kévé, Magyarország prímásává.

Vitéz Jánosnak hasonló nevű unokaöccse is Váradon élt.
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Magas termetű, korán megőszült, csendes humanista volt ez a 
Vitéz János prépost, ki még másfél évtizeden át élvezte Vá
rad szépségeit és 1481-ben szerémi püspökké lett. Vitéz 
János nővérének fia, Csezmicei János, irodalmi nevén Janus 
Pannonius volt a másik rokon, ki megfordult Váradon. A hí
res humanista életírói röviden intézik el váradi tartózkodását, 
ahol 1459-ben prépost volt és a püspök helyettese, de annál 
többet mond nekünk az a latin kötelmény, melyben Váradtól 
elbúcsúzott. Már Hegedűs István professzor észrevette, hogy 
a klasszikus latinsággal megírt vers voltaképen rímekkel írt 
magyar költői alkotás; szerzőjének közel kellett állania Vitéz 
János székhelyéhez, különben alig érthetnők meg a humanista 
lelkesedését.

Vitéz János és unokaöccse, Janus Pannonius, Váradon 
vetették meg alapját annak a könyvtárnak, amely alapjává 
lett Mátyás király világhírű budai könyvtárának a Korvinák
nak. Az egyetem és a könyvtár, amelyekért Vitéz János Vára
don hosszú éveken át fáradozott, Pozsonyban és Budán jöttek 
létre; a gondolat és a kezdet azonban Szent László városából 
indult hódító útjára. A pápa követe 1463-ban egy egész telet 
volt Váradon Vitéz János ,,híres könyvtárában, a tudós és 
híres férfiak egész seregében.“ Ez a váradi könyvtár és aka
démia volt tehát a kezdete a király budai könyvtárának és 
egyetemének, pozsonyi akadémiájának, a magyar reneszánsz 
fénykorának.

1468. januárban Mátyás király pihent meg Vitéz János 
egykori székhelyén; Moldvából jött, hol a szorosokba csalt 
serege élén halálos veszedelembe került. Vállába nyíl fúródott, 
karján mély szúrást hozott magával; a királyt úgy vitték Bras
sóba és csak hosszú hetek után, a Királyhágón keresztül, téli 
hidegben érkezett meg a Sebes Körös mentén Szent László vá
rosába. Ott kereste fel a püspöki palotában a gyógyulást kereső 
királyt a csehországi katolikus rendek ünnepélyes küldöttsége 
és ajánlotta fel neki a cseh koronát. Mátyás azt hitte, hogy 
Zsigmond nyomába lépve, ki ott feküdt a szomszédos székes- 
egyházban, ő is maga köré gyüjtheti majd a birodalom elégü- 
letlen fejedelmeit és megdöntheti III. Frigyes hatalmát, ki 
annyit ártott neki. Nem gondolhatott erre anélkül, hogy a 
török terveit ne ismerje, de nyomában máris Váradra érkez
tek a szultán követei és arról biztosították az uralkodót, hogy 
uruk békét akar. A pápa és a császár követei sem hiányoztak 
és így Váradon dőlt el a kérdés, hogy milyen legyen Mátyás 
politikája. Ott egyezett meg a török hatalommal és bocsátotta 
el kegyelemben a szultán követeit; ott utasította el Frigyes 
császárét és fordult ellene, hogy a harc végén bécsi palotájá
ban haljon tragikus halált 1490. virágvasárnapján. Jellemző, 
hogy a keletmagyarországí Mátyás Keletmagyarország leg-
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nyugatibb pontján nem látott más megoldást, mint a nyugat
hoz való csatlakozást.

Amíg Mátyás király nyugat felé hadakozott, senki sem 
fedezte azt az útvonalat, amely dél felől az ország szívébe 
vezetett. Amíg a bihari zászlóaljak morva területen idegen 
célokért küzdöttek, Váradon sem püspök, sem katonaság nem 
volt, addig Konstantinápoly felől, amelyet Mátyás apja még 
Váradról kívánt visszafoglalni, Ali szendrői pasa vezérlete 
alatt török csapatok keltek át a Maros folyón és a béli hegyek 
felől gyors menetben érték el Váradot. 1474. február 7-én haj
nalban váratlanul körülzárták a várat, melyben a lakosság 
jajgatva imádkozott Szent László sírja körül. Valakinek eszébe 
jutott, hogy a tetőket le kellene bontani, de mire munkához 
fogtak, a török el is tűnt szem elől. Vágtató lovaikhoz a nyílt 
város asszonyai és leányai voltak odakötve; az ellenálló lakos
ság hullái szanaszét feküdtek a havas utcákon a házak előtt. 
A  meglepő támadás híre bejárta Európát; a velencei dogé hi
vatalosan fejezte ki részvétét a sajnálatos eset fölött.

Neve után ítélve váradí ember volt és Vitéz János püspök 
udvarában nevelkedett Váradi Péter is, kit feltehetőleg szülő
városa után hívtak Váradinak. Nem tudjuk, hogy valóságban 
mi volt a családi neve, de élete két végpontján: gyermekévei
ben és halála előtt váradi volt, vágyódó lélekkel gondolt Vá
radra és Szent László tisztelete minden mást hátraszorított 
benne. Mikor Vitéz János Váradot elhagyta (1465) védencét 
is magával vitte és esztergomi kanonokká tette meg. Mint olyan 
került Mátyás király kancelláriájába és lett kalocsai érsekké 
(1480). Így kapta Mátyástól azt a megbízást, hogy Janus Pan
nonius munkáit összegyűjtse, de már 1484-ben kegyvesztetté 
lett és Árva várába zárták; minden javadalmát — többek kö
zött a szentjobbí uradalmat is — elveszítette.

Váradi Péter tragédiájának oka csak újabban vált isme
retessé. A  királyi kancelláriában ugyanis két ember állott 
szemben egymással. Az öreg kalocsai érsek, a nagy tudású és 
nyílt jellemű főpap, kire Mátyás szívének féltve őrzött titkát, 
egyetlen reménységének, Korvin Jánosnak törvényesítését, 
örökösévé tételét, fejedelmi kiházasítását bízta, — és erdődí 
Bakócz Tamás, a mindenáron felfelé törekvő fiatal királyi tit
kár, kinek pénzszükségleteit — Velence csillapította. A signo- 
riának ugyanis nem állott érdekében, hogy a magyar király fia 
és örököse, jövendőbeli utóda, milánói hercegnőt vegyen fele
ségül. Maga ellen irányulónak vélte a szövetséget Milánó és 
Magyarország között és akként kívánta meghiúsítani Korvin 
János és Sforza Bianca Mária házasságát, hogy azt, akire az 
ügy bízva volt, aki azt hívatott kezekkel vitte, és akinek Má
tyás éppen a bíbornoki kalapot készült megszerezni, árulóként 
jelentette fel a uralkodónak. Bakócz ettől kezdve fényben és
Váradi freskó 4
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vagyonban gyorsan emelkedett, Váradi Péter pedig alázatos 
lélekkel viselte bús tragédiájának nehéz bilincseit. 1501-ben 
elkövetkezett haláláig fájó szívvel imádkozott azért, hogy a 
hazát az övénél nagyobb tragédia ne érje. Világhírű könyvtá
rának még nyomait is csak nehezen lehet összeszedni.

Nyugatról küldötte Váradra Mátyás király Filipecz-Pruisz 
Jánost, egy morva kovács fiát, kit 1476-ban püspökké tett. 
Eredetileg politikusnak készült, negyedszázados püspöksége 
után pedig ferences baráttá lett és ilyenként halt meg 1509- 
ben. Mátyás főpapjai, diplomatái és politikai tehetségei között 
egyike volt a legnagyobbaknak, bár kerülte a feltűnést és csen
des híve volt Mátyásnak, akihez egész életén át ragaszkodott. 
Váradi püspöksége idején ő hozatta rendbe a töröktől okozott 
károkat, nagyobbszabású építkezésbe fogott és az ott tanult 
Oláh Miklós nem kis csodálattal szemlélte alkotásait. Olmütz- 
ben, melynek püspöki méltósága mellett a váradit is megtar
totta, nyomdát alapított és maga jelentette meg abban Turóczi 
krónikáját — Rogerius levelével együtt. Kódexei ma is ritka
ságok, de nyom nélkül maradt fontos diplomáciai működése. 
Fehérvárról vitte magával Ulászló király a dunántúli Kálmán- 
csehi Domokost, a kiváló műgyűjtőt, akit Váradon főleg mint 
kiváló gazdát ismertek. A fehérvári prépost, kit műpártolása 
tett világhírűvé, akkor már élete alkonya felé közeledett, mikor 
a váradi püspökséget átvette. A király kíséretében érkezett 
Váradra Szent László sírjához és maradt ott 1495-ben. Ott 
érte őt röviddel azután a fekete halál, amely Várad lakóit 
annyira megtizedelte, hogy 1497-ben — engesztelésül vagy 
fogadalomból — Szent László tiszteletére társaskáptalant ala
pított. Feltehető, hogy Szent László tisztelete késztette őt arra 
is, hogy Pannóniából a Tiszántúlra költözzék. Ulászló király 
többször meglátogatta őt Váradon, ahová az 1500-ik évben 
tömegben érkeztek a zarándokok. Szemmelláthatólag nagyra 
tartotta püspökének képességeit és tőle kért tanácsokat. Egyéb
ként Kálmáncsehi volt az, aki a püspökség belényesi réz- és 
ezüstbányáit 1501-ben a Thurzóknak bérbe adta és ezzel meg
nyitotta előttük az útat Várad felé.

Vele véget ért a váradi humanizmus; a művészetek és tu
dományok helyét a politika foglalta el.

Mátyás királytól nyerte Várad első szabadalom-levelét 
1474-ben. A benne foglalt kiváltságokat folytatólag megnövel
ték: Ferdínánd király (Sopron, 1553. és Bécs, három darab), 
Izabella királyné (Torda, 1558), János Zsigmond király (Gyu
lafehérvár, 1562), Báthory István lengyel király, Báthory Kris
tóf erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár, 1580), Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár, 1593), Rudolf király (Prága, 
1600). E kiváltság-leveleket a váradi (városi) levéltárban őr-
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zött példányok alapján közölte Lakos Lajos Nagyváradról írt 
történelmi munkájában.

17. Politikus püspökök, 1501—56.
A magyar történelem képe Ulászló király trónralépésével 

alapjában megváltozott.
Míg addig a püspökök a királyok eszközei és kegyeltjei 

voltak, most olyanok jöttek, kik a rendek harcaiban hol az 
egyik hol a másik párt oldalán foglaltak állást.

A  korszak első püspöke, Szatmári György, titkárként mű
ködött együtt rokonával, Thurzó Zsigmonddal, Ulászló király 
kancelláriájában. Szatmáriék bányáit Thurzóék vásárolták meg; 
a két gazdag család fia később egymás után lett Várad püspö
kévé: Szatmári György 1501-ben, Thurzó Zsigmond 1506-ban.

Meg kell állnunk egy percre Szatmári Györgynél, a kassai 
világfinál, ki a reneszánszkorban is meglepő életpályát futott 
be. Fiatalon lett óbudai préposttá, királyi titkárból a kancel
lária vezetőjévé, Veszprém püspökévé. Egyházi javadalmai 
ellenére is vonakodott azonban felvenni az egyházi rendeket, 
vágyai másfelé vonzották. Jó összeköttetései, magas művelt
sége így emelték 1499-ben a kancellári székbe és tették meg a 
külpolitika irányítójává; az maradt mint váradi, (1501— 1505), 
pécsi püspök (1505— 1521) és esztergomi érsek (1521— 1524), 
Magyarország prímása is. Váradi püspökségéhez főleg két ese
mény fűződött: az egyik Bakóc bíboros-érsekkel való szembe
kerülése volt, a másik Ulászló király házassága. Bakóéról min
denki tudta, hogy a bíbort a velencei dogénak köszönhette; 
viszont ez tette szükségessé Szatmári előtt azt, hogy a török 
torkában, Velencénél nagyobb hatalmak felé igazodjék. Ez a 
francia kapcsolat állította egymás mellé Pruisz, Kálmáncsehi 
és Szatmári püspököket, Várad három híres főpapját, és alkotta 
meg Kálmáncsehi világhírű kódexét, Szatmári breviáriumát. 
Alig ment végbe utóbbinak fényes bihari beiktatása, már is jött 
Ulászló király francia menyasszonya, candalei Anna hercegnő, 
kit Budára érkezése után Magyarország királynéjává koronáz
tak (1502. szeptember 27—29). Szatmári kancellár kivette ré
szét a fogadásból, befolyása csakhamar túlhaladta Bakóczét. 
Nem lehetetlen, hogy ez az irányzat győzött akkor, amikor Ve
lence a törökkel karácsony felé megegyezett és Magyarország 
magára maradt. 1503 elején Ulászló is kénytelen volt fegyverszü
netre lépni és e kudarca Bakócz hátraszorítását, Szatmári elő
térbe helyezését vonta maga után. Most már mindenki tudta, 
hogyha valamit el akart érni, akkor Várad püspökéhez kell fo
lyamodnia. Szatmárit azonban az érdekeltek hízelgése nem 
tántorította meg. Mikor Anna királyné röviddel azután leányt 
szült, a kis Anna hercegnőnek, Magyarország jövendő kírály-

4 *
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néjának sorsáról kívánt gondoskodni. Váradra utazott és Vi
téz János palotájában szőtte terveit, amelyekből — mint látni 
fogjuk — századokra dőlt el Magyarország sorsa. Jagielló 
Hedvig, Szapolyai nádor özvegye, mindent megtett, hogy Anna 
kezét fia, János részére szerezze meg és ebből a célból sikerült 
maga mellé vonnia a köznemességet, mely az 1505-i rákosi or
szággyűlésen határozatban mondotta ki, hogy a hercegnő Sza
polyai Jánosé legyen. Szatmári titokban Miksa császárhoz 
küdötte Pruiszt, aki 1506 tavaszán magával hozta azt a szerző
dést, mely Annát a császár unokájának, Habsburg Ferdinánd 
főhercegnek ígérte oda. Ulászló feleségének és leányának vé
delmét is Miksára bízta és ezzel vágott eléje az 1506-i rákosi 
országgyűlésnek, amely Anna kezét követelte. Szatmári tehát 
mesteri politikával gondoskodott arról, hogy az 1503-i fegyver- 
szünet esetleges megszűnésekor Magyarország ne álljon véd
telenül a törökkel szemben. Nem törődött azzal, hogy a Sza- 
polyaiaktól elhódított köznemesség ellene fordul. Azzal sem, 
hogy 1505 végén a váradinál szegényebb pécsi püspökségre 
helyezték át. Szatmári kancellár és a királyi udvar bizalmasa, 
ügyeinek legfőbb intézője maradt. Mikor Anna királyné 1506. 
július 1-én fiat szült, megelégedéssel látta, hogy Miksa é& 
Hedvig jelöltjei helyett a Szent Lajos francia királyról elne
vezett újszülött lesz majd a király és hogy Magyarország sorsa 
biztosítva lesz. A derült égből csapott le a villám, amelynek 
Anna királyné áldozatul esett. Mikor a királyné ravatalon fe
küdt, futár lépett elő és levelet hozott Velencéből. Várad új 
püspöke Thurzó Zsigmond, remegő hangon olvasta fel a dogé 
szerencsekívánatait közlő iratait a trónörökös születése alkal
mából. A király zokogni kezdett. Anna királyné ott feküdt az 
égő gyertyák között a ravatalon, a trónörökös pedig nem volt 
más, mint II. Lajos, ki Mohácsnál a mocsárba fulladt. Ennél 
jobb sorsot kívánt juttatni Szatmári a sokat szenvedett ország
nak azzal, hogy röviddel azután Pruisz közreműködésével vég
leges formába öntötte azt a házassági szerződést, amely Ma
gyarországot a Jagiellók pusztulása után a Habsburgoknak 
juttatta.

Az új váradi püspök, Thurzó Zsigmond, korának leggaz
dagabb emberei közé tartozott. Fivére, György, Fugger Annát 
vette nőül és ezen az úton rokonságba került Ulászló és a 
Habsburgok hitelezőivel. Mikor 1506-ban Váradra került, már 
szerénynek találta Vitéz János palotáját és újat, olyant épít
tetett, amilyent francia földön, Velencében látott. A korabeli 
építőművészet legjobb szakembereit hívta Váradra, míg ő maga 
belényesi uradalmába vonult vissza. Mikor 1512-ben váratlanul 
elhalt, holttestét Lőcsére szállították, ahonnan előbb ő hívta 
Váradra Henckel Jánost, ki ott a káptalan 1374-i chartuláriu- 
mát lemásolta és a püspök halála után Lőcsére vitte.
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Humanista volt Szatmári és Thurzó püspökök utóda, Eras
mus nagy tisztelője, Perényi Ferenc is, ki a király oldalán 
esett el Mohácsnál. Mint gyermek került a püspöki székbe és 
mint ifjú halt meg a csatatéren. Anyja, Perényi Imre nádor és 
birodalmi herceg özvegye, Kanizsai Dorottya, maga utazott 
Mohácsra, hogy fia holttestét megkeresse.

Ezzel a szomorú akkorddal végződött a Jagiellók kora és 
vette kezdetét a megoszlás ideje. Az ország egyelőre nem te
rület, hanem személyek szerint oszlott meg. Gritti Lajos, a ve
lencei dogénak egy görög nőtől született természetes fia, mint 
a szultán embere került János királyhoz, ki egészen az ő háló
jába került. Mikor észrevette, hogy a szerencse Habsburg Fer- 
dinánd felé mosolyog, török hadakkal kelt át a Kárpátokon, 
melyeket Cibak Imre, Várad kiváló püspöke és Erdély helyettes 
vajdája védelmezett. Cibak általános felkelést hirdetett és 
harcrakész csapatok élén vonult Brassó felé, de Gritti a vá
rosba csalta és orozva megölette.

Ferdínánd király Macedóniai László pécsi kanonokot állí
totta a püspökség élére, kinek emlékét főleg 1522-í nürnbergi 
követsége örökítette meg, mikor a német birodalmi rendektől 
kért segítséget a török ellen. Beszéde nyomtatásban is meg
jelent 1530-ban Augsburgban: Ladislai de Macedonia, episcopi 
Varadiensis oratio ad invictissimum Romanorum Imperatorem 
Carolum V. pro Hungaris et Sclavis — a szláv itt horvátot 
jelent.

Utána János hű embere, a sajóládi pálos kolostor priorja, 
Fráter György következett. Atyja után (Utjeszenich) dalmáciaí 
horvát, anyja után (Martinuzzi) olasz eredetű ember.

Nem volt humanista, mint voltak elődei; neki a végzet a 
politikát írta elő, melyet személyi ambíciója mellett Magyar- 
ország javára értékesített. Nem is olyan volt, amilyennek 
sokan elképzelték: a ravasz barátnak, akit senki sem szeretett. 
Hanem olyan, amilyennek a váradíak a vörös barátot ismerték: 
szilárd akarata mellett jóságos embernek, aki szegény sorsból 
emelkedett magas méltóságokra és mindvégig szerette a sze
gényeket. Annyira népszerű volt, hogy a népet senki sem tudta 
elfordítani tőle; rajongtak érte a váradíak, akik sok büszke 
és gazdag ember után kapták püspökül. Az ő kedvéért hozták 
divatba ismét Szent György napját, mely György barát alatt 
lett Várad ünnepévé.

A Tisza mentén élve, rá is nagy hatással volt az a gon
dolat, melyet a magyar Szapolyai János a német Habsburg 
Ferdínánddal szemben képviselt. De mikor észrevette, hogy a 
török hadjáratok kevesebbet ártottak Bécsnek, mint a magya
roknak, figyelme Ferdinánd felé fordult. János király éppen 
akkor, 1534-ben tette őt Váradra. Ott erősödött meg benne a 
gondolat, hogy visszatér Szent László politikájához, hátát a
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nyugathoz támasztva szembefordul a keleti barbárok támadá
saival. Nem akart vele urának ártani, ki gyakran Váradra jött, 
hogy a püspök tanácsaival éljen. Látogatásai a várost újból 
divatba hozták. A  természeti szépségekkel dicsekvő vidéktől 
övezett Váradot akkor kezdték földi paradicsomnak (ein irdi
scher Paradeiss) nevezni. Egymást érték a külföldi látogatók; 
a leírások szerint gazdag és boldog volt Várad, melyhez fogható 
egész Pannóniában nem volt (opulentissima civitas Varadiensis, 
quae felix appellabatur, cui in tota Pannonia vix par erat); kár, 
hogy csak töredékesen ismerjük azokat.

Ebben a gazdag és boldog városban jól ismerték Fráter 
Györgyöt, az egyszerű ruhában járó barátot és a beteges János 
királyt, ki a maga sorsát a barátra bízta. Ott, a művésziesen 
kiépített püspöki palotában állapodtak meg abban, hogy a 
gyermektelen király halála esetén Ferdinándé lesz az ország; 
ha véletlenül ez halna meg, akkor János alatt egyesül a magyar 
birodalom. Ez a kikötés mentesíti György barátot attól a vád
tól, hogy urának birtokát egyoldalúan kívánta kezére juttatni 
Ferdínándnak.

Hozzá kell tennünk, hogy nem is Ferdinánd erejében bí
zott, hanem V. Károlyéban. A „nyugat császára“ volt az, akit 
a kelet császárával szembe kívánt állítani és az ő ereje volt 
az, melyet Magyarország javára biztosított. Ezért jött hozzá 
V. Károly embere, a lundi érsek, akihez Ferdínándnak semmi 
köze nem volt; ezért jöttek Váradra V. Károly levelei Toledó- 
ból és Valladolidból; ezért jött létre a lundi érsekkel a váradí 
szerződés, mely a fenti megállapodást írásba foglalta (1538. 
február 24). Míg a tárgyalások tartottak, Ferdinánd nem ne
vezett ki püspököt; a váradi béke megkötése után Fráter 
Györgyöt erősítette meg, kinek részére az 1539. május 30-i 
bullában pápai megerősítést eszközölt ki. Ugyanez az elismerés 
jutott a püspöki palotában tartózkodó János királynak is, ami 
szintén Fráter György érdeme volt. Addig ugyanis csak a 
lengyel és francia királyok ismerték el őt Magyarország kirá
lyának, a püspök most egyanezt szerezte meg neki a Habsbur
goktól és azok szövetségeseitől.

Mindennek költségeit a váradi püspökség fedezte, hasznát 
Várad élvezte, melyről a korabeli Reichersdorff György mun
kájában (Chronographia Transilvaniae) azt olvassuk, hogy ott 
él a királyi udvar. Ez azt jelentette, hogy a püspöki palotából 
királyi palota lett; fogadó termeiben koronás magyar király 
tartott fogadásokat. A  város kőházaiban idegen előkelőségek 
voltak elszállásolva. Mindaz, amit századok ügyessége és mű
érzéke felhalmozni tudott, együtt volt Váradon; de még volt 
valami azonkívül, amivel Ferdinánd udvara nem rendelkezett: 
magyar volt a király, magyar volt udvara, magyarok voltak 
tanácsadói, magyar volt Várad és magyar katonaság őrizte
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Szent László várának erődítéseit. Magyarul írt és beszélt, ma
gyarnak vallotta magát a horvát-dalmata váradi püspök is, 
kihez a magyar nép nem ok nélkül, Várad népe pedig rajon
gással ragaszkodott; mikor a vörös barát alakja feltűnt az 
utcán, minden szegényhez volt szava, pedig országok sorsának 
terhét hordozta a vállain.

18, Az összeomlás, 1538—1570,
Az összeomlás, mely a virágzást nyomon követte, nem a 

barát hibájából következett el. Ö is tudott arról, hogy amikor 
János király egyik hívét, a váradi béke megerősítése végett 
Ferdinándhoz küldötte, meghagyta neki, hogy Lengyelországon 
át utazzék és kérje meg neki Krakkóban Zsigmond király 
leányának, Izabella hercegnőnek a kezét. A gondolat nem 
Fráter Györgytől származott és ez elegendő az ő mentesíté
sére. Fel kell tennünk, hogy a lengyel udvar igyekezett Jánost, 
a lengyel király rokonát, a Habsburgokkal szemben maga mellé 
vonni.

A  zavaros fejlemények nem is volnának érthetők, ha nem 
kapcsoljuk ki a váradi püspököt a felelősségből, mert az ese
mények és az ő magatartása nem mutatnak összefüggést,

Az udvar a házasságra való tekintettel Váradról Budára 
költözött. Ott, Mátyás király palotájában szült Izabella fiú
gyermeket 1540-ben, két évvel a váradi béke megkötése után. 
János király az örömhír vétele után elhalt és a koronát Ferdi- 
nánd király magának követelte. Fráter György kész lett volna 
— Izabella készen is volt — átadni Budát, de nem remélte, 
hogy azzal a kis sereggel, melyet Ferdinánd Buda falai alá 
küldött, a neki átadott Magyarországot meg tudná védeni. 
Ezért Váradról magához rendelt 700 megbízható bihari gyalo
gost és Budát János Zsigmond részére tartotta meg, akinek 
létezése viszont nem állott ellentétben a váradi szerződéssel. 
Értesülései voltak arról, hogy a török nagyobb erővel jön a né
metek ellen, de nagy csalódást keltett benne az, hogy a szultán 
Budát magának tartotta meg. Most már Fráter György is azt 
szerette volna, ha V. Károly császár még nagyobb haderővel 
visszaveszi. Izabella királynét ökrösszekéren küldötte Lippa 
felé, melyet János király hozományul kötött le számára; ő 
maga csak akkor adta fel a reményt, mikor az 1542-i német 
katonai vállalkozás kudarcot vallott. Magyarországot a nyugati 
császár nem tudta megmenteni.

Buda lakossága elmenekült; sokan a királyné nyomában 
kelet felé vették útjukat. Voltak akik egyenesen Várad- 
Olasziba költöztek, mert ott az adó jegyzékek tanúsága szerint 
a pesti és budai menekültek egész negyedet alkottak; Szent- 
János városrész apátságában a margitszigeti dominikánus
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apácák találtak menedéket. Fráter György idejében tehát 
Budán sokat hallottak Váradról és a menekülők a váradi 
püspök bihari katonáinak fedezete alatt Várad felé vették 
út jókat.

A püspök csak az 1542-i hadjárat kudarca után határozta 
el, hogy a keleti részekből, Erdélyből és a váradi püspökség
ből, a Tiszántúlból államot szervez; ehhez a véglegesen csak 
1543-ban megszervezett erdélyi államhoz tartoztak azután a 
tiszántúli kapcsolt részek — Partes adnexae, röviden Partium 
— is, melyeknek jogviszonyai az 1848-i visszacsatolásig ren
dezetlenek maradtak. Fráter György nem gondolta, hogy a 
megoszlás ilyen sokáig fog tartani. Szemei előtt inkább lebe
gett az ország egysége, mint Ferdinánd miniszterei előtt, mert 
azok az 1547-i békeszerződésben Ferdinánd jogait igyekeztek 
a töröknél biztosítani, János Zsigmond országáról megfeled
keztek.

Ez a nagy csalódás bírta rá arra, hogy a szeszélyes és 
ingerült Izabellát, ki atyjának 1548-ban elkövetkezett halála 
után már semmivel sem volt megelégedve, kielégítse és az 
ország egységét Ferdinánd alatt állítsa helyre. A lengyel köz
vetítéssel létrejött megállapodás után a királyné Lengyelor
szágba utazott, Erdélyt Ferdinánd emberei vették át; Fráter 
György bíbornoki kalapot kapott. Aminek reményében azt el
fogadta: Magyarország egysége nem állott helyre. Magyar he
lyett idegen csapatok vonultak be, melyeket a török támadott 
meg; a gyanakvó idegenek viszont azt hitték, hogy a törököt a 
barát hívta ellenük és 1551-ben meggyilkolták.

Ezen a ponton lépett elő a püspök ellenfele, Petrovics 
Péter. Voltak, akik észrevették, hogy az egyik horvát volt, a 
másik szerb. Azt is meglátták, hogy a horvát Fráter György 
hívására németek, Petroviccsal együtt szerbek és törökök vo
nultak Várad felé, de túlzásnak kell tartanunk azt a beállí
tást, mintha Erdély államiságát a horvát-német kísérlet után 
szerb-török diadalként kellene beillesztenünk a magyar törté
nelembe. Abban az időben erre még nem gondoltak, hanem 
úgy tudták, hogy a tragédiát a magyarok megoszlása idézte elő.

Nem válhatunk meg Martinuzzi emlékétől anélkül, hogy 
ne fájlaljuk mellőzését a történetírásban. Horváth Mihály 
püspök volt az első, ki az életével foglalkozott; Károlyi Árpád 
közzé tette ugyan a vonatkozó iratokat, de nem kísérelte meg 
életének megírását; Angyal Dávidnak két kötetre tervezett 
életrajza nem jelent meg.

Bihar-Várad püspök-főispánjának méltatását a reformáció 
és a török hódítás tették időszerűtlenné.

Bécsben is észrevették, hogy mit veszítettek a váradi 
püspökben. Mikor unokaöccse, Draskovich János kanonok, Pá- 
duából hazaérkezett, a káptalan őt bízta meg a váradi panaszok
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összeállításával és azok eljuttatásával a váradí Oláh Miklós 
esztergomi érsekhez, ki Várad gondjait szívén viselte és kinek 
jó összeköttetései voltak a királyi udvarral.

Petrovics viszont azt a görög keleti szerbséget képviselte, 
mely éles ellentétben állott a latin egyházhoz csatlakozott, 
Bécsből segélyt váró katolikus horvátsággal. Fráter György és 
Petrovics Péter tehát erős ellentétet alkottak: előbbiben a né
met királyra támaszkodó horvát, utóbbiban a török szultánra 
támaszkodó szerb politikát, Petrovics a déli végeken külön bán
sággal rendelkezett, melyet a török Fráter György ellen tolt 
előre; szövetségesekül pedig a váradi püspök ellen a protestáns 
prédikátorokat választotta, mikor a Maros felől vezérükkel 
együtt vonultak Bihar felé.

A harc Biharban dőlt el. Mikor a barát arról értesült, 
hogy Arad megyét a török és szerb együtt pusztítja, Váradról 
Varkocs Tamás volt pesti városparancsnokot indította ellenük, 
ki a bihari csapatok élén az ellenséget hátraszorította. Petro
vics most maga készült Várad ellen. A  püspök látta, hogy a 
szerb-török áradattal szemben csak Ferdínánd nyújthat védel
met és 1550. június 28-án azzal szövetkezett. Röviddel azután, 
október 8-án, Petrovics már Líppát szállotta meg; Martinuzzi 
csapatai december 4-én azt visszaverték, de Ferdinánd nem 
védelmezte meg a melléje állott horvát püspököt és megöletése 
után senki sem volt, aki Lippát megvédelmezte volna; a szerb 
helyőrség a magyar csapatokat eltávolította (1551. október 7.) 
és kaput nyitott; Martinuzzi halála (december 17.) után 
Lippa újból elveszett és Petrovics Belényesen át Várad 
felé tolta előre csapatait. A király Bihar megye és Várad élére 
a csehországi születésű Varkocs Tamást állította, püspökké 
pedig 1553-ban a horvát származású Zabardy Mátyást nevezte 
ki. Váradot és Bihar megyét azonban sem az egyik, sem a másik 
nem ismerte; mit Petrovics fegyverrel nem tudott elérni, azt 
a tőle támogatott reformáció biztosította. Bihar megye magyar 
nemessége protestánssá lett és szembefordult a horvát püspök
kel: Petrovics nemsokára mindent elsöprő erővel vonult Várad 
ellen. A  felelősséget a pusztításért Martinuzzira szokták há
rítani, ki buzgó katolikus volt; a protestánsok üldözésében 
ellene felhozott vádak azonban azoktól származtak, akiket 
Váradról kiutasított és akik Petrovicsnál találtak támogatást. 
Ilyen volt Varkocs Tamás is, aki katolikus maradt, de a ka
tolikus püspök birtokait ő vette magához.

Petrovics már 1551-ben szerb csapatok élén vonult a Ma
ros mentén a váradi püspök ellen, de a barát visszatérésre 
bírta. Most a bihari síkságon többségre jutott protestáns nemes
ség János Zsigmond királynak Lengyelországból való vissza
hívását követelte (gyűlés a biharmegyei Kerekíben, 1553.), de 
mikor 1556-ban visszatért, a diadalt Petrovics aratta le.
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Várad ekkor a Ferdinánd-párti katolicizmus fellegvárának 
látszott, mely minden oldalról kihívta maga ellen a támadást, 
de melynek órái meg voltak számlálva. Délre a fekete-körös- 
menti magyarság fogott fegyvert Ferdinánd ellen. Vezére Toldy 
Miklós, ,,a kis Toldi“ , feketebátori kastélyában torlaszolta el 
magát. Ott vette őt ostrom alá Zabardy váradi püspök, aki 
nem restelte, hogy lóra üljön, a megostromolt kastély urát fo
golyként vigye Váradra és a piacon kivégeztesse. A méltatlan
kodás moraja futott végig a bihari rónán és magasra csapta 
fel a szenvedélyek hullámait. így jutott el a hír Báthory András 
nyírbátori kastélyába is, ahol Tinódi Lantos Sebestyén váradi 
hagyományok alapján verselt Zsigmond császárról és Fráter 
Györgyről. Onnan, észak felől fordultak most Várad ellen a 
protestánsok, akik Petrovicsban felszabadítót láttak, diadalá
tól Várad megdöntését remélték.

Petrovics, a Szapolyaiak rokona és Fráter György esküdt 
ellensége, akkor már János Zsigmond mindenható minisztere 
volt, kit a harag és a bosszú vezetett Várad ellen. Zabardy 
egyházmegyéje élére Kálmáncsehi Sánta Márton debreceni 
református lelkészt kívánta állítani, ki őt megtérítette és akit 
most mindenüvé magával vitt. A református egyház állam
egyházzá lett; a katolikus Várad az egész erdélyi „állammal“ 
szembe került, Bihar elégületlen rendjei pedig Petrovics mellé 
állottak. Azt tette albisi Zólyom Klára férje, Varkocs Tamás 
is, ki maga vezette a protestánsokat Várad ellen, melyet viszont 
albisi Zólyomi Katalin fia, Forgách Simon védelmezett. A 
fiatal hadvezér, ki Temesvár védelmében súlyos sebet kapott, 
albisi Zólyomi László biharmegyei földbirtokos leányának és 
Zsigmond királyi kincstartónak volt a fia, félig-meddig bihari 
ember, ki maroknyi hadával végsőkig tartotta Váradot. Annál 
nagyobb erővel ostromolták azt Varkocs emberei egészen addig, 
amíg 1557. június 13-án az éhező lakosság sürgetésére Forgách 
kaput nem nyitott. Miután letelt az erdélyi országgyűléstől ki
tűzött határidő, ameddig János Zsigmond kezébe le kellett 
tenni a hűségesküt, Várad pedig eskü helyett fegyverrel állott 
ellen Petrovicsnak, Varkocs mint ellenséges várost vette bir
tokba. és így lett belőle Várad első kapitánya (1557— 1560).

Váradnak a püspökök idejében szintén voltak kapitányai, 
de azok a püspök rendelkezése alatt állottak. Váradi kapi
tányság, mint külön katonai-politikai hatóság csak Várad meg
vétele után alakult. A váradi kapitány ettől kezdve a fejedelem 
bihar-váradi helytartójának szerepét töltötte be. Varkocs Ta
más a Petrovicstól uralomra emelt törökbarát irányzat szelle
mében kormányzott és az ellenállás megtörését szorgalmazta: 
Verancsics szerint „Varkoch Tamás Váradon mind elrontatá 
az egész káptalanházakat és sok szentegyházakat. Mind eltö- 
retteti, pusztítá, semmivé tévé“ — „elrontotta Mária aranyos
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s annak ölébe tündöklő Jézus képét“ , feltehetőleg azt az oltár
képet, mely Dürer óta ott állott és nagy tiszteletnek örvendett. 
Szent László egyházát a források nem sokkal azután már el
pusztult egyháznak mondották (destructa ecclesia). A szent- 
jobbí pálosok még 1556-ban elmenekültek és az uradalom Var- 
kocs birtokába ment át.

Mikor Várad 1557. április 10-én kaput nyitott, Erdélyben 
már megtörtént a Petrovicstól támogatott szekularizáció. Vá- 
radot azonban fegyverrel kellett elfoglalni, mert a lakosság 
fegyverrel állott ellen és nem akart meghódolni Petrovicsnak.

Ezért kellett Izabella királynénak diplomában rendelkez
nie aziránt, hogy a Varkocs kapitánysága idején elpusztult 
Váradra költöző embereket szívesen fogadják (Torda, 1558. 
március 24).

Ferdínánd mindent megtett Várad megmentésére. Alig 
hogy Zabardy 1556, augusztus 12-én elhalt, már 26-án megtör
tént az új püspök kinevezése is. Ezúttal nem idegent, hanem 
olyant választott, ki magyar és anyai ágról bihari volt. így lett 
püspök-főispánná albisi Zólyomi Katalin fia, ghymesi Forgách 
Ferenc, Simon nevű fivére pedig váradi kapitány. Zólyomi Kata 
fiai együtt indultak el Bihar-Várad visszahódítására. Simon 
előre ment, átvágta magát Varkocs csapatain és ő vezette a 
védelmet egészen addig, amíg a vár hosszú éhezés után kaput 
nyitott. Forgách Varkocs türelmetlen hadának sürgetését látva 
szabad elvonulást kért, ami népvándorlássá alakult, mely 
Olaszin át Debrecen és a Báthoryak birtokai felé irányult. A 
káptalan véleménye megoszlott; voltak, akik eltávoztak, mások 
az ott maradt néppel kívánták sorsukat megosztani.

Bár Forgách Ferenc püspök már nem jutott Váradra, 
jogilag a város a püspöké volt; aki a várost elfoglalta, annak 
a püspökséget is el kellett foglalnia. Varkocs erre vállalkozott 
és maga hajtotta végre a szekularizációt, miről Verancsics 
idézett feljegyzése megemlékezett. A források szerint csáklyá- 
val ment neki a templomoknak. Emberei még Szent László 
kápolnáját sem kímélték meg. Feltörték a sírokat, szétdobál
ták a csontokat. A menekülők csak a szent király hermáját 
tudták a romok közül megmenteni; Gyulafehérvárra vitték, 
onnan került azután Győrbe, hol most is őrzik.

Egy leégett városnak és a rombadőlt Várad elpusztult kör
nyékének lett korlátlan főkapitányává a sziléziai eredetű, bi
hari családba nősült Varkocs (eredetileg Warkotz) Tamás.

A régi „Nagyvárad“ — amint a várost ettől az időtől 
kezdve nevezni kezdték — kövei széthullottak, fényes múlt
jának emlékei támadások célpontjaivá lettek. Székely István 
1559-ben Krakkóban kiadott világkrónikájában már Szent 
Lászlóról is tiszteletlenül nyilatkozott. Bornemissza Péter éne
keskönyvében (Énekek három rendben különfélék, Detrekővára,
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1582) és egyebütt olvassuk a korabeli gúnyverseket: „László 
király a Körös mellett Váradot fundálá és a monostort, aki 
most is ott vagyon, rakatá: kinek az ő teste mind e napiglan 
ott vagyon, a papoknak nagy kereskedésükre és Istennek nagy 
bosszúságára.“ Vagy: „Mit pironkodtok ki váradi papok — 
nem kell Istennek ti zsolozsmátok, misemondástok és kiáltás- 
tok.“ A  tállyai prédikátor még tovább ment: „Várad"! —
kiáltott — „Sok kárt téssz mind ez országnak, hogy véget nem 
vetsz a sok vakságnak, — Oly igen féltem, az török császár 
megnyargalná Szent László lovát, — Fogva ne vinné sok kövér 
papját — Az kik kerengik szép koporsóját,"

Az új kormányzat nem Szent László tiszteletén rendez
kedett be, A régi emberek helyébe újak jöttek.

Valami nagy diadalnak számított akkor az, hogy Várad 
az ő kezükbe került. János Zsigmond olasz testőrkapitánya, 
Gromo, azt írta róla 1565-ben, hogy hatalmas vár kényelmes 
helyiségekkel (ein ungeheueres Schloss mit bequemen Räumlich
keiten); hogy a „dómból" (Domkirche) a kálvinisták (Hugenot
ten) több szép képet és oltárt eltávolítottak; hogy a vár közepén 
áll még Szent László pompás síremléke, mely „a legfinomabb 
márványból készült, igazi műalkotás." Kiemelte, hogy Váradot 
többféle nép lakta és ebből arra következtethetünk, hogy olasz, 
német lakosai lehettek, bár közelebbi megjelölések hiányoznak.

Hogy az új rendszer még kiforratlan volt, azt a hitviták mu
tatták. Luther, Zwingli és Kálvin, majd Servet és Socinus hívei, 
a lutheránusok, kálvinisták és unitáriusok egymás között har
coltak az érvényesülésért. Váradon folyt le az 1559-i értekezlet, 
amelyen Méliusz az úrvacsora igaz értelméről beszélt — Iza
bella halála után, már az új király idejében; később (1569) az a 
nagy vita, melyen János Zsigmond is megjelent és amelyen a 
vezetést a kálvinisták nagynevű vezére, Méliusz Juhász Péter 
az unitárius Dávid Ferenccel és ennek udvari támogatóival szem
ben a helvét vallásnak biztosította (1569. október 10.). A ma
gyar unitáriusok legrégibb énekeskönyve már előbb Váradon 
jelent meg (A  keresztény gyülekezetben való isteni dicséretek. 
Várad, 1566).

Történetírásunk ezeknek a vitáknak a képében, a reformá
ció és ellenreformáció vitairataiban, dogmatikus kérdésekben me
rítette ki azok fogalmát. Nem látta és nem kereste mögöttük 
azt a politikai hátteret, amelyet megtalálva egyedül nyerjük 
igaz képét annak, ami Váradon végbement. Ha Méliusz 1565- 
ben és 1568-ban Váradon kiadott bibliamagyarázatait kezünkbe 
vesszük, akkor ott találjuk mecénásait is. Bocskay György, Má- 
gócsy Gáspár és felesége, Massay Eulália, Telegdy Miklós vol
tak érdekelve a bihar-váradi reformációban. Az ő szereplésük 
viszont nem dogmatikai téren volt irányadó, hanem a politika 
terén, ők állottak Várad ostromlói mögött és nekik vette be a
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várat Varkocs Tamás. Előlük vonultak el Váradról a király 
német csapatai Forgách Simon alatt és ők vonultak be Váradra 
Petrovics Péter segítségével. Az általok képviselt politikai cél 
nem a debreceni oppidum meghódítása volt, amelynek akkor 
még csak népes vásárai voltak, hanem a váradi püspök hatalmá
nak és gazdag civitásának megvétele, a hatalom és a politikai 
vezetés megszerzése.

Innen van az, hogy a hatalomra került urak nem sokat tö
rődtek azzal, hogy magyar földön olyan kálvínizmus alakuljon, 
amelyik Mélíuszból püspököt csinált; Kálvin elveinek uralomra 
jutása is annak volt betudható, hogy Luther egyháza német volt, 
német nemzeti alapon épült fel és ennek folytán egyre job
ban idegenné lett a magyarság előtt, mely Kálvin müveit job
ban szerette. Az ellenállás gondolata benn élt a magyar alkot
mányban, diadalát ott kell keresnünk Várad megvételében, a 
püspökség egyházi-világi hatalmának megdöntésében. A bécsi 
udvartól segítséget váró bihar-váradi püspök-főispán hatalmá
nak megdöntése nem volt más, mint az ellenállás diadala. Ezt 
az ellenállást képviselték a bihari rendek és ezért irányult az 
ő támadásuk a nyílt Debrecen helyett a zárt Várad ellen, hol 
társukat és vezérüket, Toldy Miklóst, kivégezték. Ezt a poli
tikumot a bihari protestáns rendek Géniből vették át; így tör
tént, hogy a genfi püspök városa után a váradi püspök városát 
is elfoglalták, hatalmát megdöntötték.

Váradnak és Biharnak ugyanis közvetlen összeköttetése 
volt Genffel és a genfi reformációval.

Már Szent László idejében Váradról indult az út Horvát
országon és Itálián keresztül a szavójai Genf irányában; ezen 
az úton jelentek meg Kálvin tanai. Belényesi magyar nemes em
ber volt az a Belényesi Gergely is, aki Kálvint Genfben meg
látogatta, 1545-ben pedig Straszburgból írt hozzá hálálkodó le
velet és részletesen beszélt neki a török veszedelemről. Meg
fordult Genfben Szegedi Gergely váradi ferences barát is, mint 
a párizsi Sorbonne egykori tanulója, kit Martinuzzi Váradról a 
hitvitára küldött. Draskovích György váradi kanonok, Fráter 
György nővérének fia, 1557-ben történt menekülése után Várad 
új urait megtámadván, egyenesen Kálvin ellen fordult, mert úgy 
hitte vagy tudta, hogy Váradot Géniből térítették el a római 
egyháztól, a genfi Kálvin hívei szerezték meg. Munkáját nagy
bátyjának, Fráter Györgynek ajánlotta, mert feltételezte, hogy 
azt érdekelte; Kálvin tehát akkor már Váradon sem volt isme
retlen.

Varkocs támadásának politikai hátterére mindenki felfi
gyelt, A kivégzett Toldy Miklós társai, egymás után tették le 
Varkocs kezeibe az esküt és fogadtak hűséget Ferdinánd helyett 
János Zsígmond iránt. Bethlen Gábor már addig is a Szapolyaiak 
híve volt; csatlakoztak hozzá Massay László, Patochy Boldizsár
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és a többiek. Az ő védelmük alatt vitatkoztak egymással a kép
zett prédikátorok és jött létre a váradi nyomda, melyben mun
káik megjelentek. Massay lány (Eulália) volt a felesége Má- 
góchy Gáspárnak, a tíszavidéki protestánsok patrónusának is.

A  diadal mindaddig nem látszott véglegesnek, amíg Vá
radon a katolikus lakossággal együtt ott maradt a káptalan 
egy része és a javadalmas egyház.

1566. március 22-én az erdélyi rendek tordai gyűlése a 
következő határozatot hozta: ,,az váradi káptalannak Ő Fel
sége az jövő virág-vasárnapot hagyta, kik ha meg akarnak 
térni, házokban, szőlőjükben, marhájokban, jószágoktól elválva, 
kiket ö  Felsége magának akar tartani, békességgel megmarad
hatnak, ha pedig az Istennek igéjét nem akarják venni, szemé
lyekkel, marháj okkal egyetembe valahova akarnak menni, sza
badon elbocsáttassanak."

Hogy a rövid határidős felhívásnak (március 22-től április 
7.) mi lett a következménye, azt Méliusz Juhász Péter még 
1566-ban így mondotta el: ,,A ragadozó farkasokat, hóhér pa
pokat, barátokat elveszti, mint Fejérvárott, Váradon a másik 
János király által kitisztítá. . .  mint latrokat kiűzék a temp
lomból, káptalanból, mint Erdélyben, Váradon." Egy későbbi 
tordai végzés szerint ,,a váradi káptalan megrontattatott az ő 
bálványozásoknak okáért." Gromo kapitány 1565-ben már azon 
csodálkozott, hogyan tudott az a kevés katolikus, aki Váradon 
volt, megmaradni: a katolikus vallást, mondotta, — ,,annyi tá
madás éri, hogy én fel nem foghatom, mint látható itt még most 
is a katolikus vallásnak jele és nyoma." Ez a jel és nyom tűnt 
el 1566. április 7-én, virágvasárnapon.

Mikor János Zsigmond 1566. június közepén csapatai élén 
Váradra bevonult, a katolikus lakosság a király védelmét szor
galmazta; alig hogy 17-én Szalonta felé elvonult, hogy a török 
hadakkal egyesüljön, június 22-én a katolikus papokat elűzték 
és a református vallást Várad egyetlen vallásának nyílvání
tották.

Ezzel kapcsolatban merült fel az a feltevés, hogy a káp
talan tagjait lemészárolták. Gánóczy Antalnak erre az 1776- 
ban tett megállapítására Bunyitay Vince 1878-ban tagadólag 
válaszolt, mert semmi bizonyítékot nem talált. Karácsonyi Já
nos 1922-ben mindkét beállítást akként módosította, hogy az 
ott maradt kanonokok neveinek eltűnéséből az ő pusztulásukra 
lehet következtetni; ezt az állítást viszont Zoványi Jenő igye
kezett megdönteni (1935).

Bármi történt Váradon, az a katolikus püspökség eltüntetése 
és a református egyház hatalomra jutása volt. Ezt mutatta 
egyébként az a hatalmas protestáns irodalom is, amely Hoffhal- 
ter Ráfaelnek 1568-ban Váradon felállított nyomdájából el
indult.
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Az új hit apostolai legkiválóbb embereiket küldötték a 
meghódított, de általuk is nagyra értékelt Váradra, hogy a még 
megmaradt katolikusokat áttérítsék és a püspöki uralom nyo
mait eltüntessék. A kis Debrecenből a nagy Várad meghódí
tása nem is látszott olyan könnyű feladatnak és ez lelkesítette 
a cél harcosait. Váradon csakhamar jó hírnévnek örvendő is
kola keletkezett; kiváló tanerői voltak, tanítványai híres kül
földi egyetemeken folytatták tanulmányaikat. A protestánsok 
az egykor hatalmas püspökvárost partiumbelí működésük kö
zéppontjává tették. A délbihari magyarság szintén a reformá
cióhoz csatlakozott, János Zsigmond fejedelem azonban aggoda
lomban élt a miatt, hogy vájjon Bihart meg tudja-e tartani. Már 
az 1565-i szatmári egyezményben kész volt azt átadni Ferdi- 
nándnak, mire a török siettette Gyula megvételét (1566).

A  szekularizáció diadalát Gyula elvesztése árnyékolta be. 
Alig hogy szeptember 12-én a vár hosszú ostrom után kaput 
nyitott, lerongyolt védői egymás után tűntek fel nyugat felől. 
Most már a Fekete Körös egész vonalán a török lett az úr és 
bármikor szabadon vonulhatott Várad ellen.

Nem volna teljes a kép, ha meg nem emlékeznénk a ro
mánokról, kiknek száma Líppa és Borosj enő, Belényes felől 
jelentékeny módon megszaporodott.

Bihar megyének addig is voltak román lakosai. Az Anjouk 
kiváltságlevelekkel vették ki a belényesi románok papjait a 
váradi püspök tisztjeinek rendelkezése alól; Szatmári püspök 
1503-i szabadságlevele már a román papoktól felmutatott régi 
szabadságlevelek megerősítése volt, melyet az ő nyomán Mar- 
tinuzzí és Zabardy püspökök is megerősítettek. A bennük biz
tosított jus et libertas sacerdotii, a görög keleti románok egy
házi autonómiája, nekik a nyugalmon kívül önállóságot és 
gazdagodást biztosított. Erre mutat az, hogy a Báródság román 
lakosai katonai szogálatuk ellenében nemességet kaptak és 
1532-től 1711-ig külön báródi román nemesi kerületet alkottak.

Ha számuk nem lett volna tekintélyes, úgy a protestánsok 
sem igyekeztek volna magok mellé vonni őket.

Jellemző, hogy amíg a római egyháznak a görög keleti 
románság uniójára vonatkozó törekvéseit ebből az időből nem 
ismerjük, addig úgy a huszitizmusnak, mint a reformációnak 
hasonló irányú befolyásáról bőven vannak adataink. Sokan a 
nemzeti nyelv használatát ennek hatásaként állapítják meg a 
románoknál, akik a szláv-görög egyházi nyelv helyébe tették 
a románt, a cyrill betűk helyébe a latint. Mindezt pedig Vára
don, a legnyugatibb ponton, ameddig a románság elért. János 
Zsigmond 1568-ban már egyenesen úgy rendelkezett, hogy a 
román egyházakban és iskolákban a szerb helyett a román 
nyelvet használják. Még ennél is feltűnőbb volt az, hogy Sze-



64

gedi Gergely énekeskönyvének egyes részletei 1570-ben Vá
radon cyrill helyett latin betűkkel jelentek meg.

A románság tehát Váradon került érintkezésbe a latin 
nyugattal és a magyarság volt az, mely neki a nyugati latin 
civilizációt közvetítette. Ott érezte, hogy érdekében áll a szláv 
uralom alól való szabadulás és ebben a gondolatban fogott 
kezet a magyarral, ki a románokat önmagoknak kívánta visz- 
szaadni, mert egyházi és iskolai nyelvként a szláv helyett a ro
mán nyelvet írta elő nekik.

A beköltözött románságnak a protestáns magyarsághoz 
való símulása Bunyitay kutatásai szerint Belényes vidékén in
dult meg és onnan haladt Várad felé, hol az első latin betűs 
román nyomtatvány megjelent.

Ugyanebben az 1570-ik évben történt egy másik esemény 
is, mely Váradra nézve fordulópontot jelentett. A  gyenge Já
nos Zsigmond alatt nem pusztán a protestantizmus erősödött 
meg, hanem a katolikus visszahatás jelei is láthatókká váltak. 
Somlyai Báthory István váradi kapitány katolikus volt és az 
is maradt. János király bizalmából, de Fráter György szelle
mében, ő vitte a tárgyalásokat 1565-ben Szatmárott abban az 
irányban, hogy a Petrovics akciója folytán török érdekkörbe 
került keleti országrészeket a nyugatiakkal egyesítve, a ma
gyar állam területi épségét helyreállíthassa. Az így létrejött 
szatmári egyesség csak úgy hagyta meg Bihart és Váradot 
János Zsigmond birtokában, hogy halála esetén azok a magyar 
koronára szállottak vissza. Még ennél is tovább ment az 1570. 
augusztus 16-án Speyerben megkötött egyezmény, mely Er
délyt új fejedelem választásának elejtésére kötelezte, tehát a 
magyar állam egységét jogilag helyreállította. Fráter György 
nagy gondolata testet öltött: a magyar állam jog egységének
megmentése alapjává lett a történelmi Magyarország megtar
tásának és későbbi helyreállításának.

19. A restauráció küzdelmei, 1571—1600.
A katolikus és protestáns vitaírók véget nem érő pamflet

sorozatai, sokszor lényegtelen dolgoknak parlagi színvonalon 
álló vitái gyakran eltakarják a küzdelem igazi képét a kutató 
szemei elől.

A restauráció viszont Várad történelmi talajából kinőve, 
konstruktív munkának látszik, melyet a hibákon okult és Várad 
elvesztéséből tanult katolikusok kezdeményeztek.

őket keresve találunk mindenekelőtt a Hunyadiak szolgá
latában álló Fráter György után a Hunyadiakkal rokon Oláh 
Miklósra, ki attól kezdve, hogy a reneszánsz késő éveiben (1505 
— 1512) Váradon tanult, soha le nem vette szemeit Szent László 
városáról. Mint pécsi kanonok és Szapolyai György titkára,
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lett II. Lajosnak, majd az özvegyen maradt Mária királynénak 
titkárává; Németalföldre kísérte őt (1530— 1542), hol korának 
nagy elméivel és leghíresebb férfiaíval, köztük rotterdami Eras- 
mussal is megismerkedett és barátságot kötött. Ott, 1536-ban 
írta meg Hungária című munkáját, melyben hálás szeretettel 
emlékezett meg Váradról, hol az ő gyermekkorában még 
püspök volt és katedrális, benne Szent László király és Zsig- 
mond császár síremlékével; hol egymást érték a zarándokló 
hívek beláthatatlan hosszú sorai. Mikor Kollányi Ferenc 1887- 
ben Oláh Miklós életét megírta, maga sem tudta még, hogy 
életét váradi kanonokként, de ugyanolyan száműzetésben, Vá
radtól messze fogja végezni, mint egykor Oláh Miklóssal 
történt.

Oláh Miklós hazatérése után, 1543-ban zágrábi, 1548-ban 
egri püspökké, 1563-ban esztergomi érsekké lett. Mint prímás 
ő küldötte Zabardy halála után Váradra Forgách Simont és 
Ferencet; annak váradi kapitánnyá, ennek váradi püspökké 
való kinevezése Oláh érdeme volt. Végrendeletének végrehaj
tását is váradi papra, Telegdi Miklós kanonokra bízta. Prímási 
udvarában találtak menedéket, bár ő maga is menekült volt, 
az 1557-i és 1566-i váradi katasztrófák menekült papjai, mert 
haláláig mindent megtett Várad megmentésére, amit egyébként 
nem tudott megérni. Nagy értékű levelezését Ipolyi Arnold 
szedte össze és adta ki 1875-ben. Akkor még Ipolyi sem gon
dolván, hogy valamikor Várad püspökévé lesz, de csak meg
halni megy oda. Németalföldön írta meg Oláh Miklós — vá- 
radí emlékeinek hatásaként — azt a Hungária című munkát, 
melyből a Mohács után pusztulásnak indult magyar nemzet és 
magyar állam képét kapjuk meg. A  szomorú alapvonásnak kü
lönös következményei lettek, mert Schlőzer Lajos Ágost német 
történetíró a XVIII. század végén ebből az alapvonásból álla
pította meg a magyarság pusztulását, Herder Fülöp Ágost már 
arról kívánt gondoskodni, hogy kik foglalják el a pusztuló 
magyarság helyét, Lagarde Pál Antal — eredeti nevén Bötti
cher — német író pedig éppen akkor állapította meg belőle a 
magyar nemzet halálát, mikor az a reformkorszakban Széchenyi 
vezetése alatt életre kelt. A Bötticher-Lagarde nyomában in
duló németek a huszadik század első harmadában a virágzó 
magyarság helyét még mindig sivatagnak hitték és annak be
telepítéséről kívántak gondoskodni; ennyi tévedés származott 
Oláh merengéseiből, melyekben a töröktől pusztított Váradra 
és Magyarországra gondolt.

Martínuzzi unokaöccse, Anna nevű nővérének Draskovich 
Bertalantól született fia, Draskovich György, alakja több fi
gyelmet érdemel, mint amennyiben eddig részesült. Benne 
tovább élt Fráter György éles esze és politikai képessége; a 
bíboros áldozatkészségéből Padova egyetemének előkelő ma-
Váradi freskó 5
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gyárj aí, olaszok és németek, franciák és angolok közt végezte 
tanulmányait. Barátjuk volt a lutheránus magyaroknak, de 
szenvedélyesen szállott szembe a kálvinistákkal, mert soha sem 
tudta megbocsátani nekik Várad elvételét. Nagybátyjának 
ajánlott, 1551-ben Páduában megjelent munkájának ( Confuta
tio), mindössze 24 oldalán is Kálvin tanításait vette éles bírá
laté. Mire a nyomda elkészült, Fráter György már nem volt 
az élők között. Draskovích ettől kezdve még harcosabb ellen
felévé lett a reformátusoknak, akik észak felől készültek Vá
rad felé. Horvát jellemének szívósságával küzdött Biharért, 
melynek a horvát vidékkel annyiféle kapcsolata volt. A királyi 
kancelláriához küldött jelentéseiben kimutatta, hol vannak 
eretnekek (kálvinisták) a váradi püspökség területén és nem 
lehetetlen, hogy volt valami kapcsolat az ő éles toliharca és 
a horvát Zabardy püspöki kinevezése között. Draskovích zág
rábi püspök, kalocsai érsek, bíboros lett. — Váradi emlékek nyo
mán állította fel Oláh Miklós 1554-ben a nagyszombati főis
kolát, melyet a váradi Pázmány Péter fejlesztett később egye
temmé. Oláh és Pázmány lelkében Vitéz János váradi egye
temtervén kívül az a gondolat lebegett, hogy a protestánsok
tól elfoglalt Várad pótlásaként, nyugaton szerzett tapasztala
tok alapján, iskolát, nyomdát állítanak és megkezdik a dia
dalmas visszahódítást; ezek voltak az ellenreformáció kezdetei.

Oláh udvarában találjuk a Váradról hozzá menekült, szla
vóniai származású Ivanics Pál kanonokot, ki őt még Várad
ról ismerte és ki az Oláh előtt is nagy tiszteletben álló Vitéz 
János leveleinek összegyűjtésével foglalkozott. Oláh mellett élt 
Ilosvay István váradi kanonok, felszentelt püspök, a kiváló jog
tudós, ki Martínuzzi megbízásából — a kincstartó saját gyűj
tése nyomán — Magyarország törvényeit gyűjtötte össze. Frá
ter György váradi püspök azzal a célzattal kezdte a gyűjtést, 
hogy a történelmi Magyarország állam jogi egységét megmentse. 
Ez a mentőmunka tehát mint egykor, Leodvin püspök idejében 
Biharból, most Váradról indult ki; mikor Martínuzzi kezéből 
kihullott a toll, akkor Ilosvay kanonok vitte magával a meg
mentett kincset Várad romjai közül a Nagyszombatban élő vá
radi prímáshoz; annak utóda, egy másik bihari ember, Telegdi 
Miklós 1584-ben gondoskodott annak kiadásáról. Ez volt a 
Decreta, Constitutiones et Articuli inclyti Regni Hungáriáé 
munka története, mellyel a pusztuló Várad ajándékozta meg 
a róla megfeledkezett magyar jogtudományt. Ugyanakkor Ver- 
bőczy hármaskönyvét Váradnak protestáns főbírája, Veres Ba
lázs fordította magyarra és adta ki, Debrecenben, II. János 
királynak ajánlva, 1565-ben, Magyar Decretum címmel. Vára
don tehát a katolikusokban és reformátusokban egyformán élt 
a magyar jog integritásának fenntartására vonatkozó törekvés. 
Oláh udvarába menekült Mindszenthy András váradi kanonok
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is (1557), ki szépen összegyűjtött vagyonát török rabságba 
esett szegény magyar foglyok kiváltására hagyta. Legtöbbre 
vitte Oláh Miklós oldalán a telegdi születésű Telegdy Miklós 
(1535— 1586), kit Nagyszombatban ő tett meg kanonokká és aki 
Oláh utódaként végezte életét. Telegdi alapította meg a nagy
szombati nyomdát, mely a katolikus védőiratok egész sorát 
adta ki a tiszántúli prédikátorok munkáira írt válaszokkal; a 
nagyszombati főiskolát, melyből a bihari Pázmány Péter, Te
legdi utóda, egyetemet alapított. Telegdi és Pázmány, a tanár 
és a tanítvány figyelme állandóan Várad felé irányult és azért 
van munkáikban annyi utalás az elveszített „földi paradi
csomra“ . Mindketten a magok embereit ültették a váradi püs
pöki székbe, bár Forgách Ferenc éppen olyan kevéssé hozta 
meg Várad felszabadítását, mint az 1572-ben kinevezett Bor
nemissza Gergely.

Negyedszázadig tartott (1556— 1580), amíg a restauráció 
hullámát a váradi emigránsok Biharba tudták vinni.

Sem Oláh, sem Telegdi nem látták meg Váradot; a hely
színen élt katolikusok magokra hagyva melengették a püspök
város tradícióit és a restauráció csak akkor vált erőteljesebbé, 
mikor megfelelő vezetőre talált.

Somlyai Báthory István délceg fiatal ember volt akkor, 
amikor 1556-ban az erdélyi határon lóháton köszöntötte a Len
gyelországból visszatérő Izabella királynét és János Zsigmond 
királyt. Helyette mégis Varkocs Tamás ment Váradra, nyomá
ban pedig luteránusok, kálvinisták és unitáriusok vitatkoztak a 
romba döntött Várad fölött. Csak Varkocs halála és a török 
előnyomulása hírére történt az, hogy az ifjú Báthoryt a Gyula 
és a Maros felől féltett Várad kapitányává tették meg 1564- 
ben. Kapitánysága nemcsak arról nevezetes, hogy erős kézzel 
torlaszolta el az útat, melyen át Petrovícs törökjei a váradi 
püspök ellen vonultak, hanem arról is, hogy a katolikus Bá
thory Várad katolikusaival érzett egyet. Neki a török szövet
ség, amelytől Váradot féltette, szükséges rossz volt; előtte nem 
maradt titokban az sem, amit Váradon lépten-nyomon hallott: 
a nép vágyódása valami vigasz után. Már pedig ezt a vigaszt 
igen szükségessé tette Gyula pusztulása, menekültjeinek Vá
radra özönlése, Szalonta felől törökök és kóbor tatár lovasok 
feltűnése, a lakosság rettegése. Báthory kapitány, aki Pádua 
egyetemén korának legnagyobb férfiaival, két váradi püspök
kel is együtt járt, nem üldözte a protestánsokat, de nem engedte 
üldözni a katolikusokat sem. Az ő szemei a törökre voltak 
irányítva és váradi bölcs igazgatása szerezte meg neki 1571-ben 
az erdélyi fejedelemséget, 1576-ban a lengyel királyságot; 
mert lassanként megfordult minden: mindenki nyugat felé né
zett, nyugat felől várt szabadulást.

A püspökök idejében a kapitány személye háttérbe szo-
5 *
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rult, Báthory Erdély első méltóságává tette. Fejedelemmé vá
lasztásakor fivérét, Báthory Kristófot küldte oda (1571— 1576), 
lengyel királlyá való megválasztásakor a töröktől ostromlott 
Gyula várának legkiválóbb vitézét, Ghyczy Jánost nevezte ki 
(1576— 1585), ennek erdélyi kormányzóvá történt megválasz
tásakor pedig Sibrik Györgyöt. Sibriknek adott híres utasítá
sában maga mondotta el a váradi kapitányság jelentőségét, 
mert Váradot Erdély kulcsának tartotta. Balás Margit 1917-ben 
összeszedegette a váradi kapitányságra vonatkozó adatokat, de 
vékony füzetének körülbelül tízszerese volna szükséges, ha 
valaki részletes és szakszerű munkában kívánná feldolgozni 
annak történetét.

Báthory István atyja, István erdélyi vajda, Telegdy Ka
talint, István leányát bírta nőül. Telegdy István életrajza 
egyébként szintén feldolgozásra vár, mert alakja túlnőtt a 
megye határain. Már 1500-ban Franciaországban találjuk őt, 
hol a király házasságát közvetítette és címeradományt kapott 
a francia királytól. A  parasztmozgalom idején ellene volt a 
tervezett keresztes hadjáratnak, mert az előbbit fontosabb kér
désnek tartotta; annak is esett áldozatul 1514-ben. Leányai 
közül Katalint Báthory István erdélyi vajda vette nőül és az 
ő gyermekük volt a későbbi lengyel király; Fruzsina Ártándy 
Pál bihari földbirtokosnak nyújtotta kezét, kit fivérével Ba
lázzsal együtt 1531-ben Gritti végeztetett ki. Az özvegy most 
albisi Zólyomi Lászlónak nyújtotta kezét, attól született leánya, 
Zólyomi Katalin (megh. 1571) pedig Forgách Zsigmondhoz 
ment nőül és ezen az úton lettek a katolikus Forgáchok Vá
rad védőivé. Zsigmond (megh. 1563) nádornak és a század leg
műveltebb asszonyának három derék fia maradt: Simon a had
vezér, Ferenc váradi püspök és Imre, ki Zrínyi Katalint vette 
feleségül, — Telegdy Miklós érdeméül tudták be Bihar megye 
megóvását a parasztmozgalom borzalmától. Később protes
tánssá lett és Katalin nevű leánya Varkocs Tamásnak nyúj
totta kezét (1552), ki 1556-ban Váradot megszállotta. Fia, Mik
lós, Hagymássy Margítot, annak a Hagymássy Kristófnak a 
leányát vette feleségül, kit a váradi királyszobrok megcsonkí
tásával vádolnak. Az utolsó Telegdy, Borbála, Rákóczi Zsig
mond hitvese volt és férjét túlélve 1653-ban vitte sírba ősi 
nemzetségét. A család fontosabb tagjainak síremlékei a mező- 
telegdí — ma református — templomban találhatók.

Báthory kapitánysága nem múlt el nyom nélkül Várad 
fölött, mert lengyel királyi trónján is váradi kapitánynak 
érezte magát. Ügy érezte, jó kézben kell annak maradnia, mert 
ő is onnan mentette ki Erdélyt a belső zavarok lángtengeré
ből; onnan állította helyre a személy- és vagyonbiztonságot; 
onnan szállott szembe a Gyula és a Maros felől közelgő óceán
nal, melynek hullámaiból a pusztuló magyarság keservét vitte
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a szél Várad felé, ahol akkor még csonkaságukban is meg vol
tak a talizmánoknak vélt királyszobrok és újból azok elé járt 
az imádkozó tömeg.

Báthory Kristóf méltó volt fivéréhez. Tőle származik az a 
kiváltságlevél (Gyulafehérvár, 1580. március 10), melyben Vá
rad lakosait nemesi rangra emelte és amelyben Szent László 
városának ismételt magasztalása olvasható: praeclara monu
menta, loci situsque amoenitas, pulchritudo regionis. Kristóf 
fejedelem aggódó lélekkel viselte gondját a rábízott végvár
nak. Ott született 1572-ben fia és Erdély későbbi fejedelme, 
Zsigmond is. Szamosközy István korabeli munkájában babonás 
félelemmel tette hozzá, hogy a koraszülött gyermek bőr nélkül 
jött a világra, tenyerei vérrel voltak tele, ,,az váradí főtemp
lomnak a gombja ledőlt.“ Az emberek aggódással tekin
tettek a jövő felé. Mikor Kristóf a fejedelmi székbe került, 
1586. március 16-án Kolozsvárt kelt adománylevelében Várad- 
Olaszinak Szent Egyed tiszteletére épült kis templomát húsz 
év után ismét visszaadta a katolikusoknak, mert a nép temp
lomba kívánkozott.

Ezzel a reformációnak Varkocs Tamástól megalkotott mo
nopóliuma megtört. István király még tovább ment, mert az 
1561-ben Oláh Miklóstól behívott jezsuitákat irányította Ko
lozsvár felé; úgy vélte, hogy a lakosság a töröktől való félel
mében közelebb került a nyugathoz.

Ezt mutatta Váradnak Kolozsvárra érkezett küldöttsége 
is, mely diadallal vitte az első pátert Nagyváradra. Mindenki 
az utcán volt, mint amikor a királyok Váradra jöttek. Azt mon
dották ugyan, hogy Varkocs óta mindenki protestánssá lett, 
de Szent Egyed kis temploma zsúfolásig megtelt, amikor Szántó 
atya beszélni kezdett. Igaz, hogy az idők is nehezek voltak; 
akkor már az egész környékbeli nemesség Váradra menekült, 
hogy legalább életét megmenthesse. Panaszi Pázmány Péter 
alispán is így húzódott be a városba, de bár ő maga kálvinista 
volt, második felesége, Toldy Bóra ott szorongott a kis temp
lomban. Hogy hitbuzgó katolikus létére az első asszonytól, az 
olasz származású, már elhalt Massay Margittól született, alig 
tíz éves Pétert is magával vitte-e, azt nem tudjuk, de nagy 
feltűnést keltett, hogy hitbuzgó protestáns létére ott volt az 
öreg Ghyczy János váradi kapitány is. Ki kellett menni az ud
varra, hogy katolikusok és protestánsok együtt hallgathassák 
Szántó atyát, ki vigasztalást hozott a váradiaknak.

Megkapóan írta le a korabeli hangulatot Possevino Antal 
jezsuita-diplomata, ki 1583-ban Váradon átutazott és szemta
núja volt Várad átalakulásának, Szántó István eredményeinek 
(1582— 1586), amelyek között akkor még senki sem tudta, hogy 
a legnagyobb az alispán fiának megtérése volt. Az öreg Ghyczy 
János nem vetett gátat az áldozatokat nem kívánó ellenrefor
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mációnak, mert a török szövetség diadalától Váradot féltette, 
amint 1566-ban maga is végigélte Gyula várának pusztulását. 
Possevino kísérőjének leírása szerint a kardinálisnak is beszé
det kellett mondania. Mivel pedig latinul senki sem tudott, azt 
a protestáns lelkész tolmácsolta. Beregszászi Péter lelkész ud
variassági látogatást is tett a jezsuita-bíborosnál, tehát érdeké
ben állott, hogy a katolikusoknak kedveskedjék. Possevino bol
dogan jelentette a pápának a váradi katolicizmus újjáéledését. 
Várad nemes és polgári lakosai — egregii, nobiles, circumspecti 
caeterique populi catholici Varadienses — 1584-ben a jezsuiták 
római generálisától jezsuitákat kértek, mert húsz év óta nem 
láttak papot Váradon, amely valamikor az ország első városa 
volt, most pedig az utolsóvá lett: haec misera nostra civitas Va- 
radiensis veluti iám prima et nunc ultima civitas est Ungariae. 
Szántó páter 1585-i jelentése szerint Váradra jöttekor nagy 
volt a felháborodás a kálvinisták között. Háromszáz prédikátor 
gyűlt össze, hogy vitára keljen vele, de Szántó híradása szerint 
ezer protestáns tért vissza, háromezer pedig az áttérés felé 
hajlott.

A protestánsok egyébként Váradon kiváló erőkkel rendel
keztek. Viták indultak meg, mert most már Váradon két fele
kezet volt, kétféle papság, kétféle iskola, kétféle nyomda, két 
egyházi-politikai párt. A külföldi egyetemeken képzett protes
táns papok és tanárok sorompóba léptek a jezsuiták ellen. Czeg- 
lédi György, Beregszászi Péter, Kassai Zsigmond sokkal inkább 
méltatlankodtak az ellenfél sikerein, mint sem hogy tétlenül 
nézték volna, mint erősödik meg napról-napra és növekszik a 
lakosságnak az a része, mely visszatért az ősi egyház kebelébe. 
Valószínűleg az is hozzájárult a megyebeli Debrecen gyorsabb 
fejlődéséhez, hogy a vármegye székhelyén, Váradon, a régi 
lakosság ismét katolikussá lett. A viták történetét mai napig 
nélkülözzük, pedig annak pamfletjei Amsterdamtól Bázelen át 
Rómáig foglalkoztatták Európa nyomdászait.

Báthory a lengyel trónról is világosan látta, mint készül
nek egymás ellen azok a hatalmak, amelyekkel szemben Erdély 
dióhéjnak látszott a háborgó tengeren. A történelmi Magyaror
szág egységének felborulása, területének felosztása, belső hatá
rain csatázó ellenfelek pusztításai, a török védelem kétes értéke, 
a katolikus hatalmak felkészülése aggódásba ejtették és ezért 
írta meg 1585. augusztus 29-én, a mohácsi csata évfordulóján, 
az ő bizalmasa, abafáji Gyulai Pál, azt az utasítást, melyet 
ettől kezdve Várad elestéig (1660) minden kapitány beiktatá
sakor felolvastak. Ezen alapultak I. Rákóczi György fejedelem
nek fia számára 1635. július 1-én és 1640. augusztus 14-én kelt 
utasításai. Erdély protestáns fejedelmei a partíumbeli, kato
likus Báthory utasításához tartották magukat; valamennyien 
elismervén Várad „fővéghely“ fontosságait. Valami másért is
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fontos volt ez a gondoskodás, mert kicsendült belőle, hogy 
Báthory a váradi püspök — Fráter György — nyomán az or
szág régi egységét kívánta helyreállítani. Ez a légkör fogta 
körül kapitány korában, a váradi püspöki palotában, Szent 
László emlékei között és ma is felderítetlen az az álmodása, 
hogy a lengyel trónról a magyar királyi trónra lépve, a törököt 
elűzve, az osztatlan, történelmi magyar állam helyreállí
tója lesz.

Még az erdélyi történetírás is csak erdélyi dolgot látott 
abban a nyugtalan politikában, melyet a Váradon született 
Báthory Zsigmond űzött. Pedig az ő nyugtalansága pusztán 
része volt annak a nagy küzdelemnek, melyre a Habsburgok 
nyugaton a protestáns hatalmak, keleten a törökök ellen vállal
koztak. Mikor azonban Zsigmond a kormányt kezébe vette, 
nyugaton már eldőlt a harc II. Fülöp ellen; Rudolf császár vi
szont csak akkor kezdte meg a nagy háborút, melynek eddig 
még senki sem írta meg történetét. Az az aggodalom, hogyha 
elérik a törökök a Maros vonalát, akkor Várad is kezükbe ke
rül, Báthory Zsigmondot Rudolf mellé állította és Mária Krisz
tina személyében osztrák főhercegnőt kapott feleségül. Ezért 
keresték fel őt a császár küldöttei, ezért Possevino és Carillo 
Alfonz jezsuiták. Ezért vállalkozott a császárral megkötött 
szövetség kardjául a protestáns kismarjai Bocskay István bi
hari földbirtokos, a fejedelem nagybátyja és váradi kapitánya.

Mikor Bocskay kapitány (1592— 1595) 1595-ben a török 
ellen hadba indult, nyugodt lélekkel magával vitte a bihari 
zászlóaljakat. A váradi székesegyházban pihenő Zsigmond csá
szár példája vezette Nikápoly felé. Nem állottak ugyan ren
delkezésére a nyugati lovagság virágai, de a magyar vitézek 
1595-ben megismételték a nikápolyi csatát és helyre hozták a 
kétszáz évvel azelőtt szenvedett vereséget. Unokaöccse, a fe
jedelem azonban egy évvel azután Mezőkeresztesnél mindent 
elveszített; a hadiszerencse Várad ellen fordult, amint hogy 
Bocskay hadműveleteinek alapját is Várad alkotta. Lippa még 
1595-ben kaput nyitott és váradi csapatok állították helyre 
Borosj enőnél Várad biztonságát. Mezőkeresztes (1596) után 
egyformán volt várható a támadás a Tisza és Maros felől. A 
kancellárrá lett Bocskayt Erdélyből Váradra kellett küldeni, 
mert a török a Fekete Körös mellé tette át a frontot.

Minden irányból Várad felé menekült a nép, mert Lúgos 
és Lippa elestek, a tatárok a Maroson át keresték az útat Be
lényes és Várad felé. Bocskay erős kézzel tartotta Rudolf 
császár frontját az oszmánok ellen; a gyenge Zsigmond, orszá
gát a császárnak adva elutazott; idegen felesége, Mária Krisz
tina főhercegnő a helyszínen maradt és maga vette át a véde
lem irányítását. A fejedelem helyét idegen származású fele
ségének kellett betöltenie.
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Váradon is megoszlott a nép a császár és a török hatalma 
között. Voltak, akik az előbbitől várták a segítséget, mások azt 
mondották, hogy jobb lesz megegyezni a szultánnal, kinek 
csapatai Várad felé közeledtek. Az ellentét 1598. virágvasár
napján nyílt zavargáshoz vezetett. A protestánsok Szent Egyed 
templomát visszakövetelték, a nép házakat rombolt le, még a 
fákat is kitépték fgar die Baim aus dem Garten ausgerissen) 
a templom udvarán. Varkocs Tamás szelleme tért vissza a 
rombolásban, melyet a katolikus lakosság panasziratban ter
jesztett Mária Krisztina helytartó elé. A  főhercegnő a virág
vasárnapi zavargás (1598. április 26.) ügyében Váradra kül
dötte kancellárát, hogy a dolgot kivizsgálja. Egyesek a felelős
séget a Genfben tanult Derecskéi Ambrus prédikátorra (megh. 
1603.) hárították, mert röviddel azután Bihar megye protestáns 
rendjei feliratban mentegették a különben kiváló Derecskéit. 
Helyette Király Albertet emlegették, aki egy 1587-i váradi 
panaszlevél szerint bottal verette és mindenükből kifosztva me
zítelenre vetkőztette a háza előtt elhaladó katolikusokat. Bár 
Derecskéi részt vett azokon az erdélyi országgyűléseken, me
lyek a jezsuitákat Erdélyből kitiltották, majd visszaengedték, 
Váradra nézve nem szűnt meg a tilalom. 1596-ban biharmegyeí 
esperessé lett, azután Debrecenbe kívánkozott; a végén mégis 
Váradon maradt és ott halt el 1603-ban.

Annyi bizonyos volt, hogyha Rudolf császár nem gondos
kodik Várad védelméről, akkor az a török uralommal egye
zik meg. így történt, hogy még 1598-ban Rödern Menyhért báró 
a törökpárti, protestáns lakosság idegenkedése mellett, mint a 
források mondják, a császáriak élén Váradra vonult. Csapatai 
nem voltak magyarok és ez nehéz helyzetbe hozta Várad ki
rályhű elemeit, magát Bocskayt is, ki 1595 óta Zsigmond feje
delemtől kapott szentjobbi uradalmában élt.

A korabeli Várad még mindig nagy vonzóerőt gyakorolt 
azokra, kik látták és ismerték. Ha magunk elé terítjük azt a 
képet, melyet Braun György Civitates Orbis Terrarum című 
munkájában, 1572-ben kiadott, még mindig nagy várost látunk 
magunk előtt, kiterjedt külvárosokkal, szabályosan épült, 
egyenes utcákkal. Van Braun munkájának 1618-ban megjelent 
második kötetében egy másik metszet is, melyet Georgius Houf- 
naglius anversi metsző készített, melyen kivehető az ötágú csil
lag képét mutató vár, a székesegyház, előtte Szent László szob
rával és a püspöki palotával. A harmadik ismert kép Siebma- 
cher Jánostól jelent meg 1603-ban Nürnbergben, Ortelius Je
romos munkájában (Chronológia), majd ennek új kiadásában 
(Frankfurt, 1665). A korabeli leírások Váradot még mindig 
földi paradicsomnak mondották: „ist wohl der Orth einem 
irdischen Paradeis zu vergleichen“ (1590).

Alig vonultak be Rödern báró csapatai, délnyugat felől már
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is feltűntek a török előcsapatok, Amam pasa 48.000 főnyi se
regének elővédéi. A rendelkezést Király György váradi kapi
tánytól Rödern báró vette át. Prágában azt hitték, hogy a Kas
sán tartózkodó Miksa főhercegtől és az ott parancsnokló Basta 
tábornoktól küldött 1600 német és olasz katona bevonulása már 
azt jelentette, hogy Várad Rudolf birtokába ment át. Prágá
ban viszont már a kolozsvári testvérek váradi szobrainak el
szállítására gondoltak, mert a törökök Váradot minden oldal
ról körülzárták és a szeptember 29-től november 5-ig tartó 
heves ostrom csak azért nem sikerült, mert október végén a 
Sebes Körös megáradt vize a sáncokat elöntötte. Halottak nap
ján a törökök egymás után kiürítették a megtelt árkokat és el
vonultak. Amint a megrémült nép hitte: Szent László öntött 
vizet a Körösbe és mentette meg a várost. Király György vá
radi kapitány csapatai élén, a védelem közt kapott sebeiben 
halt el. A lakosság, amely benne látta vezérét, tőle várt védel
met a császáriak túlkapásai ellen is.

Miksa főherceg jelentése szerint a katonákat csak a városba 
engedték be; a várba mindaddig vonakodtak őket bebocsátani, 
amíg az uralkodónak Miksa főherceghez intézett ide vonatkozó 
utasítását saját szemeikkel nem láthatják. A főherceg — mint 
mondotta — ilyen csekélységért nem akart Váradra utazni, ha
nem figyelmeztető levelet írt a váradiaknak. Az ostrom ugyan 
fölöslegessé tette a vita folytatását, de az ostrom után, melyben 
Várad részéről kétezer főnyi magyar katona vett részt, Rudolf 
ismét Prága részére kérte a bronzszobrokat. Miksa főherceg azt 
válaszolta, hogy a lakosság annyira ragaszkodik hozzájuk, hogy 
azokat nem tudná elszállítani. Erre az udvar is lemondott róluk.

A korabeli források szerint Várad vára még mindig a régi 
alapokon megerősített bástyából és földhányásokból állott. A 
XVI. század hatvanas éveiben a régi erődöt új földművekkel 
vették körül; azok közepén a középkori Várad megviselt álla
potban foglalt helyet. Gyalókay Jenő megállapítása szerint a 
három Genga testvér (Achille, Tarducci és Domenico) emelte a 
földhányások öt szegletén azokat a toronyszerű bástyákat, me
lyektől a vár hathatósabb védelmét remélték, de amelyekről 
azután Rödern gróf olasz hadmérnökei nem voltak nagy véle
ménnyel.

Bocskay maga is megfordult Prágában 1599 elején, sőt pro
testáns létére Náprágí Demeter váradi püspökkel (nominatus 
episcopus) jelent meg az uralkodó előtt Báthory Zsígmond érde
kében; 1600 elején pedig bedegi Nyáry Pál váradi kapitánnyal, 
a vitéz Király György utódával együtt mulatott szentjobbi kas
télyában Báthory megbízottaival. Mindez azt mutatta, hogy át 
tudja hidalni a felmerült ellentéteket és új alapon folytatja 
Fráter György kísérleteit az egységes magyar front megalakí
tására. Mert Bihar fővárosa kitartott Rudolf mellett és nem
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az ő hibájából kavargóit a vihar továbbra is a fejedelem sze
mélye körül, ciki nyugtalanul járt ide-oda Prága és Erdély kö
zött. A Tiszántúl annyira le volt tarolva, hogy Miksa főherceg 
nem is tartotta érdemesnek a Kassán elzárkózott császári had
erő előnyomulását azon a területen, amely pusztaság volt, váro
sai, falvai elpusztultak. Várad messze a sivatag mögött volt és 
az élet csak azon túl kezdődött. A megmaradt Erdélyt Báthory 
Zsigmond hol Rudolfnak engedte át, hol visszakövetelte és ez 
bírta rá a prágai udvart, hogy helyette Mihály havasalföldi 
vajdát nyeri meg magának. Igaz, hogy a vajda nagy hálával 
tartozott Báthorynak, ki a török ellen védelmébe vette; még 
nagyobbal Bocskaynak, aki attól fegyverrel szabadította meg: 
de Rudolf király bőkezűbb volt az ígéretekben. Azért Rudolf 
mellé állott és mikor 1600 végén Prágába ment, a török ország
út ján, Belényesen át indult Várad felé. December 6-án előre 
értesítette érkezéséről Nyáry kapitányt, aki 8-án jelentette a 
dolgot Bastának, mert a vajda Basta menlevelével utazott. Arra 
kérte Nyáryt, hogy ne féljen tőle; gondolta tehát, hogy a török 
határ felől való érkezése a váradi lakosságban zavart okozhat. 
Nyáry nem gondolta, hogy már 11-én meg is érkezik és hogy 
több katonája van, mint amennyi neki volt. Nyáry udvariasan 
a várba hívta meg őt, de a vajda gyanakvásból a városban maradt: 
nem tudta elhinni, hogy semmi baja nem lesz. Csak másnap, el
utazása előtt tekintette meg a várat. Onnan írta Mátyás főher
cegnek, hogy ellenségeitől hajtva, kimerültén és megtörve érke
zett meg, de Várad egy nap alatt helyrehozta (hic quasi reno
vatus sum ac animatus audaciorque redditus) és újjászületve, 
új erőre kelve utazott Debrecenen át Prága felé, ahol Rudolf 
megtagadta tőle azt a követelést, hogy Erdélyt és a Partiumot 
neki adja. Még 1598-ban úgy intézkedtek, hogy amíg Mihályra 
Erdélyben szükség lesz, ne élvezze a váradi püspökséghez tar
tozott belényesi uradalom jövedelmeit, mert a vajda titkos ösz- 
szeköttetésben állhat a törökkel, Belényes pedig a töröktől uralt 
Marosvonal felől megközelíthető volt. Rudolf a belényesi ura
dalmat még 1598-ban a váradi püspöki címmel felruházott 
Migazzi Miklósnak ígérte oda, de mikor Migazzi 1605-ben oda 
utazott, már Bocskay fejedelem kezében volt, ki a püspököt 
Kerekibe internálta. Migazzi rabként látta meg püspökségének 
egyes vidékeit.

Mihály vajda tudta, hogy ő csak eszköze a prágai udvar
nak a török ellen. Mikor ez Ausztria és Perzsia között két tűz 
közé került, Basta is megkezdte az előnyomulást a tiszántúli 
sivatagon át Várad felé, amelytől nemcsak Erdély, hanem a 
magyar király egész uralma függött, mint azt egyik jelentésé
ben olvassuk: davon fast des ganzen Siebenbürgens und Ober- 
hungerischen Wesens Heil und Wohlfahrt dependiert. Nyáry 
Pál még 1599-ben birtokba vette Belényest és onnan nézett far
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kasszemet a Maros vonalán álló törökkel, kik a vidéket annyira 
elpusztították, hogy egy 1600-ból származó összeírásban min
den falu neve után az van írva, hogy elpusztult. Basta megnézte 
Várad erődítéseit és kijavításukat követelte; most már érezte, 
hogy az ő felsőmagyarországi helyzete is Váradtól függ. Prá
gából viszont mindent Bastára építettek és figyelmen kívül hagy
ták a protestáns Thurzó Györgynek azt a javaslatát, hogy a leg
jobb megoldás Erdély megbékítése, megnyugtatása, megerősí
tése volna. Ügy amint azt Nagy Lajos tette, ki Erdélyt Magyar- 
ország fellegvárává építette ki.

Szavára senki sem hallgatott, pedig az ellentét az idegen 
csapatokkal uralkodó prágai udvar és a saját hazájába hátra
szorított nemzet között kész alapot szolgáltatott a török beavat
kozásra.

Erdély nem is tiltakozott az ellen, hogy Várad a király ha
talmába került, a magyar országgyűlés pedig az 1598-i átvételt 
olyan visszacsatolásnak tekintette, amely Erdélyt nem sért
hette, mert az anyaország épségének helyreállítását jelentette. 
Az 1595. január 28-án Prágában megkötött szerződés alapján 
Bihar megye és Várad ügye adminisztratív kérdés volt; Erdély 
új fejedelmével a király már nem is tárgyalt róla, Mihály vajdá
nak pedig azt felelte, hogy azok sohasem tartoztak Erdélyhez 
és ezen az alapon átengedésüket megtagadta.

20. A régi Várad fénye és elmúlása, 1601—1660.
Attól kezdve, hogy a spanyol világhatalom kudarcot szen

vedett, Anglia és Franciaország a török hatalomban keresték 
szövetségesüket Rudolf ellen. Mezőkeresztesnél a szultán kísé
retében mindkét követ személyesen kívánt tanúja lenni annak, 
hogy a győztes haderő Bécs ellen indul.

Mindez csak akkor volt lehetséges, ha magyar ember ve
zette a magyarságot Bécs ellen. A fiatal Bethlen Gábor, a bihari 
Toldy Erzsébet unokája, Báthory Zsigmondtól vagyonából ki
forgatva, török földre menekült és török pénzen törökként élt, 
bár túlzás az, hogy mohamedánná is lett. Az angol, francia kö
vetek úgy állították be a kérdést a 40 napig Sztambulban tar
tózkodó, protestáns Bethlen Gábor előtt, hogy Magyarországra 
európai hivatás vár, ha megdönteni segíti a Habsburgok hege
móniáját. Az elmondottak mély hatást gyakoroltak Bethlenre, 
ki már az 1601-i támadás idején ott volt a török csapatok kö
zött, de menekülnie kellett; 1602-ben Székely Mózes seregében 
harcolt és annak veresége után újból török földre menekült. Az 
1603-i támadás idején Székely a csatatéren maradt, de Beth
lennek akkor is sikerült a menekülés. Most III. Mohamed szul
tán halt el, a perzsák diadallal törtek előre, Sztambulban sür
gették, hogy a császár erőit foglalkoztatni kell: Bethlen 1604-ben
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már a Maros vonalán állott. Lippa ostroma nem sikerült neki, 
mire gyalog menekült a török hadakkal Temesvár felé. Látta, 
hogy magyar vezérre és gondolatra volt szükség és elérkezett
nek hitte a lélektani pillanatot arra, hogy a vezért megszerezze.

Gazdag és előkelő rokona, Bocskay István, a legtekinté
lyesebb magyar úr volt azon a vonalon, ahol Bethlen a török 
segítségével Várad felé nyomult. A nyugodt és higgadt király
párti főúr visszavonultan élt kastélyában és Bethlen leveleire 
tagadó választ adott. A perzsa frontról azonban rossz hírek 
érkeztek, a töröknek égető szüksége volt a rögtöni segítségre 
és ezért válik fontossá az az egészen különös véletlen, hogy 
Bocskaynak Bethlenhez intézett levelei a délbíhari verekedések 
alatt egy zsákmányolt dolmányban Concin Cyprien váradi kapi
tány kezeibe jutottak. Concin mindenkinél jobban tudta, hogy 
ki volt Bocskay és hogy Bocskay „árulása" mit jelent a néme
teknek. Csapatai körülvették a szentjobbí kastélyt, de a kellő 
időben értesített Bocskayt már nem tudták kézre keríteni. Ke
rekinéi már a császáriaknak is meg kellett állniok, mert a nép
szerű Bocskay baja egész Bihart mozgásba hozta. Concin segít
ségére Belgiojoso gróf sietett Kassa felől, de mire Biharba ért, 
Álmosdnál szétverték csapatait. Bocskay akkor már nagyobb 
erővel rendelkezett, mint a császáriak és ezzel a teréznapi kis 
álmosdi csatájával (1604. október 15) vette kezdetét az a sza
badságharc, melyet a perzsák diadala (1605. augusztus 5) már 
nem tudott megállítani. így került a bihari protestáns Bocskay 
a mozgalom élére, szobra 1909-ben a reformáció genfi emlék
művére.

Várad az 1606-i bécsi szerződés alapján Erdély sorsában 
osztozott. Hogy Bethlen — mint vádlói mondják — Váradot 
is a török számára igényelte, arról nincsenek adataink. Abból, 
hogy Lippa átadása után Borosjenőt a török ellenére megtar
totta, inkább az ellenkezőjére kell következtetnünk; Borosjenő 
egyébként 1595-től 1658-ig magyar kézen maradt és dél felé 
Várad elővédének volt tekinthető.

Várad kapitányává kísrédei Rhédey Ferencz, Székely, 
Bethlen és Bocskay embere lett, egy igen körültekintő, nyugodt 
és beteges ember. A fejedelem a szentjobbi uradalmat adta 
neki; a törődött Rhédey halála napjáig többet élt ott, mint a 
váradi várban, de mikor baj volt, ki sem mozdult a váradi vár
ból, mert még súlyos betegen is gondoskodni tudott 1611-ben 
arról, hogy Forgách Zsigmond a királyi csapatok élén el ne érje 
Váradot, a Forgáchok régi vágyát és Erdély kulcsát. Az ellen 
mit sem tehetett, hogy Báthory Gábor fejedelem ne közeled
jék a király felé; Bethlen viszont nem ismerte a tréfát és mikor 
Báthory az ellene irányuló merényletek elől Váradra mene
kült, ott lelte halálát is; holttestét a Pece folyóba dobták és a 
fejedelmi trónt Bethlen foglalta el. A törökbarát politika töret
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len vonalban indult előre; a hadjáratok éle többé nem Belényes 
és a Maros felé irányult, hanem Kassán keresztül Pozsony, 
Bécs és Prága felé.

Itt kell megemlítenünk azt, hogy húsz magyar úr, közöt
tük Báthory Gábor erdélyi fejedelem és 19 társa között az első 
helyen Bethlen Gábor, minek folytán őt kell az írás szerzőjé
nek tartanunk, 1611. december 21-én Váradról közös nyilatko
zatot küldöttek Thurzó nádornak a magyarság összefogására. 
Váradon vetették fel a gondolatot, de Báthory a bécsi udvar 
mellé állott, a váradí programmból semmi sem lett, Bethlen 
futva menekült Drinápolyig; ekkor avatták be őt Sztambulban 
a francia-török tervekbe és elismert fejedelemként indult haza, 
hogy Báthoryt félretolja.

Várad Erdély nagy fejedelmei alatt, mikor a török táma
dások szüneteltek, a németek nyugat felé harcoltak, protestáns 
Athénné alakult át, melyet a fejlődés magas fokára emeltek. 
A  korukbeli Várad nagy vonzóerőt gyakorolt az idegenekre. 
Mutatja ezt Opitz Márton német költő megemlékezése, kit 
Bethlen a Gyulafehérvárott alapított főiskola professzorául hívott 
meg. Opitz a római hódítás történetével foglalkozott és Dacia 
antiqua című munkájához gyűjtött római feliratokat. Ezek 
Grotius Hugó érdeklődését is felkeltették és így kerültek a lei- 
deni könyvtárba, hol Mommsen Theodor német professzor dol
gozta fel őket nagy munkájában. A nyugat felől érkező Opitz 
Váradot az ország kapujának (Thor zum Lande) nevezte és 
meleg szavakkal emlékezett meg a váradi fürdőkről, melyek 
egyikét már akkor a boldogság fürdőjének (felix) nevezték.

.. Drauf steht das thor zum Lande” , — írja versében — 
„Des Röders bester Ruhm, der Türcken höchste Schande, — 
Das starke Warad ein.” A fürdőkről: ,,. ..  Wo lass ich nu das 
Bad — ln dem Diana selbst sich offt gewaschen hat, — wenn 
Sie vom Weide-Werk ist lass zurückgekommen, — Und hat 
Ihr Jägerkleidt begierig abegnommen! — Hier sieht man, wie 
der Fisch im Wasser schwebt, — der in dem kalten stirbt und 
keine Stunde lebt.” Hasonló módon emlékeznek meg róla Bethlen 
János és Zeiller Márton, kiknek munkáiból a korabeli Várad 
képe kirajzolható.

A protestáns ellenállás már csak egyszer lángolt fel Alvín- 
cziban, a kálvinízmus viszont új vereséget szenvedett a puri
tanizmusban, mely a kálvini egyháznak radikális, republikánus 
irányzata volt, amilyen Genfben, majd Hollandiában és Angliá
ban került uralomra. Szilvásujfalvi Imre, váradi lelkész, Méliusz 
rendszerével szemben a puritanizmus felé hajlott és a reformá
tus püspöki egyháznak Váradon új zsinatot kellett tartania, 
hogy a püspöki rendszertől eltérő apostolt leszerelje és a maga 
egyeduralmát biztosítsa (1612. február 12).

Kevesen tudják, hogy váradi volt Alvinczi Péter, „a kas
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sai pap", eredetileg Bocskay házi lelkésze a biharmegyei Kere- 
kiben, majd a nagy fejedelemnek meghitt embere, terveinek és 
vállalkozásainak részese, titkainak koronatanúja. Vele haladt, 
az ő dicsőségének országútján ment Kassa felé, hol gazdája 
meghalt. Mikor Bethlen Gábor 1619-ben zászlót bontott, Al- 
vinczi volt az a kassai prédikátor, ki a felkelést megindokolta. 
Querela Hungáriáé című röpirata inkább a fejedelem kiáltvá
nyának, a szenvedő magyarság manifesztumának látszik, mint 
vitairatnak: Bocskay szava volt ez, amely segítségére sietett 
Bethlennek a felkelés megindokolásában. Pedig az nem volt 
olyan könnyű, mert a törökkel szemben lekötelezett Bethlen 
Lippát átengedte, Ferdinánd követe pedig visszakövetelte: az 
a látszat állott elő, hogy a német követelte a magyarnak azt, 
amit a magyar a töröknek adott oda. Ezt a látszatot ugyan le
rontotta Bethlen szívós küzdelme Borosj enő birtokáért, de a 
látszatot könnyen kihasználták Bécsben, hol akkor már a cse
hek felkelésével is számolni kellett. Ezért volt olyan fontos Al- 
vinczi szenvedélyes hangú kiáltványa, mely a közhangulatot a 
német udvar ellen fordította.

Komolyabb volt a puritán mozgalom újabb hulláma, mely 
Angliából jött Erdélybe és amely a fejedelmi hatalom ellen- 
súlyozására törekedett. Bármennyit foglalkoztak e mozgalom 
hatásával, senki sem írta meg annak politikai következményeit, 
melyeket a fejedelem a rendelkezésére álló hatalom eszközei
vel nyomott el. A dolog e helyen pusztán azért érdemel emlí
tést, mert az erdélyi puritánok azt hitték, hogy Erdély hatá
rain kívül szabadon dolgozhatnak és egy részük Váradra me
nekült.

A mozgalom főfészke nem a püspöki egyházhoz hű Debre
cen vagy Erdély volt, hanem a váradi református lelkészség, 
melynek az Angliából jött Medgyesi Pál mellé állott vezetőit, 
Magyarí Benedeket és Kovásznai Pétert az 1655-i debreceni 
zsinat határozatai alapján tisztségüktől megfosztották.

A mozgalom a fejedelemtől védett püspöki egyház ellen irá
nyult, amely Váradot protestáns Athénné alakította át. Vára
don működött érkeserüi Keserű Dayka János (megh. 1633), a 
német egyetemekről hazatért bihari teológus, 1613 óta váradi 
lelkész. Bethlen Gábor Váradról vitte őt magával és tette meg 
udvari papjává, 1618-ban erdélyi püspökévé. A váradi lelkész
ségben utóda Pécsváradi Péter lett, Pázmány Péter későbbi 
ellenfele. Váradi lelkész volt (1649—51) Dobos (Tofaeus) Mi
hály (1624—84), később erdélyi püspök. Váradon jelent meg 
Geleji Katona István imakönyve két hatalmas kötetben, közel 
harmadfélezer oldalon (1645—47), a fejedelemnek ajánlva. Ott 
adták ki munkáikat Kecskeméti Miklós váradi tanító (1640), 
Keresszegi István debreceni püspök (1640), az Angliát is meg
járt Keresztúri Pál, a Rákócziak udvari papja és váradi prédi
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kátor (1641, 1645); a Németalföldön és Angliában tanult Med- 
gyesi Pál, maga is bihari születésű, kiváló egyházi férfiú, 1638 
óta váradi, majd a fejedelem udvari papja, angol teológiai mun
kák fordítója (1650), öreg Rákóczi György és Bethlen István 
fejedelmeknek sirató papja (1653), Lorántffy Zsuzsánna pataki 
udvarának hitszónoka, kinek Várad eleste után, mikor a feje
delemasszony fiának tragédiáját megsiratta, nyoma veszett. 
Séllyei Balogh István, a fejedelem udvari papja is Váradon 
adta ki prédikációit 1655-ben és 1657-ben, de a lengyelországi 
hadjárat idején tatár fogságba került, visszatérve pedig gálya
rabbá lett. Egymás után jelentek meg Váradon a különböző is
kolai tankönyvek, Comenius munkái, Vedelius Miklós genfi 
professzor prédikációi; Borosjenő Váradra menekült prédikáto
rának, Nagy-Ari Benedeknek angolból fordított vigasztalásai 
(Orthodox Christianus, 1651). Az utolsó munka, mely Váradon 
került sajtó alá, Károlyi Gáspár ezeroldalas bibliája volt (Vá
radi Biblia), melyet nyomás közben Kolozsvárra mentettek át 
a török elől.

A protestáns irodalomnak ez a virágzása nem volt elkép
zelhető a protestáns iskolák virágzása nélkül. Az erdélyi pro
testáns rendek már 1558-ban négy főiskola felállítását határoz
ták el. Várad az utolsó volt közöttük; akkor már Debrecen mö
gött haladt, bár a Debrecentől függő váradi főiskolának előbb 
Várad lelkét kellett meghódítania. Bethlen Gábor ugyan egye
temét Gyulafehérvárott alapította meg, de Váradnak is jutott 
egy főiskola, melyen teológiai tudományokat adtak elő. Az Er
délyhez való tartozás nem engedte, hogy külön egyeteme le
gyen, de a fejedelmek a főiskolára kiváló embereket neveztek 
ki. Bethlen Gábor végrendeletében nagyobb öszeget hagyott a 
két bihari — váradi és debreceni — akadémiának; ugyanígy 
tettek I. Rákóczi György és felesége Lorántffy Zsuzsanna is. 
A  főiskolával kapcsolatban rendezték be a váradi nyomdát, 
mely Szenczi Kertész Ábrahám szakszerű vezetése mellett, er
délyi és más mecénások bőkezűségéből sok értékes kiadvánnyal 
gyarapította irodalmunkat. A főiskola nyomán új eszmék is 
meghonosodtak Váradon. Szilvásuj falusi Imre lelkész (1607— 
12) a puritán eszmék szolgálatába állott, a presbiterianizmus 
hívei Váradon vonták meg magokat. Angol hatás alatt ott kezd
tek működni az erdélyi puritánok — a váradi puritánok ellen 
gúny versek is jelentek meg, de bár Váradon is jól ismerték a 
norfolki Amesius Vilmos Medulla Theologiae című munkáját 
és bihari lelkész volt az a Telkibányai István, ki 1654-ben Ut- 
rechtben Angliai puritanizmus címen adott ki könyvet, Várad 
pusztulása után a mérsékeltekkel együtt a szélsőséges kálvinis
ták is elköltöztek.

Közelről érdekelte Váradot az a propaganda, melyet az er
délyi protestáns fejedelmek a görögkeleti románok megnyerése
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irányában kifejtettek. Az, hogy Petrovics Péter a görögkeleti 
szerbek élén vette védelmébe a protestánsokat, arra enged kö
vetkeztetni, hogy Fráter György az ortodoxia ellen lépett 
harcba és Váradot a törökkel együtt az ortodoxia elleni véde
kezésnek is fellegvárává tette. Azért igyekezett Petrovics a vá
rat belülről megbuktatni; azért járt olyan pusztítással a váradi 
püspökség és káptalan megszűnése, Várad átreformálása is — 
Petrovics segítségével. Bethlen, aki törökországi tartózkodása 
idején a görögkeleti népeket megismerte, abban a felfogásban 
volt, hogy az adott helyzettel számolva, szövetkezni kell ugyan 
a törökkel, de nem szabad kihasználatlanul hagyni azt a nagy 
erőt, mellyel az újraszervezkedő ortodoxia rendelkezett és 
amely diadalmasan nyomult előre a Maroson át Várad felé. 
Ezért volt olyan fontos összeköttetése Lukares Kyrillos pátriár
kával, aki Genfben tanult (kátéja is ott jelent meg 1629-ben) 
és az anglikán egyházat jól ismerte. Mert a genfi emlékművön 
helyet foglaló Bocskay helyett a protestantizmus európai poli
tikáját Bethlen irányította olyan széles alapokon, hogy Erdély 
később a svédekkel és angolokkal, hollandokkal fogott össze a 
Habsburgok ellen. Ebben a vonatkozásban még hiányosak isme
reteink, pedig ez az irány szabta meg Erdély fejedelmeinek po
litikáját a XVII. században.

A nyugati kálvinizmus és presbiterianizmus küzdelme az 
angolszabású erdélyi püspöki egyházzal, a katolicizmusé a pro
testantizmussal, a magyaroké a törökökkel, a balkáni ortodox 
népek térfoglalása egyformán érezhető volt Váradon, ahol 
mindezeknek a nagy történelmi folyamatoknak az útjai talál
koztak. Ez adta meg Váradnak azt a fontosságát, melyet szem 
előtt kell tartanunk, ha magyar történelemmel foglalkozunk. 
Mindaddig, amíg a protestáns erdélyi fejedelmek az erdélyi ro
mánságot megnyerni törekedtek, fáradozásaik hatása Várad kö
rül is megállapítható. Bunyitay egyik tanulmányában kimutatta, 
hogy az 1630-i debreceni zsinat váradvidékí protestáns román 
papokról intézkedik; ilyenek közül Tatarosí néven több is elő
fordult a tatarosi románok között, Várad tehát a protestáns ro
mán mozgalom egyik központja volt.

Emlékezünk arra, hogy Váradról indult ki a magyar tör
vények egybegyűjtésének munkája is. Fráter Györgynek el 
nem hervadó érdeme volt az, hogy a kérdés fontosságát felis
merte és Ilosvay kanonoknak a vonatkozó munkálatra megbízást 
adott. Ilosvay érdeme viszont, hogy a kéziratokat megmentette; 
a biharmegyei Telegdi prímásé, hogy azt kiadta. Fráter György 
még azt hitte, hogy a magyar állam területi épségét menti meg 
vele, de mikor 1653-ban Váradon egy másik törvénygyűjtemény 
megjelent, az már csak az erdélyi fejedelemség kódexét tartal
mazta: Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Par
tium Hungáriáé eidem annexarum, 1540— 1653.
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Most már az is elég volt, hogy Várad végvárnak, a protes
táns Athénnek védelméről gondoskodni tudtak. Ezért olvassuk 
azt, hogy a fejedelmek — Bethlen és a két Rákóczi György — 
időnként falakat bontogattak, bástyákat építettek. Bethlen járt 
elől a gondoskodásban, mert Borosjenőt, Várad elővédét nem 
adta át a töröknek és nem nyitotta meg neki az utat Várad 
felé, amelyet „fővéghelynek“ tartott és erősíteni törekedett. 
Mikor Báthory Gábor halála után Várad meghódolt neki, azzal 
küldötte oda Rhédey Ferenczet, hogy ,,mi nekünk Váradra, ha 
lehetséges volna, nem különb vígyázásunk lenne, mint a ma
gunk személyére. . . Ha lehetne uram, bizony én Váradnak 
szükségeire milliót sem szánnék rendelni, csak volna honnét, 
mert magam is munkálkodnám és munkálkodom is örömest Vá
rad építésén és megtartásában.“ Ebben az igyekezetben követte 
őt I. Rákóczi György, ki az építkezés közben talált csontokat 
még kidobatta; fia, II. Rákóczi György már összeszedette és 
katolikus férfiak őrzésére bízta őket. Akkor már nehezebb idők 
jártak és mindenki aggódással tekintett a jövő felé.

I. Rákóczi György, Bethlen fivérét, a fejedelmi trónra je
lölt Istvánt azzal kárpótolta, hogy Várad főkapitányává tette 
meg (1630—32). Bethlen István azt hitte, hogy a török segít
ségével fejedelemmé is lehetne és maga vitte a törököt Várad 
ellen. Az volt a szerencse, hogy Komis Zsigmond bihari főispán 
és Ibrányi Mihály váradi kapitány hadaikkal Szalontáig elébe 
mentek és a kis Madarász község határában szétverték a táma
dók seregét (1636. szeptember 27). Bethlennek Katalin nevű 
leányát albisi Zólyomi Dávid vette feleségül, ki Bocskay és 
Báthory Gábor fejedelmek örökségeként Nagykereki várát 
bírta, tehát a fejedelmi család Biharban szerzett birtokon élt 
tovább.

A kis madarászi csata nem volt nagyobb az álmosdinál és 
mindkettő arról nevezetes, hogy senki sem ismeri. De amint a 
bihari Álmosdról indult el a bihari Bocskay Bécs felé, úgy 
Madarásznál állott meg az a török hatalom, amely Váraddal 
együtt Erdélyt is el akarta nyelni. A fejedelem saját fiát és 
trónjának örökösét, ifjabb Rákóczi Györgyöt állította Várad 
élére, melyet attól kezdve minden alkalommal ő maga is fel
keresett. Gondosan kidolgozott utasításaiban (1636. július 1., 
1640. augusztus 14.) részletesen kifejtette Várad fontosságát és 
megismételte bennük Báthory István 1585-i utasításait. Kiváló 
helyettest adott melléje Ibrányi személyében, kire fiát bízta és 
kinek kezeibe Várad megtartását tette le. A  fiatal főkapitány 
beiktatása 1640. augusztus 14-én fejedelmi pompával, Erdély 
főurainak jelenlétében, a harmadfélezernyi helyőrség felvonulá
sával kapcsolatban történt. Onnan, Váradról ismerte meg az 
urfí a szomszédos Somlyó virágát, Báthory Zsófiát, 1644-ben, 
és gyulladt szerelemre a hitbuzgó katolikus hercegnő iránt;
Váradi freskó 6
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onnan választották fejedelemmé 1642-ben és onnan utazott es
küvőjére 1643-ban. Mikor atyja háborúba ment, ifjú feleségé
vel együtt Váradról Gyulafehérvárra költözött, de Váradon fo
gadta Litvánia hercegét, hosszú idők után az első fejedelmet, 
ki Váradra látogatott.

Az 1606-i bécsi szerződés óta Bécsben is látták, hogy Er
dély visszacsatolásához Váradon át vezet az út és ettől kezdve 
Várad a figyelem középpontjában állott. A törökbarát politika 
is ott védekezett. Báthory Gábort Váradon gyilkolták meg; 
Ghyczy András váradi kapitány egymásután hárította el a meg
nyerését célzó törekvéseket; Homonnay Györgyöt azért segí
tették Bethlen Gábor ellen, mert vállalta Várad visszatéríté
sét. Az 1615-i nagyszombati egyezményben Bethlen is elismerte 
az 1595-i prágai szerződést és ezért látták Lippa átadásában 
(1616) a béke megszegését, Várad megsegítésének bizonyta
lanságát.

Váradnak az erdélyi fejedelmektől mutatott megbecsülé
sét szükségessé tette az, hogy a váradi emigránsok nagyszom
bati udvara egy új váradival gazdagodott. Pázmány Péter, a 
Cibakok, Csákyak és Toldyk rokona (1570— 1637), Jézus Tár
saságának tagja, Forgách Ferenc esztergomi érsek neveltje, 
1616 óta esztergomi érsek, 1629 óta bíboros, az első jezsuita 
volt, ki magyar nyelven írt munkát adott ki, tehát azzal a fegy
verrel harcolt, mellyel a protestánsok oly nagy sikereket értek 
el. 1604-ben Kempis Tamás elmélkedéseit ültette át magyar 
nyelvre és adta ki Bécsben oly nagy sikerrel, hogy az több ki
adást ért el. Utoljára 1881-ben Kalocsán jelent meg, majdnem 
utolérvén azt a második fordítást, melyet Nogáll János püspök 
váradi magányában eszközölt. Szélesebb körökben vált isme
retessé 1606-ban Grácban kiadott imakönyve: ,,A keresztény 
imádságos könyv“ ; annak utolsó kiadása 1890-ben jelent meg és 
először tükrözött benne az a mély Mária-tisztelet, mely
nek emlékét Váradról hozta magával. Dürernek Váradról szár
mazó Máría-emlékei újultak meg benne, mikor még protestáns 
fiúként ült ott mostoha anyja, Toldy Bóra oldalán, Szent Egyed 
templomában. Növekvő fájdalom és keserűség támadt benne 
amiatt, hogy ezt a nyugat felé tekintő, onnan segítséget váró 
vágyakozást bihari földön fordította meg Bethlen Gábor Bocs- 
kayval; azért fordult olyan haraggal a kassai prédikátor, Al- 
vinczi Péter ellen is, akivel valamikor együtt ültek a váradi 
református iskola padjaiban. Ezért jelentette meg 1609-ben öt 
híres levelét, melyben Alvinczít megtámadta. Nem egyszerű 
polémia volt ez, hanem a váradi nemes fiú, a Toldyk szellemi 
örökösének viadala legnagyobb ellenfelével, ki rombadöntötte 
az ő eszményeit. Azt hitte róla, hogy a törökbarát Bethlen és 
Bocskay papja végpusztulásba viszi szülőföldjét; kötelességé
nek hitte, hogyha ennek a politikának a manifesztumát a váradi
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Alvinczi Péter írja meg, akkor azt a váradí Pázmány Péter 
ne hagyja válasz nélkül elhangzani. Nem is lehet Pázmányt 
megértenünk, ha váradiságát nem ismerjük, mert pl.: 1609-ben 
Nagyszombatban kiadott ,,Az nagy Kálvin Jánosnak hiszek egy 
Istene" című munkája sem annyira Kálvin, mint a bihari kál
vinisták ellen irányult, akik Várad ősi egyházát romba dön
tötték. Oly nagy volt azonban e könyv miatt a felháborodás, 
hogy a dolog az országgyűlés elé került és a nádorválasztás
kor Forgách Ferenc bíboros-érsek vereségét vonta maga után, 
bár ő is bihari rokonság, Forgách Simon hadvezér fia volt. A 
protestáns Thurzó György lett a nádor, az 1615-ben elhalt prí
más helyére viszont a 36 éves Pázmány került. Thurzóhoz írt 
levelében megdöbbenve gondolt arra, hogy a törökbarát Bethlen 
Lippát a töröknek adta át, mert attól tartott, hogy ugyanezt 
fogja megtenni Váraddal is: „Bethlen szándékát Várad át
engedése iránt nem ismerem, de esküjére keveset adok. Mi fog 
tehát történni, ha a törökök csakugyan hatalmukba akarják 
ejteni a várost? Én részemről Váradot méltónak ítélem arra, 
hogy megtartásáért akár az egész kereszténység harcra keljen". 
(Ego certe Varadinum et eum, qui ei adjacet, tractum, dignum 
censeo, pro quo Christianitas universa diu depugnet.) Mi sem 
mutatta jobban ennél, hogy Pázmány mindig csak Váradra gon
dolt. Szent László, az Anjouk és Zsigmond városának szelleme, 
gyermekéveinek vágyakozó emlékei szóltak belőle: Szent
László ledöntött szobra helyett a keresztény Európát szerette 
volna lóra ültetni a török ellen, hogy Váradot megmenthesse.

Bethlen azonban még Borosjenőt sem adta át a töröknek, 
hanem Várad miatt, ennek elővédéként tartogatta. Mikor Páz
mány erről meggyőződött, a fejedelemmel közös magyar fron
tot kívánt alkotni a török ellen. Elkeserítette az, hogy Alvinczi, 
aki ellen 1609-ben olyan éles támadást indított, most, tíz év 
után, Querela Hungáriáé címmel törökbarát politikát védelme
zett a hatalmak előtt. Névtelenül írta meg és adta ki 1620-ban 
Pozsonyban és Augsburgban latinul és magyarul a maga gyenge 
válaszát. A pálmát ezúttal a másik váradi vitte el, ki a török 
akaratából királlyá tett Bethlen Gábort készült megkoronázni. 
Történelmi jelentőségű volt ezért Bethlennek az a válasza, 
mellyel a kassai prédikátort leintette. Azt mondotta neki, hogy 
koronázni az esztergomi érsek szokott, ez pedig nem más, mint 
Alvinczi Péter iskolatársa, Pázmány Péter.

Egyenesen Bihar megyének ajánlotta Pázmány 1626-ban 
Bécsben kiadott művét „a szentírásról és az anyaszentegyház- 
ról." A névtelenül megjelent munkára, 1629-ben később 
Pécsváradi Péter, Váradnak német egyetemeken képzett pro
testáns lelkésze válaszolt. Közel ezer oldalon jelentek meg 
1629-ben, Debrecenben, „Felelet Pázmány Péternek, eszter
gomi érseknek két könyvecskéire, melyeket az szentirásról és

6 *
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az anyaszentegyházról írt és Bihar vármegyének dedikálván 
1626. esztendőben kibocsátott." Pázmány, kinek figyelme szülő
városán függött, már 1630-ban kész volt a felelettel: ,,Jó ne
mes Váradnak gyenge orvoslása, mellyel gyógyítgatja farkas
marásból esett sebeit Bihar vármegyének." A munka több mint 
háromszáz oldalon Pozsonyban látott napvilágot, Sallai István 
álnév alatt. Pécsváradi tudta, hogy Sallai név alatt a prímás 
rejtőzik és annak szülővárosából szólaltatta meg ,,a váradi 
farkast." 1631 elején jelent meg „Kilenc okok" című füzete, 
melyben Pázmányt mondja Sallaínak és a váradi prímásnak 
szegzi fegyverét, de az óvatos Pázmány ismét csak Sallai né
ven felelt: „Okok, nem okok, melyekért írja a váradi farkas, 
hogy nem méltóztatik tovább az én írásom ellen tusakodni.** 
Pázmány replikája 1631-ben Pozsonyban jelent meg, de hosz- 
szú ideig elrejtve maradt és csak 1937-ben, háromszáz évvel 
Pázmány halála után került napfényre a bencések pannonhalmi 
könyvtárából. Annak alapján ismerjük a két váradinak, Páz
mánynak és Pécsváradínak párbaját Sztripszky Hiador kuta
tásai szerint.

Pázmánnyal osztozott a száműzetésben Pyber János váradi 
püspök is, kit a király 1622-ben a korona átvételére Beth
lenhez küldött. Pyber március 15-én Kassán jelent meg előtte 
és a küldöttség élén beszéddel üdvözölte: a Várad birtokától 
megfosztott katolikus püspök a Várad birtokában lévő protes
táns fejedelmet. Bethlent az üdvözlés annyira meghatotta, hogy 
Várad püspökét hat falu birtokával ajándékozta meg.

Pázmánynak nagy érdeme volt abban, hogy a magyarok 
összefogásával kívánta megmenteni az országot és azzal a terv
vel, melyet a Habsburgok ellen a francia diplomácia állított 
munkába, a katolikus államok összefogását állította fel pro
gramúiul. Bár hibásnak látszott ez az elgondolás amiatt, hogy 
Európát megosztotta, de bevette Franciaországot és ezzel azt 
a hatalmat kívánta megnyerni, mely a törököt Magyarország 
ellen küldötte és eszközül Bethlent választotta. Pázmány attól 
félt, hogy Lippa után Borosjenő, Várad következnek, tehát Er
dély kímélése, azzal való szövetkezése a török ellen irányuló 
állásfoglalásnak tekinthető. Gondolatai mindig arra jártak 
Szent László városa felé. Ha nem adhatott mást Váradnak a 
„Boldogasszony Anyánk" kezdetű egyházi éneknél, úgy ez az 
ének gyermekéveinek legszebb emlékéből, Szent László egyhá
zának Máriatiszteletéből fakadt, amiből Dürer Máríaképei és 
legendái származtak és amiből az általa 1635-ben alapított 
egyetemnek Máriás címere származott. Talán arra gondolt, 
hogy egykor mégis csak megindulnak majd az ő szellemének 
örökösei Várad felé. Különös játéka volt a sorsnak, hogy a 
váradi Pázmány prímási palotájában halt meg 1626-ban Zrínyi 
György horvát bán és hogy annak fiait, Miklóst és Pétert Páz
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mány vette gondjaiba. Mennyivel különösebb volt az, hogy 
Pázmány szellemi gyermeke később Várad jelszó alatt bon
totta ki zászlóját a török ellen és indult el Zágráb felől Várad 
irányában.

Pázmány aggodalmai azonban Váradon is kikeltek, mert 
az ifjú fejedelem katolikus nőt vett feleségül. Ennél sokkal 
több is történt. Már az öreg Rákóczi Zsigmond is így tett, mi
kor özvegy korában a Biharból menekült Telegdy Bórát vette 
maga mellé, ez pedig idősebbik fiát, Györgyöt csak azért 
hagyta meg a protestáns hitben, hogy Bethlen utódaként feje
delemmé legyen. A legkisebbik fiú, Rákóczi Pál, katolikussá 
lett és Pázmánnyal keresett összeköttetést. Unokaöccse, II. Rá
kóczi György már nem is nagyon törődött azzal, hogy katoli
kusból protestáns hitre tért nejét nem tartják igazhitűnek, mert 
nagyobb gondok foglalkoztatták. Mikor azt jelentették neki, 
hogy a váradí várban talált régi csontok Szent László ereklyéi 
lehetnek, három katolikus főúr gondjaira bízta őket. Azután 
lóra ült és Erdély hadai, Bihar zászlóaljai élén Székelyhídon 
át megindult Lengyelország felé.

Ez a nagy elvonulás észak irányában több okból végzetes
nek bizonyult. Nemcsak azért, mert a lengyel királyság álmá
val együtt a haderő is megsemmisült, hanem azért is, mert Vá
rad fedezet nélkül maradt és most már nem volt hatalom, mely 
el tudta volna zárni Belényest a török elől.

A dolgok rendjéből következett az, hogy az erdélyi had
erő pusztulása miatt felháborodott Porta, Erdély elerőtlenedése 
folytán, magához kívánta venni a fejedelemség irányítását. A 
belényesi úton már azt kémlelték, nem jön-e a török, a Szé- 
kelyhíd felé vezető úton pedig biztosabb tájak felé kezdtek hú
zódni a váradiak. Kelet felől, a Királyhágó felől, az a hír jött, 
hogy mindent meg kell adni, mit a szultán követel, mert csak 
ezen az úton lehet elkerülni a végső katasztrófát; nyugat felé 
tekintve lemondással emlegették, hogy messze van a király.

Rákóczi mégis csak arrafelé tekíntgetett. Feleségét Vá
radra mentette ki Gyulafehérvárról és katolikus unokaöccsé- 
vel, Rákóczi Lászlóval indult el az ismeretlen jövő felé; mikor 
a szultán Borosj enő átadását követelte, Rákóczi a magyar ki
rálynak ajánlotta fel azt. A  német nem tudta birtokba venni, 
a nagyvezér fegyverrel indult érte, de Rákóczi mégis azt hitte, 
hogy kis késéssel csak megjönnek a magyarok és Váradról 
maga vonult ki a török ellen. Csatározás közben vette a bécsi 
tanácsot, hogy adja át Jenőt a töröknek; Wesselényi nádor azt 
ígérte neki, hogy Jenő és Várad védelmében segíteni fogja, 
de Jenő akkor már elesett. Alig hogy csapatai élén Váradról 
elindult (1658. augusztus 31.), Jenő megadta magát (szeptem
ber 3.); a fejedelem Szalontárói visszafordult Várad felé. 
Sietnie kellett, mert már jöttek a jenői menekültek; Zaránd
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megye magyarjai Várad felé igyekeztek, a hatóságok elhagy
ták helyeiket, a város lakosságát rettegés fogta el. Rákóczi 
azzal igyekezett úrrá lenni a rémhírek fölött, hogy a zarándi 
alispánnak és a jenői kapitánynak a váradi piacon fejőket 
vétette.

Barcsay Ákos azt hitte, meg tudja menteni Erdélyt akkor, 
ha Mohamed pasa nagyvezér feltételei alapján foglalja el a 
fejedelmi trónt. Szeptember 14-én a jenői táborban, a Vára
don álló Rákóczi ellenében, ő lett a fejedelem. Rákóczi csak 
27-én vette a hírt a változásról, mikor Biharra szorult fejede
lemsége már tele volt menekültekkel. Mégis figyelmet érdemel 
az, hogyan igyekezett a töröktől felemelt Barcsayval, a török 
rendelkezés alá vont Erdéllyel szemben megtartott fejedelem
ségét Váradról, új alapokon, megszervezni. A  török orientáció
val szemben, amely Erdély rendjein úrrá lett, a magyar orien
táció bontott zászlót.

Ekkor lépett az események színterére a Váradon született 
széki Teleki Mihály, János zarándi főispán és Bornemissza 
Anna fia, kit Rákóczi a fejedelemválasztó parlamentbe 
Segesvárra küldött. Váradi volt az 1656-ban elhalt boros jenői 
Tisza György fia István is, atyja halála óta Rákóczi portai 
ügynöke, ki a lengyel kudarc óta rabként ült a Jedikulában. 
Már atyja észrevette, hogy a törökbarátság ára Zaránd megye, 
a Tiszák megyéje lesz és váradi felesége kívánságára házatf 
szöllőt, birtokot vásárolt Váradon és Várad körül. Tisza István 
lemondással jegyezte meg sztambulí börtönében, hogy „ezt hozá 
a más országán való kapkodás." Éppen ezért gondolta Barcsay, 
hogy kiszabadítja és szembe fogja állítani Rákóczi Györggyel, 
aki egymás után fogta el Barcsaynak Bécs felé irányított kö
veteit.

A török Várad átadását, Rákóczi kiszolgáltatását köve
telte és csapatai egyre nagyobb számban gyülekeztek a Maros 
körül. A  megrémült erdélyi rendek magok kérték Rákóczit 
Várad átadására. De azt a választ kapták, hogyha Várad el
veszett, Magyarország sorsa is meg lesz pecsételve. Hosszú tár
gyalás után 1659 elején, abban állapodtak meg, hogy Váradot 
nem a török, hanem Erdély veszi át, amelyhez Fráter György 
óta tartozott. A feltételek körül azonban új vita keletkezett és 
Rákóczi az átadást megtagadta. Magatartása és figyelmezteté
sei Erdélyben sem maradtak hatás nélkül. — A rendek Wesse
lényi nádorhoz fordultak, tehát ugyanattól a magyar királytól 
kértek segítséget, akihez Rákóczi folyamodott és akinek Vá
radra kinevezett püspökét beiktatni késznek mutatkozott. A 
végzet Erdély lelkét ketté szakította. Voltak, akik Rákóczi 
ellen foglaltak állást, mint Nagyváradi Csengery István, ki a 
törökbarát Barcsay mellé állott és később egy erdélyi zsinaton 
szélütés következtében halt meg. Csengery meg volt győződve
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arról, hogy csak a török mentheti meg az országot, de Bihar
ban már senki sem hitt neki, sem Barcsaynak. Hiába támadta 
levelekben az üldözött Rákóczi Györgyöt, Bihar nem hagyta el 
a bajba került fejedelmet, Várad rajongóját.

A  súlypont Várad felé tolódott el, ahol Rákóczi helyzeté
nek tarthatatlansága miatt elhatározta, hogy Székelyhidon át 
ő is elvonul észak felé. Március 30-án a várat átadta Barcsay
nak és Wesselényi nádorhoz indult. Az ecsedi várban találko
zott vele és attól kezdve mindenki tudta, hogy a király Várad 
elfoglalása esetén a Tisza felső vidékére tart jogot. Június 
22-én már készen is állt az egyesség, mely szerint Rákóczi jo
gainak fenntartása mellett hozzájárul ahhoz, hogy Szabolcs és 
Szatmár vármegyékbe királyi csapatok vonuljanak. Mikor ez 
megtörtént, lóra ült és Székelyhidon át visszaindult Várad 
felé. Csapatai meg sem állottak a Királyhágóig, Barcsay Temes
várra menekült előle, az erdélyi rendek Rákóczi mellé állot
tak: Várad felől im kezdetét vette a felszabadító háború a tö
rök ellen.

A váradí helyőrség lefegyverezte Barcsay embereit és egy
más után indultak csapatai Belényesen át a Maros felé. Az öreg 
Rhédey Ferenc váradi kapitány és iktári Bethlen Druzsina fia, 
félig maga is váradi, a váradi hagyományokhoz szívben és lélek
ben közelálló Rhédey Ferenc még a fejedelmi trónt sem tudta 
megtartani és 1658 elején Rákóczi javára mondott le róla, 
ki viszont ekkor Biharból már egyenesen a magyar király segít
ségéhez folyamodott. Rákóczi a váradi csapatok élén Belénye
sen át Lippáig előnyomult és diadallal tért meg a lippai ütkö
zetből. Mikor győztes csapatai Váradra bevonultak, papok, is
kolák, a nép lelkesedéssel üdvözölték. A  templom előtt Ma- 
gyari Gábor prédikátor fogadta ünnepi beszéddel. Látszólag 
minden úgy volt, mint régen; csak a fenesi csata után tört meg 
mindenki, mert akkor meg úgy látták, hogy mindennek vége 
van. A fejedelem halálos sebet kapott és legjobb hívei csak nehe
zen tudták Váradra szállítani. Tatár hordák tűntek fel és ke
resték az útat Várad felé, amelynek nem kellett sem Barcsay 
sem Rhédey, sem a török. Még Erdély sem kellett már neki, 
csak a partiumbeli Rákóczi György, aki halálra sebezve feküdt 
Szent László székesegyházának árnyékában, az egyik torony 
alatt.

A  baljóslatú események egymást kergették. A május 22-i 
végzetes fenesi csata után hallották, hogy meghalt az öreg fe
jedelemasszony, Lórántffy Zsuzsanna. Ott volt Rákóczi fele
sége, Báthory Zsófia is; csak a temetés után, június 6-án ér
kezett Váradra, hogy férjét láthassa. Addig a katolikus dersi 
Petky István leánya, Petky Anna ült a protestáns Rákóczi ágya 
mellett. Egy éjjelen vakító fényárban úszott a bástya, de mire 
utána néztek, hogy mi történt, semmit sem láttak: Petky Anna
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egy haldokló szemeit fogta le június 8-án. Évtizedekkel azután, 
mint öreg anyóka mondotta tollba Kassán e csodálatos éjszaka 
emlékeit.

Rákócziné fiával, az alig 15 éves Ferenccel jött és a teme
tés után együtt vitték a holttestet Székelyhidon át Patak felé. 
A  fejedelemasszony nem is jött Váradra többé; a református 
hitről visszatért ősi hitére, fiát már abban neveltette.

Várad magára maradt.
Általános meglepetésre Barcsay jelent meg. Ö hozta hírül 

a töröknek azt a követelését, hogy a város adja meg magát, de 
súgva tette hozzá, hogy védelmezzék a várat, amíg tudják. Már 
is híre jött annak, hogy Ali pasa nagy sereggel közeledik Be
lényes felé. Haller Gábor nyomban eléje utazott, de vasra ver
ték és a török sereg tovább vonult. Borosjenőn került elébe 
Tisza István, de Ali pasát ő sem tudta feltartóztatni. A török
barát politikusok semmit sem értek el: akadálytalanul vonult 
Várad felé tovább a fekete felhő.

A nők és gyermekek elutaztak, csak 850 elszánt férfi 
maradt ott, akik Szent László egykori temploma és szobra előtt 
megesküdtek, hogy a várat utolsó csepp vérükig védelmezni 
fogják. Július 11-én felgyújtották és mikor 14-én Ali basa meg
érkezett, a bástyák már idomtalan, óriási tömeget mutattak. A 
védők minden felszólítást visszautasítottak, bár tudták, hogy 
Várad erődítései nem állnak a kor színvonalán. Miután Gyula 
felől állandó támadás veszélye fenyegetett, Bethlen és a két 
Rákóczi védelmi állapotba helyezték ugyan, de építő meste
reik a vár katonai értékét alig emelték. Ä  bástyák körül föld
műveket hánytak össze, a Körös árkait szélesebbre vették, 
de a gátakat nem erősítették meg mellvédekkel. A várhoz kö
zel eső házak között a vár megközelíthető volt anélkül, hogy 
az ellenséget észrevették, erejét megállapíthatták volna. II. 
Rákóczi György tervezett valami nagyobbszabású átépítést, de 
ahhoz már hozzá sem fogtak: meg kellett elégedni azzal, ami 
volt és védekezni kellett ahogyan lehetett. A bátorság nem 
hiányzott, a 850 férfi helyén maradt. Ibrányi Mihály kapitány 
csapatai élén esett el; utóda, Tisza István új haditervet eszelt 
ki, de azt egy kiszökött aldunai szláv-román zsoldos katona 
elárulta és augusztus 27-én a várat rommá lőtték. Ezrével fe
küdtek körötte a török katonák, mikor a bástyák tetején meg
jelent a fehér lobogó.

Ali pasát a maroknyi sereg védekezése annyira meghatotta, 
hogy szabad elvonulást engedett az életben maradottaknak. A 
török katonák magok kísérték a szekerek beláthatatlan sorát, 
melyeken a bekötözött, béna és rongyokba takart védők el
vonultak észak felé. Magokkal vitték a nyomdát is: Váradról 
elvonult a nyugati műveltség, száműzetésbe ment a civilizáció.

Amiért Pázmány kész volt meghalni és amiért Rákóczi
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meghalt: Várad, a nyugati paradicsom nem volt többé. A sze
kerek mellett haladók szeme könnybe lábadt, mikor eszükbe 
jutott, hogy Szent László vára ormán muezzin jelentette, hogy 
a szent király városa Allah híveinek birtokába ment át. Ekkor 
született meg az új Rogerius: az egyik menekülő, Szalárdi Já
nos Siralmas Krónikája, mely a magyar irodalom remekműve
ként örökítette meg Várad pusztulását.

Szalárdi János szalárdi születésű, biharmegyei ember volt, 
ki Hollandiában végezte tanulmányait; korán a fejedelem szol
gálatába lépett és a levéltárak őreként került Váradra, s vett 
részt a védelemben. Várad eleste után, Debrecenbe érve, augusz
tus 31-én hosszabb emlékiratban — két sűrűn teleírt íven — 
foglalta össze a váradi eseményeket, főleg az ostrom történetét. 
Ezt a fontos és értékes forrásművet 1910-ben Karácsonyi János 
váradi kanonok találta meg a váradi káptalan levéltárában és 
a biharmegyei történelmi és régészeti egylet május 16-i ülésén 
Gyalókay Jenő tüzérfőhadnagy mutatta be. A kiadatlanul ma
radt írat, melynek eredetije Váradon található, főleg azért ne
vezetes, mert közvetlen benyomások alatt készült; a későbbi 
krónika ennek alapján keletkezett.

Szalárdi munkája örökítette meg az utókor előtt azt az ön
feláldozó küzdelmet, amelyre Várad férfiai vállalkoztak: azt, 
hogy az ostrom július 14-től augusztus 27-ig tartott; az ost
romló haderő a 850 védővel szemben Ali pasa vezérlete alatt 
50.000 embert, hatvanszoros erőt tett ki.

Szalárdi nem volt az egyetlen, ki Várad elestét megsiratta. 
Ilyen volt székelyhídi Paskó Kristóf is (1634— 1678), a feje
delem bihari születésű diplomatája, ki annyi kiváló emberrel 
együtt Váradra szorult és annak eleste után, 1663-ban adta ki 
verses müvét: ,,A nemes és régenten híres Erdélyországnak 
keserves és szoromú pusztításáról írt Siralom, melyet 1658, 
1659. és 1660 esztendőkben az igaz Isten ismeretén kívül való 
pogány tatár khán, sok kóborló kozáksággal s Erdély végső 
romlására igyekvő török nemzettel, havasalföldi és moldvai 
sok kurtány hadakkal kegyetlenül minden irgalmasság nélkül 
elkövettek; ezek után történt változásait Erdélynek röviden 
meg-megmondja, Rákóczi György a törökkel tett két harcai
val, egynéhány váradnak Erdélytől elesésükkel együtt; végtére 
ama dicséretes nagy emlékezetű szép Váradnak kegyetlen via
dalok által lett pogány kézbe való esését írja le, édes hazáján 
s nemzetén szívesen szánakozó Bihar vármegyebeli nemzetes 
Székelyhídi Paskó Christoph, amint láthatta s tudhatta, igazán 
színezés nélkül, megannyi változásokban megmaradt kevés ma
gyar nemzetnek emlékezetére." 1663. — Várad pusztulásán ke
sergett az elpusztult váradi főiskola egykori tanulója, Püspöki 
Szilveszter János is, ki 1655-ben a hollandiai Leidenben meg
jelent művét a váradi alma maternek ajánlotta: ,,A keresztény
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ség védoszlopának megdőlése azaz a nagyváradi nagy várnak 
törökök által való kipusztítása és elfoglalása. Egy siralmas el
mélkedésben keserves szívvel áttekinti és megfontoltatni kí
vánta Püspöki János Váradról elbujdosott tanító. Debrecen, 
1661.“

Várad ostromának történetét első ízben megírta Karacsay 
Fedor gróf (1787— 1859) három helyen, 1821— 1822-ben. Az
után Podhraczky József 1855-ben, Szalárdi munkájának meg
jelenése után és végül Rónai Horváth Jenő honvédtábornok 
1892-ben, Nagyvárad visszavételének 200 éves évfordulóján.



HARMADIK RÉSZ.

NAGYVÁRAD ŰJJÁÉBREDÉSE.

21. A muezzín imája elhalkul.
Már az ostrom ideje alatt figyelmeztették az erdélyiek a 

váradiakat, hogyha Várad elesik, akkor — jó éjszakát (Bánffy 
János Teleki Mihályhoz); Rhédey Ferenc Wesselényi Ferenc 
nádorhoz írt levelében Magyarországot, Kemény János Erdélyt 
féltette Várad elestétől. Barcsay Ákos úgy vélte, hogy bármi 
árat meg kell adni, hogy a katasztrófa elkerülhető legyen; Vá
radra küldött üzenetei világosan mutatták, hogy a török saját 
híveit is nehéz helyzetbe hozta. Sokan bűnhődést láttak a pusz
tulásban, mint a zempléni Szirmay András: ,,Ó Várad, Várad! 
O credite, quia ita implebuntur prophetiae.” Európa nyugati 
országaiban úgy látták, hogy a kereszténység végvára meg
dőlt. Várad korabeli történetéhez mégis új fejezeteket kellene 
hozzáadnunk: a váradi magyarok lassú pusztulását, kivándor
lásukat és szétszóródásukat, a váradi pasalík védelmének gyors 
kiépítését, a védelmi vonalnak a Királyhágóig való kiterjesz
tését és Kolozsvárnak végvárrá való átalakítását; a megújuló 
kísérleteket Várad visszavételére; a pápai akciót és Francia- 
ország részvételét a magyarországi hadjáratban; mindenek- 
fölött pedig az egész magyarság megmozdulását és Várad visz- 
szavételével a történelmi magyar nemzet helyreállításának meg
indulását.

Erdély közvetlen szomszédságba került a török hatalom
mal. A  váradi végvár védői részben oda menekültek, amint azt 
Páskó, Szalárdi, Teleki Mihály tették. Apaffy Mihály fejede
lem Telekire hallgatott és így természetes dolog lett volna, ha 
Erdély politikájában attól kezdve a váradi dolgoknak jelen
tős szerep jut. A török hatalom azonban éppen Várad elfog
lalása következtében annyira megnövekedett, hogy Apaffy a 
török orientációhoz kötötte magát; Teleki új veszedelmek elhá
rítása végett a körülményekhez alkalmazkodott, szemét azon-
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bán nem vette le a magyar királyról és Erdélyt végül is annak 
adta át, mikor a török ereje gyengülni kezdett.

Milyen kicsiny dolog volt ehhez képest a Váradról elűzött 
magyarok alázatos kérése Ali pasához és más török előkelő
ségekhez, hogy veszteségükért kárpótlást kapjanak. A levelek 
szerint „Várad lakosai imitt-amott mások falai alatt nyomo
rogván nyomorultul ették mindennapi kenyerüket" és rá voltak 
szorulva egy kis segítségre. A „hajdan Váradon, Bihar megyé
ben lakó s most az Erdélyben számkivettetésben nyomorgó ke
vés számú nemes" azonban kérésében is megfontolásra kész
tető gondolatot vetett fel: azt, hogy Várad alkotórészévé lett-e 
a török államnak, vagy ott még az erdélyi jog uralkodott? A 
jogi kérdésekben jártas kérelmező, Szalárdi nagyobb követ 
mozdított meg, mint sem első pillanatban gondolni lehetne: Vá
rad vándorlásának történetét a magyar és erdélyi, a török és 
osztrák jogrendszerek között. Erre a mai napig senki sem 
gondolt, pedig ki gondolta volna, hogy az említett négy jog
rendszerhez majd egy ötödik is járul, tehát Várad vándorlása 
nem szűnik meg a különböző jogrendszerek között.

Kevésbbé vitatott az a kérdés, vájjon vissza lehetett-e 
venni Váradot idegen segítség nélkül? Mert íme a katolikus 
Rákóczi Pál országbíró fia, László sárosí főispán, a Váradon 
elhalt protestáns fejedelem unokafivére, arra készült. Kucsuk 
Mehemed pasa volt a váradí vár parancsnoka, mikor 1664-ben 
csődület támadt a piacon. Tavasz idején, május 27-én történt 
a dolog. A verekedő embereket az elősiető tatárok és törö
kök lefegyverezték; vezetőjük halva maradt a csatatéren. Rá
kóczi László volt az, aki nem akarta Váradot a török birtoká
ban hagyni. Székelyhid felől jött és jó pár vitézzel, a Körös 
jobb partján épült városrészeket felgyújtva rohanta meg a 
keleti kaput. Mikor zászlótartója elesett, lehajolt és fiatal erő
vel kapta fel a Máriás lobogót. Akkor fúrta át szívét a moszlim 
golyó. Véresre vert sebesült magyar vitézek sírva vették körül 
a holttestet, mellyel Pál ágának utolsó férfisarja sírba szállott. 
Felesége röviddel azelőtt halt meg, két leánya árván maradt. 
Váradon ismét csend lett; A muezzín imáját senki sem zavarta 
többé. Még Zrínyi Miklós is elhalt, kit a váradi Pázmány buz
dított Szent László városának visszavételére és akinek Török 
Afiuma ebben a gondolatban született meg. A váradi Pázmány 
legnagyobb tanítványaként indult Várad felé; Várad nevével 
ajkán halt meg, mikor annyi csalódás után egy vadászaton 
szerencsétlenül járt.

Jó hadvezér lehetett a maga idejében a hugenotta szárma
zású, de katolikussá lett Louis Rattuit de Souches császári tá
bornok, aki Rakamaznál elsáncolta magát, de még akkor sem 
jött ki a sáncok közül, amikor hosszú harc után a török lobo
gót Várad hegyfokára tűzték. Lipót királyt is bántotta Souches
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tehetetlensége és attól tartván, hogy a török Erdély ellen for
dul, 1661-ben Montecuccolit küldötte a fejedelemségbe. Mon- 
tecuccoli Kolozsvárig el tudott menni a nélkül, hogy török ka
tonát látott volna, sőt ugyanúgy vissza is tért. Mögötte a fel
szabadítás reményében a király mellé állott párt vezére, Ke
mény János, a csatatéren maradt; mikor pedig Montecuccoli 
1664-ben a törököt megverte, a bécsi udvar olyan békét kötött, 
amelyben Székelyhíd erődjének lerombolását ígérte meg. A 
magyar csapatok ismét tovább vonultak észak felé; így ala
kultak meg a bujdosókból azok a kuruc csapatok, melyek tö
röknek, németnek ellenségeivé, a magyar lakosságnak ostoraivá 
lettek.

Várad kinevezett püspöke Kisdy Benedek birtokon kívül 
viselte a püspöki címet (nominatus episcopus), Váradot nem 
látta; nem is tudta, hogy mi minden volt egykor azon a Vá
radon, ahol elődei „uralkodtak“ . Mikor azonban híre jött an
nak, hogy a 850 váradi férfi a török-tatár hadakkal szemben 
reménytelen küzdelemre vállalkozott, úgy vélte, hogy Szén* 
László tiszteletére illik megalapítani az áltaia Kassán felállí
tandó teológiai és jogi főiskolát. Lipót király 1660. augusztus 
7-én, Várad ostroma közben erősítette meg a kassai királyi 
akadémia alapítólevelét, melyet váradi püspök, Váradra gon
dolva hozott létre.

Ugyanígy lett általánossá Szent László hagyományos tisz
telete.

A Pázmány nevelésére bízott Zrínyi Miklós volt az első, 
ki 1634-ben, tehát még Pázmány életében, dicsőítő beszédet tar
tott Szent Lászlóról a bécsi Szent István dómban. A beszéd 
nyomtatásban is megjelent ( Oratio Sanda inter Coelites nunc 
Ladislao Ungariae Regi Sacra. Wien, 1634). Hasonló beszédet 
tartott 1651-ben Pázmány kedvenc tanítványa, Széchenyi 
György, 1670-ben Várad későbbi püspöke, Csáky Imre gróf, 
1673-ban a horvát Skerlecz Miklós. Várad eleste után a beszé
deket már évenkint megtartották és pedig olyan buzgalommal, 
hogy a visszahódítás után is szokásban maradtak. 1693-ban Cetto 
Ignácz Ferenc jezsuita összegyűjtötte és Virtus Coronata cí
men kiadta egy részüket.

Zrínyi gyermekkorában sokat hallott Pázmánytól Várad
ról és azt nagyra értékelte. Rákóczi fejedelmet, kinek Ferenc 
nevű fia később Zrínyi nővérét, Ilonát nőül vette, a legjobb 
magyarnak tartotta — „a legjobb magyar aki él ég alatt“ . 
1653-ban egyenesen a protestáns erdélyi fejedelem segítségét 
kérte ahhoz, hogy nádorrá lehessen, mi a magyarság érzelmi 
közösségének volt bizonyítéka. Várad eleste sorsdöntő hatást 
gyakorolt Zrínyire, ki annak fontosságát egyedül értette át. 
Történetírásunk is mögötte maradt az értékelésben pedig a ku
tatónak észre kell vennie, hogy a Török Áfium 1660-ban Várad
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dal kapcsolatban született meg és mindkét hazában kézről- 
kézre járt; a magyarság azzal kezében indult Várad felszaba
dítására, Magyarország egységének helyreállítására. Mi több, a 
magyar kormányzatot is annyira megrendítette Várad elestének 
híre, hogy Grácban a király elnöklete alatt külön tanácskozásra 
gyűltek össze (Der ungarischen Herrn Consiliarium so zu Graetz 
versamlet, Meinungen wegen beschehenen Angriffe auf War- 
dayn). A megmozdulás az udvar politikájának is lökést adott; 
az vezetett a vasvári békéhez, Wesselényi nádor összeesküvé
séhez, a kuruc mozgalomhoz. Végeredményben Zrínyi Miklós
nak Váradért való rajongása és a váradi Pázmánytól kapott 
nevelése adta meg a lökést.

A váradi pasának az volt a megbízatása, hogy Erdély felé 
új hadállásokat építsen ki. Egymás után merültek fel a Király
hágó megerősítése, Sebesvár építése, a zarándi, békés-bihari és 
arad-bánáti területek sorsa, Várad végvárszerepének Kolozs
várra való átruházása, Erdély védelmének új alapokra helye
zése. Apaffy ugyan a török mellé állott, de váradi születésű 
kancellára, Zrínyi útján a király felé közeledett és a török ter
veit a váradi Teleki Mihály hiúsította meg.

A fiatal Thököly Imre is fiatalos hévvel állott a török 
mellé. 1681-ben maga jelent meg Biharban, hogy Erdélyt fegy
verre hívja Bécs ellen. Apaffy maga helyett az óvatos Telekit 
küldötte a kismarjai értekezletre, melyet a történetírás alig 
ismer. Telekin és Thökölyn kívül részt vett az értekezleten a 
szirdár és a váradi pasa is, de a fővezér jelenléte sem volt 
elég arra, hogy a hadjárat meginduljon. Ezért tette magát Fel- 
sőmagyarország fejedelmévé Thököly és szerzett magának új 
híveket azzal, hogy Rákóczi Ferenc özvegyét, Zrínyi Ilonát 
nőül vette. A bécsi hadjárat kudarca után 1685. október 15-én, 
az álmosdi csata évfordulóján, egyenesen Váradra érkezett; 
Ahmed pasa fejedelmi vacsorát adott tiszteletére, de annak 
befejezése után vasra verette és Borosjenőn át Drinápoly felé 
indította. 1686-ban Belgrádból sereggel küldték Boros jenőn 
át Várad felé, de mikor megtudták, hogy ezt török szolgálatba 
való átlépésének köszönhette, mindenki elhagyta őt. Alig ér
kezett Váradra, 1686. február 11-én Szent jobb a császáriak 
előtt nyitott kaput.

Ott tartották meg 1688. augusztus 30-án az első megye
gyűlést, az új főispán, Benkovich Ágoston váradi püspök alatt. 
A bihar-váradi püspök-főispán eljutott ahhoz a ponthoz, hogy 
Bihar földjén állhasson szembe a váradi pasával, kinek zász
lóját Szent László hegyfokán erőtlenül lengette a szél. Ugyan
akkor Lippa is magyar kézbe került és megszakadt a török ösz- 
szeköttetése Belényesen és Borosjenőn át a Maros felé. A Vá
radig portyázó bihari csapatok ezredese, Tunyogi Sámuel, meny
asszonyának, Toldy Erzsébetnek már egész vármegyéjét fel
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akarta szabadítani, de a kísérlet még korai volt. A  vitéz ezre
des 1688-ban hősi halált halt és népszerűségét mi sem mutatta 
inkább, mint hogy már 1689-ben Lőcsén nyomtatásban is meg
jelentek azok a hősi énekek, melyek az ő vitézségét meg
énekelték.

Egyelőre még Thököly volt a helyzet ura, ki 1686 elején 
török-tatár lovasság élén vonult be Szent László városába és 
Váradról indult a Királyhágó felé, hogy a szultán nevében csat
lakozásra hívja Erdély fejedelmét. Szavait azonban senki sem 
hallgatta meg; dermesztő hidegben lovagolt vissza Váradra, 
hogy kudarcát elrejtve Belényesen át Belgrád felé meneküljön. 
A  váradi pasa ugyan arra kapott utasítást, hogy Munkács 
felé, a királyi csapatoknak ellentálló Zrínyi Ilonához kísérje 
őt, de Ahmed örült, hogy ő maga Váradon maradhatott. 1686 
őszén Thököly újból megjelent, de akkor már a Buda felől 
menekülő oszmánokkal találkozott. Mikor 1687 februárban 
harmadszor is Váradra érkezett, Mohamed pasa semmiféle biz
tatást nem adott neki. A kurucok vezére most egyedül indult 
felesége megszabadítására; a vármegye északi részében azon
ban akkor már a császáriak állottak, mire lovát megfordította 
és eltűnt „az ottomán pokolban." A váradi Teleki ellen érzett 
bosszúvágya diadalmaskodott ugyan az 1690-i zemyesti csatá
ban, hol az vele szemben halva maradt, de a kancellár Erdélyt 
akkor már a királynak adta át és ezzel diadalra segítette a váradi 
politikát. A csatában elfogott Heiszler császári tábornokot 
csakhamar átcserélték Zrinyi Ilonáért, ki férjével osztotta meg 
azt a szomorú életet, mit neki a török szövetség biztosított. A 
tragédiának, melynek jelentős mozzanatai Biharban játszottak 
le, az volt az oka, hogy Thököly a bethleni politikára Bethlen 
lángesze nélkül vállalkozott.

Szegényesen néztek ki azok a török, tatár hadak, nélkü
löző magyar kurucok, kikkel szemben 1691. október 11-én a 
francia műveltségű, magát illatos kendőkkel legyező Lajos ba- 
deni őrgróf, a népétől kedvesen „Türkenlouisnak" hívott had
vezér a barokk palotákból Bihar földjére lépett. Hosszú élet
pálya állott már mögötte, mikor a váradi szőllőhegyekre lova
golt és Ali pasa várába nézett. Már akkor észrevette, hogy 
az udvar haditervében hiba van, mert Bécsből horvát területe
ken át nyomultak előre, ő pedig arról ábrándozott, hogy egy 
szép napon Konstantinápolyba vonul. A  helyszínen egészen 
más jutott eszébe: az, hogy a Dráva-Duna vonalától délre 
minden területet fel lehetett adni, ha megtartható lesz Erdély 
és a Marosvonal — Váraddal együtt. Véleménye szerint a tö
rököt előbb Magyarország egész területéről kell kiűzni és csak 
azután lehet arra gondolni, hogy a harc színhelyét a Balkánra 
tegyék át. Ez volt az első eset, hogy valaki a császári haderő 
súlypontját Magyarországon kívánta elhelyezni. A valóságban



96

ennek volt köszönhető Várad visszavétele is. Belgrád ugyanis 
1690-ben ismét a török birtokába került. Bécsben annyira meg
rémültek, hogy az őrgrófot visszarendelték, ő azonban az uta
sításokat félretéve Thököly ellen operált és csak azután vonult 
a Zalánkeménnél támadó török ellen. Lajos döntő győzelmet 
aratott. Az angol király szerencsekívánatait fejezte ki és arra 
kérte, jöjjön inkább a nyugati harctérre, a törökkel pedig kös
sön békét. Lajos őrgróf senkire sem hallgatott, hanem Várad 
ellen vonult, mert az volt a meggyőződése, hogy a megvert tö
röktől előbb azt kell megszabadítani.

Várad védőműveit 1690-ben Marsigli gróf hadmérnöknek 
Ali pasa maga mutatta meg és így a császáriak a siker remé
nyében vonták fel ágyúikat a szőllőhegyekre. A gyalogság élén 
Starhemberg Miksa gróf, a tartalék élén Barfuss György gróf 
porosz tábornok állottak. A bihari hágón átvonult haderő már 
1691. október 16-án Olaszi birtokában volt; a török a vármű
vekbe vonult vissza, de 18-án az ostromlók azt is körülvették. 
Thököly török-tatár csapatai élén csak Borosjenőig jutott el 
és meg kellett érnie, hogy Váradot ugyanaz a Heiszler Donát 
báró foglalta el 1692. június 6-án, aki Zernyestnél az ő fog
ságába került.

Zernyestnél esett fogságba belényesi Komáromi János is, 
kit Thököly azzal bízott meg, hogy Teleki holttestét az özvegy
nek adja át. Minden rábeszélés ellenére sem akart Thököly 
szolgálatába állani, de mikor a holttestet átadta, visszafordult 
és mégis Thökölynél maradt. Árnyékává szegődött, Mikes Ke
lemenjévé lett és végignézte urának szomorú halálát (1705), 
majd Zrínyi Ilona elmúlását (1707). Értékes naplóját (1697— 
1705), mely irodalmunk gyöngyét alkotja, 1842-ben Majláth 
György gróf, 1861-ben Nagy Iván tették közzé.

Várad elfoglalása 1692. június 6-án, a vár kapujába illesz
tett felirat szerint Űrnapján történt meg. XII. Ince pápa fényes 
segédlettel tartott Te Deumot az örömhír vétele után; a hadve
zérek már a helyszínről jelentették a német császárnak és a 
porosz választónak; XIV. Lajos is hírt kapott róla. Június 8-án 
Benkovich váradi püspök jelent meg a hevenyében felállított 
oltár előtt és Szent László várában újból felhangzott a keresz
tények éneke. A muezzin a megvert csapatokkal együtt már el
vonult a Maros irányában.

22. Üj élet a romokon.
Benkovich Ágoston pálos szerzetes, anyai ágon a Haller 

grófok leszármazottja, 1681-ben kapta kinevezését a váradi 
püspöki, 1688-ban a biharmegyei főispáni méltóságokra. Mint 
ilyen jelent meg 1688-ban az általa Szent jobbra hirdetett megye- 
gyűlésen, de püspöki székébe csak 1698-ban iktatták be és csak 
1699-ben telepedett meg Nagyváradon.
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Szent László várában akkor még a katonaság rendelkezett, 
úgy hogy a püspöknek a váron kívül kellett székhelyről gondos
kodnia. Átment a Körösön és annak jobb partján, Olasziban egy 
kis fatemplomot és egy ,.palotát“ épített magának. A palotának 
nyoma se maradt; a kis fatemplom, melyet a latinoktól a görög 
katolikus örmények, azoktól a görög katolikus ruthének örököl
tek, mai napig megvan. A  jezsuiták Szent Egyed temploma és 
régi házuk helyén, a püspök fatemplomával szemben, új rend
házat és templomot építettek, amely később a görög katolikus 
románok birtokába ment át.

A vár átépítésének terveit a bécsi kormány dolgoztatta ki, 
de az e célból Váradra küldött Bogadorf Ernő báró hadmérnök
nek erre vonatkozólag kidolgozott terveit nem valósíthatták meg.

Nagyon tévednek azok a történetírók, akik azt hiszik, hogy 
a török uralom alól visszakerült vidékek a régi képet mutatták. 
A  Váradtól nyugatra elterült síkságon pl. semmi sem volt azon 
néhány lakott helyen kívül, amelyeket falvaknak is csak túlzás
sal lehetne hívni. A régi Várad — eltűnt; újat építeni nem volt 
tanácsos, mert a törökök és a tatárok megígérték, hogy vissza
jönnek. Ettől félt a parancsnok is, mert a vár körül mindent 
elpuszított, a püspököt is átküldte a Körösön, hogy ne legyen 
útjában. Csak messze a látóhatáron engedte meg, hogy felépül
jön egy „új város", a későbbi Újváros, mely azután a későbbi 
Váraddá alakult. A lakosság száma még húsz év múlva sem ha
ladta meg a kettőszázat.

23. Boné András kútja.
Röviddel azután, hogy Benkovich 1702-ben szemeit le- 

húnyta, Váradon arról értesültek, hogy az uralkodó a királyi 
kancelláriában dolgozó, alig harmincéves Csáky Imre gróf 
esztergomi kanonokot tette meg biharváradi püspök-főispánná. 
Csáky el sem indult Várad felé, mert a Váradon elhalt feje
delem unokája, II. Rákóczi Ferenc küldötte oda a király ellen 
harcba lépett vitézeit. Köztük Boné András hajdukapitányt, aki 
1703. július 19-én egész hadsereg élén jelent meg Diószegen. 
Olaszi előtt meg kellett állnia, Pocsajnál pedig 26-án csatát 
veszített a császáriakkal szemben, kik Váradról eléje vonultak. 
Augusztus 5-én Rákóczi maga is megjelent — Debrecenből jö
vet — Diószegen és ott várta meg Bercsényi Miklóst, ki 6-án 
Olaszit bosszúból felégette. A fejedelem elvonult és többé nem 
jelent meg a vármegye területén; csak Boné András maradt ott 
a maga kurucaival, hogy kiéheztesse a váradi németeket.

Ezek a „németek" a német parancsnok szerb katonái vol
tak, kik a török elvonulása után a császár szolgálatába léptek. 
Mikor a fejedelem Várad felé közeledett, nagyapja katonái 
közül már egy sem felelt hívó szavára és kedvetlenül vonult el 
észak felé. Ezt a csendes tragédiát kevesen vették észre, pedig
Tárad! freskó 7
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Rákóczi olyan határozottan indult Várad felé, hogy nagyatyja 
örökének fontosságát át kellett értenie. Azért hagyta ott Boné • 
Andrást is, ki a várat körülzárta és hosszú éveken át addig 
itatta lovát egy kút vizéből, hogy azt a mai napig Boné kútjá
nak hívják.

Az ostromzár olyan erős volt, hogy a várőrség rézből vert 
magának szükségpénzt, és olyan gyenge, hogy a Maros felé 
megmaradt az összeköttetés a többi szerbekkel. 1704. október 
11-én Buda felől 15 ezer főnyi sorkatona élén vonult át Váradon 
Herbeville gróf tábornok, hogy Rabutín de Bussy erdélyi parancs
noknak segítséget vigyen; 1706. augusztusban Rabutin jött a 
Királyhágó felől és ment Buda felé, ahonnan ismét Tíge csá
szári ezredes jelent meg 1707 elején, hogy Biharon, Váradon 
és Belényesen át Erdélybe siessen, ahová különben Rabutin is 
minden baj nélkül eljutott.

Boné Andrásnak nem volt annyi ereje, hogy mindezt meg
akadályozza, de azért helyén maradt. Hogy ez megtörténhetett, 
annak az volt az oka, hogy Várad vidéke lakatlan volt.

24« Rácok és mócok.
A Maros felől már a török uralom idején új honfoglalás 

indult meg és a színmagyar vidéket szerbek telepítették be, 
akik Aradon, Gyulán, Váradon rácvárosokat alapítottak. A 
bihari rácok vezére, Thököli — igazi nevén Popovics Tekeli ja 
János — Aradon született és onnan vándorolt Biharba, hol 
Boné András ellen vitézkedett. A bécsi kormány oly nagyra 
tartotta, hogy vendége, Nagy Péter cár, maga látogatta meg a 
rác vezért szerény otthonában, fiait pedig orosz szolgálatba 
vette. Amíg a katolikus váradi püspök nem tudott Váradra el
jutni, addig a rác vladika (püspök) görög keleti püspökséget 
igazgatott Eger és Várad között.

Bunyitay kutatásai szerint az első rác vladika már 1660 
után megjelent Belényesen, tehát a szerbek terjeszkedését a 
török hódítás tette lehetővé. A belényesi protestáns magyarok 
és a görögkeleti románok azonban a szerb vladikát megtámad
ták és ez világosan mutatta, hogy addig a magyarok és a ro
mánok egymással békében éltek.

Bécs a szerb katonákra támaszkodott és megengedte a 
görög egyház virágzását, a románok tömegét viszont megosztani 
törekedett és 1700-ban részükre görög katolikus egyházat ala
pított. Rákóczi erre az unióval szemben a görög keleti egyház
nak kelt védelmére, mire Thököli 1711-ben Biharból felmon
dotta Bécsnek az engedelmességet, Hatzegan (Hátszegi) Mar
cui császári szolgálatban álló román ezredes pedig a váradi 
helyőrség háromszáz vitézével együtt kibontott zászlóval ment 
át a kurucok táborába. Még ennél is fontosabb volt az, hogy
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a magyar és román lakosság az örökös pusztítások elől mene
külve a havasok közé vonult, ahol új, keverék népfaj keletke
zett. A hegyvidéki ,,mócok“ román nyelve a románok megálla
pítása szerint is tele van magyar elemekkel; a fajilag erősebb 
román beolvasztotta ugyan a kisebb számú magyarságot, de 
annak nyelvét is átvette.

A síkság felé terjeszkedő románságot a Váradon megtele
pedett jezsuiták igyekeztek megnyerni az uniónak. A  székely 
származású László Pál kanonok egyenesen azért indította meg 
a térítést, hogy a Biharban erősen megcsappant katolikus la
kosság számát a görög egyháztól elhódított hívekkel gyara
pítsa. így kerültek az új hívek a katolikus magyar püspök igaz
gatása, egyháziakban is magyar hatóság alá.

László kanonok, ki az áttért románoknak Váradon templo
mot és iskolát épített (így telepedtek meg azok Váradon), 
első sikereit Belényes körül aratta, de onnan jött az első tá
madás is — az aradi szerbek oldaláról. Az unionált románok 
és a görög keleti szerbek 1726-ban Velencén összeverekedtek; 
a rácoknak ellenálló román pap börtönbe került, mert a csá
szári katonaság Bécsből vett utasításai értelmében a szerbek 
oldalára állott. Joanovics Vincent aradi szerb püspök, később 
karlócai pátriárka, maga indult el, hogy a bihari kérdést meg
oldja, de már a belényesi románok eltorlaszolták előtte a Vá
rad felé vezető útat. Mégis eljutott Váradra, mert ajánló le
vele volt a katonai parancsnokhoz; a velencei rácok élén ellen- 
körmenetet vezetett a katolikusok úmapi körmenete alatt és 
kivezényelt császári katonákkal vétette körül magát. Bár úgy 
intézte a dolgot, hogy a két körmenet szembetalálkozzék, a 
katolikus magyarok és az unionált románok kitértek a vere
kedés elől. László kanonoknak azonban minden fáradozása 
kárba veszett, mert a románok a császári katonaság magatar
tása folytán ott hagyták a latin egyházat és a magyar papok
tól a szerb papok mellé állottak. A görög keleti egyház a leg
felsőbb támogatás folytán és a szerbektől való félelem miatt 
újból visszanyerte régi erejét.

Forgách Pál gróf kanonok, aki László örökét átvette, csak 
nehezen tudta őket 1736-ban visszatérésre bírni. Azt a moz
galmat, mely a bihari románságot a váradi magyar püspök alá 
helyezte, Csáky püspök vitte diadalra. Hogy az aradi szerb 
püspök befolyását kellőképen ellensúlyozza, 1738-ban görög 
katolikus (unionált) püspököt vett maga mellé; ennek a román 
Hátas László lelkésznek ez a megbízása vetette meg alapját a 
későbbi váradi görög katolikus román püspökségnek. Csáky 
1739-ben Újváros piacterén telket vett, ott épített neki házat 
és templomot, az új latin székesegyház és püspöki palota 
szomszédságában. Utóda, Forgách Pál gróf nevezte ki 1748-ban 
Hátas utódát Kovács Meletus román pap személyében, tehát a

7 *
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bihari románok a magyar püspök segítségével szabadultak fel 
a szerb igazgatás alól. Román templomaikban magyar igazga
tás alatt is román maradt az istentisztelet; a Forgáchtól felállí
tott 13 román iskolában román nyelven tanítottak; Rómában 
egy évtized óta váradi román klerikusok tanultak: mindez a 
magyar püspök áldozatkészségének volt köszönhető.

A karlócai szerb pátriárka és szinódusa viszont mindezt 
a császári kormány ellen való lázadásnak tüntette fel. Zsivá- 
novics Szinézius aradi szerb püspök 1751-ben és 1758-ban is
mételten megjelent Váradon, de bár mindkét esetben a várból 
kért magának katonai kíséretet, a románok egy értelemmel 
visszautasították a szerb igazgatást.

Karlóca Mária Terézia elé vitte az ügyet. Rendele
téből 1754-ben vizsgáló bizottság szállott ki Váradon, mely
nek 16 ezer forintra rúgó költségeit Forgách püspöknek kellett 
viselnie. A püspök bánatában Püspökibe költözött és onnan je
lent meg a bizottság előtt, mely vele szemben a szerbeket tá
mogató De Ville katonai parancsnoknak adott igazat. Nem is 
volt magyar ember abban az illyr udvari ügyosztályban, mely 
Bartenstein báró elnöklete alatt Forgách grófot 1757-ben Vácra 
helyezte át, az aradi szerb püspöknek pedig megengedte, hogy 
Velencében, a váradi vár szomszédságában, vikáriust állíthas
son. Bartenstein maga fejtette ki később a kérdésben álláspont
ját József főherceg-trónörökös előtt, de hamis képet adott nekir 
mikor azt mondotta, hogy a szerbek mindazokat a magyaror
szági területeket, ahol laknak, modo pacti bírják. A valóság 
az volt, hogy a magyar állam semmiféle területét semmiféle 
paktummal soha senkinek nem engedte át; a bécsi kormány az 
egész görög keleti egyházat más okból utalta át a szerbek 
hatáskörébe.

Bartenstein addig nem nyugodott, míg a görög katolikus 
román püspököt is ki nem vette a magyar igazgatás alól. Mikor 
Patachich Ádám váradi püspök 1776-ban Drágosi Mózest vá
lasztotta román püspökül, az uralkodó kalocsai érsekké tette 
meg. Váradra senkit sem küldött, a várva-várt utód helyett egy 
1777. június 23-án kelt pápai bulla érkezett, mely szerint a ki
nevezendő görög katolikus román püspök azontúl az eszter
gomi érsek alá fog tartozni. Még tovább mentek és 1781-ben 
az uralkodó a váradi püspökök ősi birtokát, a 140 ezer holdat 
kitevő belényesi uradalmat a román püspöknek adományozta. 
József királynak ezt az adományát utóda, II. Lipót azzal tol
dotta meg, hogy 1792-ben a szélnek eresztett váradi jezsuiták 
templomát és kollégiumát is a görög katolikus románoknak adta 
oda. Ezek a rendelkezések a megerősödő magyar püspökség 
további fejlődését derékben törték ketté; a Fekete Körös vidé
kének magyarsága magyar helyett román egyházi és iskolai 
igazgatás alá került; a vármegye és a város fölött viszont a túl-
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súlyba került protestáns magyarság vette át a politikai veze
tést és irányítást.

25. Barokk Várad és váradí barokk.
A  modern Várad alapvetését Benkovich püspök Szent 

László székesegyházának helyreállításával kívánta megindítani, 
de a katonaság a várat magának tartotta meg.

A gondolat elejtése után Benkovich a vártól északra, Csáky 
Imre gróf attól keletre, Csáky Miklós gróf északnyugatra ke
restek alkalmas teret és így csak Mária Terézia idejében ké
szültek el azok az egyházi épületek, melyek a város építésének 
irányt adtak.

Az első székesegyház Benkovich fatemploma volt, melyet 
1723-ban a ferencesek, 1730-ban a pálosok, 1770-ben az örmé
nyek, 1786-ban a görög katolikus oroszok (ruthének) örököltek.

A helyreállítás kimagasló vezérének a keresszegi és ador- 
jáni Csákyak családjából származó Imre grófot (1672— 1732), 
szokták tekinteni, kit a szerencse korán szárnyaira vett. Már 
gyermekkorában apáti jövedelmeket élvezett; mint ilyen tar
totta meg, 18 éves korában, a bécsi Szent István székesegyház
ban, Szent Lászlót dicsőítő beszédét, amely nyomtatásban is 
megjelent (Sanctus Ladislaus bis Rex, sive Hungáriáé et sui 
moderator, Josepho I. dicatus, Viennae 1690. in Basilica Sancti 
Stephani nomine 1. Nationis Hungaricae panegyrice laudatus. 
Wien, 1690). Két évvel azután Várad felszabadult a török ura
lom alól, Csáky pedig Rómában tanult tovább. Doktorrá is ott 
avatták fel 1695-ben; akkor írt melodrámát Magyarország fel
szabadításáról, amely Rómában látott napvilágot. 1701-ben 
mint címzetes püspök a királyi kancelláriában nyert alkalma
zást, de már 1702-ben Várad püspökévé, Bihar megye főispán
jává lett. Váradi püspökségét megtartotta mint kalocsai érsek 
(1710) és bíboros (1717) és Váradon halt meg (1732), amelyet 
annyira megszeretett, hogy nagyobb méltóságokért sem tudta 
elhagyni.

Boné András hosszú ideig megakadályozta, hogy Váradra 
mehessen, de azután mint bíboros-püspök, amilyen Martínuzzi 
óta nem volt, ő állította helyre Várad katolikus jellegét és régi 
virágzását. Alatta kaptak őket megillető helyet a ferencesek, 
jezsuiták, kapucinusok, pálosok és prémontreiek; alatta nyerte 
vissza ismét a megint városnak nevezett Nagyvárad régi jogait. 
Nagy összeköttetései Váradnak is hasznára voltak. Mindenki 
büszke volt rá, hogy 1713-ban az ország határán ő üdvözölte 
III. Károly királyt, mikor az Spanyolországból hazatért és első 
ízben lépett magyar földre; 1722-ben ő tolmácsolta Károly 
királynak az országgyűlés rendjeinek azt a kérését, hogy az 
örökösödés az uralkodó leányára, Mária Teréziára kitérj esz-
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tessék (a vonatkozó beszéd nyomtatásban is megjelent: Allo
cutio stb. Wien, 1772). Ö maga prímás szeretett volna lenni, 
de nem sikerült (1725) és attól kezdve Váradon keresett vi
gasztalást. Hiába kárpótolták őt mással: Csáky gróf Várad
nak élt és váradi magányába temetkezett. Nagyobb szabású 
székesegyház, püspöki palota és főiskola építésére, alapítására 
gondolt. Akkor építették a második székesegyházat (az újvárosi 
Szent László templomot) és a várostól keletre, a fürdők felé, 
azt a várszerű kastélyt, ahol később lakni akart. A váradi kő
házak és a gyorsan fejlődő Újváros neki köszönték fellendü
lésüket. A város jótevőjét, második alapítóját látták benne. Az 
új székesegyháznak azonban csak alapjait tudta letenni (1731. 
június 5), mert egy évvel azután kastélyában elhalt (1732). A 
kastély elpusztult és nyoma sem maradt.

Csáky Imre gróf bécsi emlékek alapján, bécsi emberekkel, 
bécsi ízlés szerint dolgozott és dolgoztatott, de a bihari pro
testáns nemesség még sem a barokkért rajongó udvari embert 
látta benne, hanem a bihari urat. Annyira megszerették őt, 
hogy a protestáns rendek magok kérték utódául Csáky Miklós 
gróf nagyprépostot, kit Mária Terézia királyné egyenesen az 
ő kérésükre tett meg utódául. Miklós püspök legnagyobb ér
deme Szent László kőszobrának felállítása volt. Mikor az vég
bement, 1739. június 27-én, Szent László napján, mindenki a 
modern Várad, Újváros főterén volt, melyet megtöltött az 
ünneplő ruhába öltözött lakosság. Szent László napja volt és 
az új Nagyvárad ünnepélyesen Szent László védelme alá he
lyezkedett.

A Csákyak utóda, Forgách Pál gróf (1747— 1757), a Páz
mányokkal való rokonság folytán félig váradi ember, 1721 óta 
váradi kanonok volt. A Csákyaktól hátraszorítva csak akkor 
került előtérbe, mikor 1747-ben püspökké nevezték ki, de attól 
kezdve azután minden erejével tovább építette Szent László 
városát. Magára hagyta, nem fejezte be Csáky kastélyát, mely
nek falait az idő kikezdte; ott hagyta Szent László várát is, 
melyet a császári katonaság túlzott félelemmel őrzött; ott a 
vártól kilométerre épült Újvárost új házaival és széles ut
cáival, Szent László szobrával és székesegyházával együtt. 
Nem azért, mintha Szent Lászlót nem tisztelte volna, mert 
éppen ő volt az, aki Győrből el akarta hozatni — de nem kapta 
meg — Szent Lászlónak Váradról elhurcolt hermáját a fej- 
csontokkal és aki a várban ismét kerestette a szent király sír
ját. Forgách püspök egészen mást gondolt: ki akarta vinni a 
püspökséget a városból és azért kerestette az ereklyéket, hogy 
azokkal együtt vonuljon észak felé, hol egy magaslaton a har
madik székesegyház és egy püspöki palota építéséhez alkal
masabb helyre talált. Ott is vetette meg 1752. május 1-én a 
mai székesegyház alapjait.



103

Az aszkétalelkű főpap érdeme volt a püspökségnek és a 
káptalannak a mai helyükön való elhelyezkedése. Bár a püs
pök maga sem érte meg a munkába vett épületek befejezését, 
de Olaszi feltámasztása Forgách Pál érdeme volt és ő adta 
meg a városnak mai képét, arányos fejlődését, terjeszkedési 
lehetőségeit.

A Csákyak és Forgách sokkal jobb magyarok voltak, mint 
sem észre nem vették volna, hogy a vár környékéről elutasított 
város a bécsi befolyás köréből kisiklott, a messze költözött 
püspökség pedig az északról bejáró protestáns nemességhez 
került közelebb. Voltak olyanok is, akik a három püspöknek a 
protestáns nemességgel való barátkozásából magyar front ki
alakulását állapították meg, amellyel szemben a katonaság 
szorult védekezésre. Legalább is így gondolta ezt De Ville csá
szári tábornok, a vár parancsnoka, ki Bécsből vett utasításai 
szellemében a görög-keletiekkel fogott össze.

Várad Forgách halála után már nem is kapott magyar 
püspököt és ezzel kezdetét vette Bartenstein bárónak az a tö
rekvése, hogy a bihari magyar frontot felgöngyölje.

Zajesdai Patachich György báró (1717— 1784) nem az 
első horvát ember volt, aki Váradra került, hol 1759-ben Vá
rad püspökévé, Biharmegye főispánjává lett. Érdeméül tudták 
be az akkor még zágrábi kanonoknak azt, hogy 1734-ben ő 
tartott beszédet Szent Lászlóról a bécsi Szent István baziliká
ban (Divi Ladislai Hungáriáé Regis Panegyricus. Wien, 1734); 
hogy ezen a beszéden a bécsi egyetem hivatalosan részt vett; 
hogy rokona volt a Pázmánytól nevelt Zrínyi Miklós grófnak.

A nagy műveltségű Patachichnak megakadt a szeme a 
barokk épületeken és elődeinek felszaporodott könyvein. To
vább építette a székesegyházat és a püspöki palotát, melyben 
lassanként egy új Athén kezdett kialakulni a napsütötte ma
gaslaton.

A tudományt és a komoly irodalmat a káptalanban a po
zsonyi tudós Pray György (megh. 1801.) képviselte, ki 1747-ben 
első ízben mint jezsuita, 1790-ben mint kanonok került Nagy
váradra. Ekkor már hírneves tudós volt, ki sikerrel mérte össze 
fegyverét a káptalan büszkeségével, Gánóczy Antal kanonok
kal (megh. 1790). Bármennyire komoly volt is azonban, mégis 
maradt egy verse, melyet Gíacomo Mariozzának, Patachich 
püspök udvari költőjének tiszteletére írt (Közölve: Mariosa 
Jacobo Italiam repetenti Propemticon extemporaneum. Kalocsa, 
1781). A  kassai születésű Gánóczy Antal, kit még Csáky Mik
lós gróf tett váradi kanonokká, Patachich báróval együtt tagja 
volt a római, Gánóczy az erfurti akadémiáknak. Szent László 
emlékét Gánóczy ápolta és tartotta fenn abban a két kötetes 
munkában, melyet Várad régi püspökeiről 1776-ban Bécsben 
kiadott (Episcopi Varadienses fide diplomatum concinnati. 2
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kötet. Wien, 1776.). Történelmi és teológiai munkákon kívül írt 
elégiákat is, Urményi József főispán tiszteletére pedig pa- 
negyríst (Panegyricum. Várad, 1782). Fessler Ignác (1756— 
1839) fiatal éveiből kettőt éppen abban az időben töltött a 
kapucinusok váradi rendházában (1775— 1776). Életének hátra
levő hatvan éve alatt mindig szeretettel gondolt vissza reájuk, 
bár nem jól érezte magát a kolostorban. Mint fiatal szerzetes 
többször felkereste a hozzá kedves és szeretetreméltó Gánóczy 
kanonokot, ki akkor a váradi püspökség történetén dolgozott, 
abból részleteket olvasott fel neki, gondolatokat és tanácsokat 
adott Fesslemek későbbi műveihez. Emlékirataiban Patachich 
fényes udvarának emléke tükrözik. Kazinczy Ferenc is jó köl
tőnek tartotta Jósa Gergely váradi tanárt, aki Gánóczy és má
sok tiszteletére adott ki verseket, bár nagyobb volt nála sárosi 
Mihalóczy György (1749— 1801), ki alkalmi versekkel örökí
tette meg nevét. A háromszéki székely Baróti Szabó Dávid 
(1739— 1819) mint jezsuita páter került 1770-ben a váradi 
rendházba, hol a ház krónikáját vezette. Ott érte őt rendjének 
feloszlatása 1775-ben.

Patachich váradi Athénjében még jobban virágoztak a 
művészetek.

Olaszi barokk stílusban épült át; mintáit az osztrák ba
rokk-építészet legnagyobb mesterei adták, köztük Hillebrandt 
Ferenc Antal és a svájci olasz Ricca János, a bécsi udvar épí
tőmestere. Bár a kutatók figyelme Váradot elkerülte, a vára- 
diak tudatában voltak azoknak a kincseknek, melyeknek Pa
tachich áldozatkészségéből, az ő műízlése folytán birtokába 
jutottak. Az új székesegyház és a mellette épült barokk püs
pöki palota — a „rezidencia" — remekei voltak a korabeli 
építőművészetnek. Hasonló stílusban épült a püspöki szeminá
rium, azoktól elütő erdélyi stílusban a káptalansor a kanono
kok egybeépült házaival, melyeken 56 széles oszlopon tartott 
árkádos folyosó futott végig. Ugyanígy építkeztek az irgalma- 
sok és a pálosok is.

Patachich bőkezűségéből festette a székesegyház nagy ol
tárképét Fischer József Vince (1729— 1810). A  Tíepolo hatása 
alatt készült Mária-kép megújítása volt annak a Mária-tiszte
letnek, mely Váradot a középkorban kitüntette.

A szobrászat terén a váradi káptalan 1738-i határozatát 
kell megemlítenünk, hogy Szent Lászlónak szobrot állít, Pa
tachich székesegyházának ének- és zenekara olyan híres volt, 
hogy a bécsi udvarban is szóbeszéd tárgyát képezte. Debrecen
ből a protestánsok is csodájára jártak. Csokonai Vitéz Mihály, 
a protestánsok nagy költője, meg is énekelte, mert ő is ült a 
székesegyház faragott padjaiban és gyönyörködött abban a ze
nében, melyet Haydn fivére, Haydn Mihály, majd Ditters bécsi 
udvari karmester dirigáltak.
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Ugyanakkor a jezsuiták váradi kollégiumukban színdara' 
bokát adtak elő; 1744-ben latin, 1766-ban már magyar nyelven 
mutatták be Szent László életét. Patachich maga is állított 
színpadot rezidenciájának nagy termében és vallási tárgyú 
színdarabokat adatott elő.

Mikor 1773-ban a jezsuita rendet feloszlatták, annak ki
váló tagjait váradi udvarába hívta meg és Vitéz János akadé
miáját kívánta felállítani. Hogy az nem sikerült, abban várat
lan kinevezése akadályozta meg. Bartenstein báró ugyanis nö
vekvő aggodalommal szemlélte azt a jó viszonyt, mely a vá- 
radi katolikus és a bihari protestáns magyarok között kialakult. 
Azt is látta, hogy e közös front élén a horvát Patachich püspök 
áll, kinek nevét az udvarban a karmesterek váradi érdekelt
sége folytán különös szemmel nézték. Ezért 1776-ban kalocsai 
érsekké léptették elő, Váradra pedig senkit sem küldöttek.

Csak később tudták meg Bihar-Váradon, hogy a rendel
kezés egyformán irányult a katolikus és a protestáns magyar
ság ellen.

26« Jog és politika.
Bartenstein sakkhúzása felért egy csatavesztéssel.
Patachich fájó szívvel, megtört lélekkel távozott Várad 

szelíd lejtőiről, ahová sohasem tért vissza, de mindig vissza
gondolt.

Katolikus hívei főpásztor nélkül maradtak és magokra 
hagyva kerültek szembe a protestáns többséggel. A  protestáns 
magyarokat viszont az sújtotta le, hogy a belényesi uradal
mat az uralkodó a román püspöknek adta oda és ezzel a Fe
kete Körös vidékének protestáns magyar lakossága román egy
házi, iskolai és társadalmi befolyás alá került. Belényesnek 
1600-ban meglevő 83 családja közül csak 5 volt a román; 
1910-ben a Fekete Körös színmagyar vidékén, 20.329 magyar
ral már 120.032 román állott szemben. A magyarság helyét a 
románság foglalta el.

Bartenstein tanítványa, József királyi herceg, trónörökös 
korában is, trónralépése után is megfordult Váradon, 1770-ben 
és 1786-ban. Nem jött üres kézzel, mert 1781-ben kiadott tü
relmi rendele te Váradon ismét lehetővé tette protestáns hit
község megalapítását. A  szabad vallásgyakorlat Bartenstein 
szemében egyenlő volt a közös magyar front felbontásával és 
ebből a célból kívánta kivenni a mindenható püspök alól a 
hozzá simult protestánsokat, a szerbekkel szemben a reá tá
maszkodó románokat. A  harc nem a katolikusok és a protes
táns magyarok közt folyt, hanem a püspök és a katonai pa
rancsnokság a püspök és az udvar, a magyarok és a püspöki 
„rezidencia" 365 ablakára megharagudott kalapos király kö
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zött. A magyarokhoz állott horvát Patachichot el kellet távo
lítani, hogy a püspök helyett a császári tábornok kerüljön a 
megosztott lakosság fölé.

Akkor még kevesen vették észre a bécsi kormányzat rej
tett szándékait és örömöt keltett, a katolikusok sem haragudtak 
miatta, hogy 1784. január 1-én és 6-án, Újévkor és Vízkereszt 
napján a Tisza-ház udvarán, hosszú idő után az első protes
táns istentiszteletet megtartották. A  Hollandiában tanult Ke
resztesi József (1748— 1812), váradi lelkész, a későbbi „szala- 
csi pap" volt a Tisza-ház ünnepi szónoka, ki ekként ünnepelte 
meg az 1781 -i türelmi rendeletnek 1784-ben történt kihirdeté
sét: ,,Üj teremtett állat, melynek ábrázatjában, midőn a nagy
váradi reformáta ekklézsia felséges József római császár és 
valójában apostoli király vallás szabados gyakorlás iránt ki
adott kegyelmes parancsolatjának ereje szerint, 1784. esztendő 
első napján, régi árvaságának gyászából levetkezvén, az isteni 
tiszteletnek felállásával egy valóságos új örök esztendőt szen
telt volna. A  keresztény embert első tanításban lefestve elő
adta borosjenői Tisza István és László úrfiaknak Várad-Olaszi- 
ban levő házak udvarán felvont sátor alatt." Majd a császár 
nevenapján: „Atyafiait békességre intő József, kinek képében 
a felséges II. József római császárt a vallás szabados gyakor
lásában szükséges keresztény egymást eltűrés iránt kiadott ke
gyelmes parancsolatja szerint leírta és mindeneket az ő pa
rancsolatjának megtartására Nagy-Várad-Olasziban 1784. esz
tendő bőjtmás havának 19. napján tartatott József napi gyü
lekezetben intett." (Mindkét prédikáció nyomtatásban is meg
jelent Nagyváradon, 1784-ben). Keresztesi egyébként szalacsi 
lelkész korában közismert naplót írt a korabeli eseményekről. 
A bihari jozefinizmusnak ez a kódexe 1868-ban nyomtatásban 
is napvilágot látott. (Krónika Magyarország polgári és egyházi 
közéletéből a XVIII. század végén. Pest, 1868.). 1787 óta már 
a reformátusoknak is saját egyházuk és templomuk volt.

A püspök hatalmának korlátozását sokkal inkább jelen
tette az, hogy Bihar igazgatása 1776 óta világiak kezében volt. 
Egymást követték a vármegye legfőbb vezetésében: Andrássy 
István gróf, Brunswick Antal gróf (1779—80), Kornis Mihály 
gróf, Brunswick József gróf (1790), Ürményi József (1782—85), 
Haller József és Teleki Sámuel grófok, mint főispánok, hely
tartók, a kormány bizalmi emberei. Teleki Sámuel két ízben 
is állott Biharmegye élén (1785— 1786 és 1791— 1822) és ő volt 
az, aki 1784-ben Utrechtben Janus Pannonius verseit nyom
tatásban kiadta (Jani Pannonii Poemata quae uspiam reperori 
potuerunt omnia). Voltak közöttük protestánsok is; a várme
gyei nemesség élén a borosjenői Tiszák protestánsok, a besse- 
nyői Beőthyek olyan katolikusok voltak, akiket a protestánsok 
támogattak.
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Az eltolódás a görögkeletiekkel szemben kialakult viszony
latban is észlelhető volt.

Putnik Mózes temesvári görögkeleti szerb püspök 1783-ban 
emlékiratban kérte, hogy Váradon görögkeleti templomot épít
senek. Az alapkő letétele József császár jelenlétében történt 
meg és így épült fel az újvárosi Szent László-téren a harmadik 
templom, a görögkeletiek „holdas“ temploma. A nyomás most 
is Belényes felől jött, de a románok most már határozottan 
szembefordultak a szerbekkel. Az aradi görögkeleti püspök
ségre szerb helyett román főpapot neveztek ki, Váradon püs
pökséget akartak állítani és görögkeleti román konzisztóriumot 
szerveztek a vikárius oldalára. Lényegben tehát úgy a görög
katolikus, mint a görögkeleti románoknak olyan erős terjesz
kedése volt észlelhető, hogy a Bartenstein bárótól megbontott 
magyar front csakhamar ismét helyreállott és a katolikusok, 
protestánsok közös védekezése indult meg a román térfogla
lással szemben.

A magyar társadalom különböző elemeinek összefogása 
egészen az 1715-i országgyűlésig vezethető vissza. Hosszú idő 
után akkor történt először, hogy az anyaország majdnem egé
szében képviselve volt a pozsonyi országgyűlésen. Elmúltak a 
belső forradalmak és ellentétek; a rendek békés úton keresték 
a magyarság érvényesülését és azt kívánták, hogy fiaik maga
sabb nevelésben részesülve, magasabb állami hivatalokban, a 
közéletben és a külszolgálatban érvényesüljenek. Mária Terézia 
magáévá tette ugyan áldozatkész rendjeinek ezt a szerény kö
vetelését, bécsi kormánya ellenben a magyaroktól tervezett és 
magyar pénzen fenntartott nevelőintézetet Bécsben állította fel.

Ürményi József a nevelésügy terén szenvedett nagy vesz
teséget az oktatásügy terén pótolta és a Ratio Educationis név 
alatt ismert oktatásügyi kódexben 1777-ben akadémiák felállí
tásáról gondoskodott „mindazok részére, akik a király és a haza 
szolgálatára szánták magukat“ . Ez a politikai oktatás beveze
tése volt mindazok részére, kik országos jellegű és egyéb köz- 
szolgálatra készültek elő. Ürményi négy akadémiát létesített 
(Pozsony, Kassa, Győr és Nagyvárad), egy-egy tankerülettel 
és egy-egy tankerületi főigazgatóval, aki nem az iskolák felügye
lője volt, hanem politikus, az akadémiai kerület iskolapolitiká
jának intézője. A francia állam röviddel azután teljes egészé
ben átvette és a mai napig megtartotta az akadémiai rendszert, 
míg az Magyarországon elsorvadt.

A maguk idejében a jogakadémiáknak igen fontos szerep 
és hivatás jutott. Nemcsak azért, mert az ország egyetemétől 
távol egyetemi színvonalú jogi képzést adtak, de mert nemcsak 
a jogtudományokat művelték, hanem az állam- és a nemzetközi 
tudományokat is, melyek idővel szintén elsorvadtak. A bécsi 
kormány 1848-ban egyedül a nemzetközi tárgyú ismeretek tani-
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tását húzta ki a magyar felsőoktatásból és ezzel a jogi oktatást 
a magán- vagy belföldi jellegű jogtudomány helyi jelentőségű 
útvesztőibe taszította.

A váradi jogakadémia olyan mértékben teljesítette köteles
ségét és töltötte be hivatását, hogy tanárai 1918-ig nagyrészt 
egyetemi tanszéket kaptak és az országnak elsőrangú kiválósá
gokat szolgáltattak.

Az egész Tiszántúl rendisége a váradi jogakadémián tanult 
és jogász fiatalsága jelentékeny erővel támogatta Magyarország 
rendjeinek követeléseit.

27. A váradi jakobinusok.
Nem lehetett elkerülni, hogy az új képzés új eszméket és 

azoknak diadalra emelése végett új nemzedékeket ne küldjön 
a harcba. Általánosan tudott dolog azonban, hogy ez a harc a 
magyar alkotmányért folyt.

Montesquieu Genfben 1748-ban megjelent munkájának 
egyik részét a genfi születésű Rousseau 1762-ben azzal bővítette 
ki, hogy a genfi köztársasági alkotmány társadalmi szerződésen 
alapul (Contrat social. Amsterdam 1790); Ürményi József, Bi
har megye volt főispánja, 1790-ben Bécsben álnév alatt kiadott 
magyar közjogi munkájában ugyanezt állapította meg: Habet 
Hungária pacta cum Regibus suis. Mi több, Teleki Sámuel gróf 
bihari főispán maga is meglátogatta Rousseaut, sőt azt a papot 
is, ki a Contrat social kéziratát Hollandiába csempészte fran
cia területről.

Nem Montesquieu és Rousseau munkáiban kell tehát keres
nünk az 1790-i mozgalom eredetét, de az 1784-i parasztlázadás
ban sem, amint azt a francia forradalom előestéjén Brissot János 
Péter tette. Márki Sándor és Jancsó Benedek szerint ugyanis 
az történt, hogy 1784. november 2-án, halottak napján, Krizsán 
román parasztvezér megjelent Körösfalván (rom. Kristyór) és 
a falu magyarjait legyilkolta. Pakoth Mihály szolgabírót, a Kris- 
tyóry család 12 élő tagját lemészárolták, az asszonyokat és 
gyermekeket erőszakkal a görögkeleti egyházba léptették; a 
megölt Pakoth hajadon leányát, Apollóniát, a görögkeleti temp
lomba hurcolták, görögkeleti módon megkeresztelték és egy ott 
levő román legénynek dobták martalékul. Az egész vérfürdő 
Kosztán (Costan) kristyóri görögkeleti lelkész műve volt, aki 
faluja magyarjait ki akarta irtani, ezt a pokoli tervét végre is 
hajtotta.

Váradon azt hitték, hogy Arad felől újból megindultak az 
ortodoxok és új katasztrófa közeledik. A váradi katonaság Be- 
lényesbe vonult és hosszabb ideig ott is maradt, mert a ma
gyarok és románok rettegésben éltek. Krizsán börtönbe került 
és önkezével vetett véget életének; sejtelme sem volt arról, hogy 
Párizsban az emberi szabadság vértanúját fogják látni benne.
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Nem is Bessenyei György (1747— 1811) bécsi testőr volt az, 
aki a forradalmi eszméket 1785-ben, mikor a biharmegyei Pusz
takovácsiban megtelepedett, Magyarországba ültette át. Besse
nyei őszinte csodáló] a volt a francia műveltségnek, nyelvnek és 
irodalomnak, de amit a sok idegen „holmiból" kihalászott, az a 
magyar nyelv emelése, a magyar emlék összefogása volt. Mon
tesquieu munkáiból és Rousseau eszméiből a társulási gondola
tot, az erők összefogását hámozta ki és így született meg az 
„Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék", melyet „a 
bihari remete" írt és amelyet az 1791—92-i pozsonyi ország- 
gyűlésen, a szerző nevének elhallgatásával, a Váradon tanult 
Révai Miklós maga költségén adott ki és osztogatott szét a ren
dek között. A társulási gondolat fontosabb volt Bessenyei gon
dolatában a nyelv művelésénél is; halálát is félreértették; 
papot ugyanis azért nem kívánt látni, mert a faluban nem volt, 
de Istennel kibékülve halt meg.

A „bihari remete" — déjá enterré tout vif — munkáját 
kazinczi Kazinczy Ferenc folytatta (1759— 1831), ki remeteség 
helyett a társadalmi élet sodrát kereste és így került bele a fran
cia forradalom hatásaként keletkezett Martinovics-összeskü- 
vésbe. Fraknói Vilmos váradi kanonok kimutatta, hogy Martino
vics hitvány ember, áldozatai nagyrészt ártatlanok voltak. Ezek 
között volt Kazinczy Ferenc is, kit a bécsi kormány a brünni 
Spielberg várába záratott.

Spielberg börtöneit az olasz Pellico Silvio örökítette meg, 
de kevesen tudják, hogy az olaszoknál a magyarok többet szen
vedtek. A börtön őre gyertyával ment a fogoly előtt a mélyen 
fekvő kazamaták felé. Már két emeletnyi mélységben voltak és 
csak a nedves falat tapogatva, jutottak előre. Kazinczy egyre 
levertebbé lett, ahogy a penész szaga erősödött. A kijelölt cella 
levegője dohos volt. A  rab megfordult és kérdezni akart vala
mit, de azt a választ kapta, hogy itt semmit sem szoktak kér
dezni. Ott csak meghalni szoktak, mert annak a cellának a lakói 
valamennyien meghaltak. Pellico a felső cellákban és nem 
egyedül, hanem honfitársaival együtt élt. Feljegyzéseivel mégis 
fel tudta kelteni az elnyomók ellen a világ megdöbbenését. A  
spielbergi magyarokról senki sem hallott semmit, pedig azok 
szenvedései tengerré dagadtak; az utókor az igazság ellen moz
gásba hozott védelemnek adott igazat, mely a spielbergi börtön 
igazgatójának, Ugarte grófnak humanizmusát magasztalta.

Kazinczy cellája mellett egy másik bihari, szentjobbi Szabó 
László (1767—95) kapott helyet. Szabó 1786-tól 1789-ig váradi 
tanító, majd Teleki Sámuel gróf főispán titkára volt. Mint ilyen 
írt epigrammát Mirabeauról és került Martinovics társaságába, 
hová pártfogója, Teleki házában vonta be őt Hajnóczy; ő viszont 
a két Szlávy fiút, János jurátust és György szolgabírót szerezte 
meg az ügynek. Korántsem kell gondolnunk, hogy ezek a fiatal
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emberek jakobinusok voltak, mert Szlávy György pl. elolvasta, 
de kinevette a forradalmi kátét. Sokkal inkább a szabadságért 
rajongó bihari magyarok voltak ők és annak, nem pedig a fran
cia forradalomnak lettek vértanúivá. Alig csapódott be Szabó 
mögött a spielbergi börtön ajtaja, rothadt szalmazsákjára ro
gyott és gyógyíthatatlan betegségében ápolatlanul halt el. „ ő  
neki megnyitotta már Révét a jótevő Halál,” írta róla Bacsányi 
János költő, ki egy harmadik cellában szenvedett. Szentjobbi 
Szabó László egyébként álmodozó lelkű, gyenge testalkatú fia
tal ember volt. Köznemesi származása demokratikus gondolko
dású emberré tette őt, ki az 1792-ben trónralépő Ferenc király 
elé mintaképül a köznemességtől megválasztott Hunyadi Má
tyás királyt kívánta állítani. Ezért írta meg Mátyás király című 
színművét is.

A vértanúk a protestáns Bihar fiai voltak, hol a köznemes
ség diadallal üdvözölte József király türelmi rendeletét, de an
nál nagyobb elkeseredéssel a nyelvrendeletet. A vármegye a 
német hivatalos nyelv behozatala után magyarul adta ki ren
delkezéseit, 1790. február 4-én pedig megszállották a vármegye 
házát és eltávolították a tisztviselőket. Mivel a várban még min
dig voltak idegen csapatok — erőd jellegét 1784-ben megszün
tették, — a lakosságot felfegyverezték és éjjelenként fegyver
gyakorlatokat tartottak. Az uralkodó a február 4-én hozott vár
megyei határozatot 16-i leiratával megsemmisítette ugyan, de 
a királyi leiratot nyilvánosan elégették. Mikor Teleki Sámuel 
gróf királyi helytartó katonáktól kísérve a vármegyeházára be
vonult, a dermesztő hidegben sehol sem talált kályhát, mert 
azok töredékei szanaszét hevertek a földön. Bihar hadat üzent 
a kalapos királynak, aki 20-án valamennyi rendeletét vissza
vonta. Röviddel azután beállott halála folytán sohasem tudta 
meg, hogy kedvelt bihari rendjei a Körösparton valamennyi ren
delkezését máglyán égették el.

Erre az ellenállásra sem volna könnyű rábizonyítani, hogy 
az a francia forradalom hatása volt, mert a rendek éppen az ősi 
alkotmányt védelmezték. Nem is hasonlított hozzá, mert a ma
gyarok azt védelmezték, amit a franciák megsemmisítettek: a 
történelmi magyar alkotmánynak alig voltak lelkesebb hívei 
azoknál a rendeknél, akik az 1790-i parlamentben összejöttek 
és akik között 1848-ig Bihar követei gyakran vezető szerepet 
játszottak.

Bihar megye már 1790-i feliratában a nemzet részére köve
telte a szuverén jogokat. A parlamentnek tartotta fenn annak 
vizsgálatát, vájjon egyenlően oszlik-e meg a hatalom a király 
és a nemzet között. Azt kívánta, hogy ha nem hívnák össze az 
országgyűlést, úgy az meghívás nélkül is összeülhet. Bár ez a 
követelés forradalminak látszott, nem szabad felednünk, hogy 
a király a parlamentet a törvények értelmében összehívni volt



111

köteles és hogy az országgyűlések nélkül való kormányzatot 
ismerték törvénytelennek. Ha az uralkodó maga hívja össze ak 
országgyűlést, úgy a rendek keresni fogják az alkalmat, hogy a 
király és a nemzet között új megállapodás jöjjön létre. A fel
iratot bessenyői Beöthy József fogalmazta, válaszképen József 
király leiratára és nyíltan vallván benne azt az 1790-ben már 
közjogi kézikönyvekben is olvasható megállapítást, hogy a ki
rály és a nemzet között megállapodás (pactum)  van és a ma
gyar állam erre a paktumra épülve csak a király és a nemzet 
által hozott törvények útján kormányozható. Ezen az alapon a 
király törvénytelen rendelkezéseivel szemben kifejtett ellenállás 
a régi törvényekhez való ragaszkodást jelentette és nem volt 
forradalmi jellegűnek tekinthető.

Abban a küzdelemben, amely II. József király bukása óta 
folyt, a Tiszavidéknek és a Tiszavidék politikai központjának, 
Biharváradnak ismert fontossága nem a francia forradalmi esz
mékben és nem pusztán Martinovics híveiben látszik. Az új esz
mék körében is olyan sok a változat, hogy a szép és humánus 
vagy az újítás után vágyó lelkeket sem a tömeggel, de még 
azokkal sem lehet egy nevezőre hozni, akik a főispán kályháit 
a vármegyeházán ledöntötték. Még kevésbbé láthatjuk egysé
gesnek azt a rendi társadalmat, amely az 1790-i parlamentben, 
ahol a bihari követek Beöthy Imre és Domokos Lajos voltak, 
az ellenzék támasza volt. Mert voltak közöttük olyanok, akiket 
a francia és belga forradalmak és felkelések biztattak Bécs el
len, amelynek önkényes rendelkezéseit visszautasították. Vol
tak, akik a tiszántúli ellenzék radikalizmusát az udvar ellen for
dították és a Habsburgok helyére angol vagy német, de min
denképen protestáns herceget kívántak ültetni. Az Utrechtben 
tanult kálvinista Domokos Lajos bihari alispánnak és követnek, 
a szélső nacionalisták vezérének fia, Domokos Dénes, mégis a 
forradalom és a pusztítás szellemével szemben a történelmi ma
gyar királyság mellett tett bizonyságot. Az angol közvélemény 
vezére, Burke mellé állva, foglalt állást a francia forradalom 
barátja, Paine Tamás ellen és így annak az esetnek lehetünk 
szemtanúi, hogy Burke és Paine párbajában az Angliától távol
eső Bihar is résztvett. Ekkor is megtartotta összeköttetését a 
nyugattal, de bár érzékeny volt a francia eszmék iránt, a gya
korlati életben a forradalommal szemben a történelmi magyar 
állam védelmére állott (Domokos kézirati müve a Magyar Nem
zeti Múzeumban: Ein Brief an Herren Thomas Paine, worinnen 
Dionysius von Domokos über diejenigen Paragraphen, in wel
chen Herr Paine in seinem Buch, dessen Titel ist: Die Rechte 
des Menschen, die Gleichheit zum Grundsatz der Rechte des 
Menschen setzen will, Bemerkungen macht.). Titokban még a 
váradi káptalan követe és nagyprépostja is a bécsi angol nagy
követtel levelezett, de leveleinek másolatai az udvar kezébe ju
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tottak és a nagyprépost helyett Pray György kanonok lett a 
káptalan követévé. Bécsben attól tartottak, hogy ő is angol her
ceget kívánt a magyar trónra ültetni.

Ennek a bihari ellenzéknek a politikai felfogását tehát nem 
a bécsi rendőrség, a besúgók és a szolgalelkű hivatalnokok jelen
tései alapján kell megítélnünk, mert még az a felirati javaslat 
is, amelyet 1790. július 16-án előterjesztettek és amelyet any- 
nyira foradalminak tartottak, a történelmi magyar állam szu- 
verénitását, a magyar nemzet alkotmányos függetlenségét vette 
alapul. Nem veti el a Pragmatica Sanctiót, sőt a király helyze
tét és jogait kívánja megerősíteni azzal, hogy részére a követ
küldés, a szerződéskötés jogát követelte, mert felfogása szerint 
a szuverén magyar király jogait a német császár hasonló jogai 
eltakarták.

Lassanként a bihari jakobinusok is kiszabadultak és haza
tértek. Kazinczy betegen érkezett a Felix-fürdőbe, mely egész
ségét helyrehozta. Várad nem tetszett neki, mert akkor nem 
írta volna, hogy „Várad fényes és műveletlen". A fényes szó 
azonban gondolkodóba ejt bennünket, mert azt mutatja, hogy 
a város a régi maradt: a szép, a megkapó, a csín iránt való ér
zéket a századok viharai sem ölték ki a váradiakból. Egyedül 
szentjobbi Szabó László nem tért vissza; Teleki viszont sokáig 
ott maradt és könyvei közé temetkezett, pedig ő volt az egyet
len bihari „jakobinus", ki a franciákat közelről ismerte és Rous- 
seaut meglátogatta.

28« Bihari konzervatízmus 1790—1840«
Egyesek abban a feltevésben voltak, hogy a magyar kon

zervatizmus a haladással szemben a reakciót képviselte és 
abban merült ki, hogy a franciák ellen felkeléseket szervezett. 
A  nemzeti felkelések Biharban eredményesek voltak ugyan, de 
a közélet maradiságát nem lehet megállapítani. A bécsi kor
mánynak éppen az a kísérlete tört meg a protestáns Teleki 
Sámuel gróf ellenállásán, hogy a vármegye protestáns tisztvise
lőit eltávolítsák, mert a bihariak nemcsak németül, de még lati
nul sem leveleztek a kormányszékekkel. Teleki nemcsak azért 
volt ellene a felsőbb kívánságnak, mert ő maga protestáns volt, 
hanem azért is, mert a követelés a helyzet nem-ismerésén 
alapult.

A protestánsok erősen közeledtek a katolikusokhoz, mert a 
romanticizmus őket is elkapta és a tradiciók fölöttük is úrrá let
tek. Szent jobbi Szabó László protestáns létére a Váradon elte
metett Mária királynő személyével foglalkozott, kinek életét 
később a bihari Márki Sándor írta meg. Kazinczy Ferenc éppen 
úgy hódolt a romantikus divatnak, mint a piarista Révai Mik
lós, aki Brunswick főispán beiktatását versben ünnepelte. Vá-
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rád középkori hagyományai ragadták meg vajai Vay László 
báró lelkét is, kinek anyja Laczkovich Juliánná volt, anyja pe
dig Zrínyi Zsuzsanna és aki a Madonnához írt énekét nyomta
tásban is kiadta: „A  mennyben vetített Boldogságos Szűz Mária 
magyarok pártfogó anyjának, patronájának, kinek, Szent István 
első magyar és Szent László királyaink országukat örökre mint 
azon szeplőtlen szűz anyának sajátját által-ajánlották, örök 
tiszteletére egy Valahára Boldogulni Vagyakozó Lélek által 
szentelő énekecske." ő  volt a szerzője az 1806-ban Váradon ki
adott „Német hívség“ című munkának is, melyben bihari aprósá
gokat közölt.

Váradon látott napvilágot a Hollandiát, Angliát megjárt 
Budai Ézsiás debreceni történettanár kiadásában, az Oxfordban 
járt bihari Sinai Miklós református pap jegyzetei alapján, báty
jának, Budai Ferenc református lelkésznek nagy műve: Magyar- 
ország polgári históriájára való lexikon a XVI. század végéig 
című munka (3 kötet. Nagyvárad, 1804—05), mely 1866-ban 
Pesten új kiadásban is megjelent.

Várad fontosságát emelte az, hogy a napóleoni háborúk ide
jén az uralkodóház több tagja keresett menedéket falai között. 
1805-ben a salzburgi választófejedelem gyermekei és Ferenc ki
rály apáca-nagynénje, Erzsébet főhercegnő jelentek meg Vára
don; 1807-ben Károly főherceg, az aspemi győző, fényes katonai 
kísérettel; 1809-ben József nádor tett látogatást; 1810-ben 
Mária Beatrix főhercegnő menekült Váradra, hol a király kisebb 
gyermekei tartózkodtak.

A város társadalmának tettrekész vezetője támadt kisrhédei 
Rhédey Lajos főispáni helytartóban (1763— 1831), aki jónevű 
költő, a művészetek barátja volt. 1795-ben a királyi testőrség
ből került a bihari nemesi felkelés élére, mikor Váradnak már 
olyan jó hírneve volt, hogy Kelemen László pesti színigazgató 
1795-ben Váradot jelölte ki színielőadó helyül. Rhédey volt a 
mecénása 1798. május 26-án a Váradon tartott első színielőadás
nak is, melyet a Fekete Sas vendégfogadóban tartottak meg. 
Az előadott darabot Rhédey írta József nádor névnapjára: 
A nagylelkű herceg címmel. Az esemény emlékét azzal örökí
tették meg, hogy a százéves évforduló alkalmával, 1898. május 
26-án, a Szigligeti-Társaság kezdeményezésére, az akkor még 
újjáépített Fekete Sas falában emléktáblát helyeztek el. Rhédey 
azonban nem elégedett meg az egyszeri előadással, hanem gyűj
tést rendezett és nyári színkört alakított. Igen szigorú cenzora 
volt akkor Váradnak Miller királyi jogakadémiai tanár szemé
lyében, de a helytartótanács végül is szabad utat engedett Rhé
dey tevékenységének. 1790-ben már az ő verseit adták elő az 
általa létesített váradi színházban: „József nádor királyi herceg 
és Magyarország nádorispánja nevenapján való megtisztelteté
sére készített versek, melyeket a Nemzeti Játszó Társaság ama
Váradi freskó 8
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híres Mozart által szerzett muzsikára alkalmaztatva, a váradí 
játékszínen március 19. napján az 1799. esztendőben elénekelt“ 
(Nagyvárad 1799).

A budai születésű Miller Jakab Ferdinánd, aki 1770 óta 
professzora volt a váradi királyi jogakadémiának, komoly tudós 
volt. Amennyire terhére lehetett és akadálya volt a könnyebb 
művészeteknek, annyira megérdemli, hogy megemlítsük váradi 
működése idején megjelent nagy munkáját, melyben a korabeli 
alkotmányokat ismertette (Introductio in opus collectionis nor
malium constitutionum. 2 kötet. Wien, 1788). Az európai hírű és 
színvonalú tudóst később Széchenyi Ferenc gróf az általa fel
állított Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójává tette meg. Kitűnő 
tudós volt Keresztúri József professzortársa is (1755— 1825), ki 
a váradi püspökség és káptalan történetét írta meg 1806-ban 
két kötetben. Munkáját Váradon adta ki és hosszú ideig ez volt 
a legfontosabb munka, mely abból a tárgykörből megjelent 
(Compendiaria descriptio fundationis ac vicissitudinum epis
copatus et capituli Magno-Varadiensis. 2 kötet. 1896). Miller 
egyébként szintén foglalkozott Várad történetével és Pestre 
visszatérve, ott adta ki 1803-ban a váradi nyomdászat törté
netét.

Sokat tett Váradért Lajcsák püspök is, kinek köréhez Mil
ler és Keresztúri tartoztak. A székesegyháznak még megvolt a 
régi énekkara és magas színvonalú zenéje, amelyben gyakran 
gyönyörködött egy fiatal debreceni poéta, ki a falusias Debre
cenből télvíz idején is szívesen utazott Váradra. Csokonai Vitéz 
Míhályról kevesen tudják, hogy Váradról szórta szét ábrándos 
hangú dalait a szerető szívek között. Ott jelent meg Dorottyája
1804- ben és 1808-ban, Lilla dalai 1805-bén és 1808-ban, Ódái
1805- ben és 1809-ben. Rhédeytől várta előrejutását és már 
1802-ben ódát írt hozzá. Azért sietett Váradra, mikor feleségé
nek haláláról értesült és utazott parasztszekéren, hideg tavaszi, 
csalóka időben Várad felé, hol a temetésen saját versét szavalta 
el, a lélek halhatatlanságáról, telve rousseaui gondolatokkal. 
Pontosan 1804. április 10-től 22-ig tartott, amíg a temetés meg
volt és a verset is kinyomták. Az utazásnak azonban az lett az 
eredménye, hogy a teljesen áthűlt poéta anyja karjai között 
meghalt. Csak verse maradt meg: „Halotti versek, melyeket 
néhai méltóságos Kátsándy Therézia asszony, kis-rhédei Rhédey 
Lajos úr házas-társának eltemetésekor tartatott tisztességtételre 
készített és el is mondott április 15. 1804. Nagy Váradon“ . Rous
seau műveit olvasva, nem érte meg azt, amit magának kívánt: 
„e szigetnek egy szögében, — Mint egy Rousseau Ermenonvillé- 
ben — Ember és polgár leszek.” Kevesen tudják, hogy orvosa 
szintén váradi ember volt, és hogy ez a református papi család
ból származó Sándor József orvos volt Bécsben a Magyar Hír
mondó szerkesztője. Sándor József (1787— 1824) később Vá-
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radra költözött és a magyar színészetnek volt lelkes és bőkezű 
támogatója, Csokonai váradi kapcsolatai szorosak voltak; 
Rhédei támogatását élvezte; annak felszólítására írta művét, 
,,A lélek halhatatlanságáról” ; az élvezte és Várad bocsátotta 
világgá Lilla dalait.

Laj csák püspök ebben az időben gondolt arra, hogy Kölesi 
Kende László kanonoknak a század elején Szent László lovas
szobrára tett alapítványát felhasználja. Várad védőszentjének 
a visszahódítás után csak álló kőszobrot állítottak, A romanti
kus idők azonban kedveztek a hagyományoknak és Várad kato
likus, protestáns lakosai között már alig volt különbség abban, 
hogy a régi hagyományokért lelkesedtek. Laj csák a protestáns 
Ferenczy Istvánra gondolt, kinek annyira megtetszettek Csoko
nai versei, hogy a költő mellszobrát 1818-ban, 1828-ban Ka
zinczy Ferencét, azután Brunswick gróf és Ürményi emlékeit, 
1834-ben a Rhédey házaspár emlékét alkotta meg, Rhédey a 
maga kertjében épített családi sírhelyet, majd a kertet a város
nak adományozta, Canova és Thorwaldsen mesteri kezének 
örököse itt is mesteri módon felelt meg a megbízásnak, de Szent 
László szobrát nem tudta elkészíteni, Lajcsák püspököt 1840-ben 
szélütés érte és a fényes palotából a kapucinusok szerény ko
lostorába költözött át. Ott váltotta meg szenvedéseitől a halál 
1843-ban.

A bihari Érsemjenben telepedett meg 1804-ben Kazinczy 
Ferenc is, aki 1805-ben a kis Kölcsey Ferenccel, a későbbi ál- 
mosdi földesúrral együtt jelent meg Csokonai Vitéz Mihály 
temetésén. Ebben a bihari levegőben ünnepelték meg 1859-ben 
Kazinczy Ferenc születésének első centenáriumát. Az érsemjéni 
Fráter György nem is nyugodott addig, amíg 1902-ben Érsem- 
j énben Kazínczynak szobrot nem tudott állítani, de mikor 
1931-ben Kazinczy halálának századik évfordulóját ünnepelték, 
az Érmellék már Romániához tartozott.

Két kedves epizódját kell még a konzervatív korszaknak 
megörökítenünk.

Mikor a napóleoni háborúk elmúltak, egy öreg katona te
lepedett meg Váradon, házat épített, magyar feleséget vett ma
gának. A lotharingíai származású Frimont Mária János (1759 
— 1831) gróf volt az, ki osztrák szolgálatban verekedte végig a 
nagy háborúkat. Érdemei elismeréséül az uralkodótól Mária 
Terézia-rendet, a nápolyi királytól hercegi rangot kapott. Ez 
a báró, gróf és herceg Frimont a maga idejében büszkesége volt 
a császári haderőnek. 1815-ben megállás nélkül nyomult előre 
Itálián keresztül Lyonig, megverte Murat seregét, kormányzója 
volt Elszásznak, elnöke az udvari haditanácsnak, katonai kor
mányzója Lombardiának és Velencének. Azután egyszerű pol
gárként jelent meg Váradon és kijelentette, hogy magyar kí
ván lenni. Az Olaszitól északra fekvő Palota község mellett

8 *
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Uj-Palota néven új községet alapított és azt elszászi németek
kel telepítette meg. A falunak mindössze két utcája volt. Ahol 
azok egymást keresztezték, ott díszes templomot épített és abba 
temetkezett. Ö maga bent lakott Váradon, Béla nevű fia 1835 
— 1836, hallgatója volt a jogakadémiának. Azután a bécsi ud
vari kancelláriába került. Mikor egy fegyverkereskedés előtt 
haladt el, az üzletben véletlenül elsült fegyver golyója terí
tette le. Theodóra nevű leánya Lónyay Antalnak lett a fele
sége és férjével együtt koldúsbotra jutott, A Frimont palota 
helyén később a törvényszék háztömbje épült fel; az újpalotai 
németek Bihar egyetlen németajkú községeként maradtak meg.

A legnagyobb magyar, Széchenyi István gróf hosszú sza
badságok vétele után abban a reményben vonult be Diószegen 
állomásozó huszárezredéhez, hogy rövidesen előléptetik.

Mögötte voltak a napóleoni háborúk, jelentős hadi szolgá
latokkal és katonai érdemekkel; mögötte a bécsi kongresszus 
és az angolországi utazás; előtte a bihari pusztaság, ,,a szegény 
lesüllyedt ország", kezében Rousseau és Madame de Stael, két 
genfi szerző könyvei. Azok kísérték Bécsből Debrecenbe, hol 
1820 nyarán villámként sújtotta le a hír, hogy bátyjának fele
sége, a csodálatosan szép Meade Karolina, meghalt. Alig tudta 
elviselni a tragédiát; azt hitte, mindennek vége volt. Az em
lékek tömege rohanta meg; lelki sirámjainak legkeservesebbjei 
Biharban szegődtek nyomába, hogy halála napjáig el sem hagy
ják. Bihar földjén esedezett első ízben komolyan a megváltó 
halálért, pedig mindössze harminc éves volt és még előtte állott 
az élet. Mikor szabadságidején Cenkre utazott, a családi krip
tába, Karolina hamvai mellé zárkózott a legnagyobb magyar.

A felejteni vágyás visszaűzte őt ezredéhez. De mikor Deb
recenen át 1820 karácsony előtt Váradra érkezett, újabb hírt 
közöltek vele: atyja elhalt. Biharban új felhő ködébe burkolta 
magát, végrendeletet készített és Angliába készült. De április 
végén megint csak Debrecenben kötött ki. Éppen hetivásár volt 
és kedvetlenül írta naplójába, hogy „vásár idején Debrecenbe 
érkezni annyi, mintha az ember pestis idején Konstantinápoly
ban lépne partra." Ettől kezdve Váradra járt. Ügy érezte, hogy 
a váradi meleg fürdők jót tesznek neki. Ott vette azt a hírt, 
hogy az imádott Karolina nővére, Meade Selina férjhez ment. 
Mikor végigment a váradi kanonoksoron, ahol az oszlopok alá 
sütött a délutáni nap, olyan helyre vágyott, ahol ilyen fedett 
sétahelyek vannak, nincsen tél, soha nem fagy, nem esik az 
eső és nem fúj a szél.

A lelkileg, testileg beteg huszárkapitány örök tavasz és 
gyógyulás után vágyott. De azért a váradi fürdőből egy huzam- 
ban lovagolt Belényesig, majd a Királyhágó felé vette útját. 
Mikor a Sebes Körös mentén az erdős magaslatokra ért, ahol 
csak a sasok tanyáztak, a ritkuló fák között széles határban
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öntötte szét ezüst fényét a tiszta hold. Nem is tudta, hogy mi
lyen sorsdöntő helyeken járt; elmúlt századok mesgyéjén az 
jutott eszébe, hogy most már mégis csak nyugalomba megy. 
Biharban határozott jövő sorsáról. Egy ideig hallgatott, de mikor 
anyja halála után az uralkodótól magától értesült arról, hogy 
előlépni nem fog, nyugalomba ment és elindult azon az ös
vényen, amely a Királyhágóról egy ország sorsát eldöntő ma
gaslatra vitte.

29. A román megújhodás.
A váradi görög szertartású katolikus püspökség megala

pítása és fejedelmi birtokkal való felruházása óta Drágosi és 
utóda, Darabant Ignác már a kormányra támaszkodva vették 
fel a harcot a szerb pátriárkával, kinek görögkeleti hívei egyre- 
másra tértek át. Emiatt a szerb pátriárka 1799-i felségfolya
modványában olyan sértő hangot ütött meg, hogy a magyarok
ból összeállított vizsgálóbizottság a görögkatolikusok mellett 
foglalt állást: Bihar megye románjait sikerült kivonni a szerb 
igazgatás alól. Ha Darabant püspökről a román történetírás azt 
állapította meg, hogy része volt neki a Supplex Libellus Vala- 
chorum fogalmazásában és hogy ő nyújtotta át azt az uralko
dónak egy (erdélyi) román küldöttség élén: akkor a román po
litikai mozgalomnak szellemi előkészítését is Váradon kell ke
resnünk; ott az erdélyi pártharcok zajától távol nyugodtan fel
készülhettek annak állítására, hogy a magyarok Erdélyt a ro
mán őslakosoktól kapták, amint azt a Névtelen jegyző króni
kájából kiolvasni vélték.

A dákoromán elmélet felállítói ugyanis Darabant udvará
val állandó összeköttetésben voltak.

Az új század elején a románság Váradon át jutott Erdély
ből nyugat felé. Sínkai történetíró is azért költözött 1803-ban 
Váradra, hogy Darabant Pestre segítse őt. A püspök körül ak
kor már irodalmilag képzett kanonokok éltek, kiktől az aldunai 
román fejedelemségek történetén dolgozó Engel János Keresz- 
tély éppen akkor kért adatokat. Darabantnak kapóra jött Sin- 
kai, és Vulkán Sámuel kanonok (1758— 1839) ellenőrzése mel
lett régi román krónikák fordítását bízta reá. Mikor Sinkai a 
munkával elkészült, Pestre utazott és a budai egyetemi nyom
dánál ő lett a román nyelvű nyomtatványok korrektora. Mint 
Engelhez írt levelében olvassuk, ebben a minőségében írta meg 
a románok történetét, tehát a munka keletkezését Váraddal 
kell kapcsolatba hoznunk.

Mikor Darabant 1805-ben elhalt, az udvar előbb azt a 
kérdést kívánta eldönteni, hogy hová tartozzanak a partíum- 
beli görögkatolikusok. A magyar királyi kancellária már 1804 
— 1805. azt javasolta, hogy a váradi román püspökséget, amely
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hez 4 vármegye, 1 város, 82 plébánia és káplánság, 21.288 
lélek tartozott, meg kell növelni Szabolcs és Szatmár várme
gyékkel, mi által jutna neki 6 vármegye, 2 város, 100 plébánia, 
87 káplánság és 117.664 lélek. Ezzel nemcsak a görögkatolikus 
románok kerültek volna — szerb és ruthén igazgatás alól — 
román igazgatás alá, de az akkor már nagyszámú görögkatolí- 
kus magyarok is. Darabant kitért a hizelgő ajánlat elől. Bár 
József nádor a kancellária javaslata mellett volt, maga is el
ismerte, hogy a váradi román püspökség magában véve is ké
nyelmes és nyugalmas hivatal (eine bequeme ruhige Amtirung, 
1806).

Tudta ezt Vulkán is, aki már 1788 óta váradi kanonok 
volt és most két plébánosával ajánltatta magát Darabant utó
dául. A plébánosok úgy tüntették fel a dolgot, hogy ez az egész 
bihari románság kívánsága és ennek honorálásaként lett Vul
kán püspökké 1806-ban. Klein Sámuel éppen akkor halt meg 
és a helytartótanács Vulkán püspöktől kért valakit a budai 
nyomdához. Vulkán egy évvel idősebb vetélytársát, Comeliu 
János kanonokot (1757— 1848) ajánlotta, de az Váradon kívánt 
maradni, mire Sinkai helyett, aki Klein halála óta ennek mun
kakörét látta el, Major Pétert neveztette ki 1809-ben. Sinkai 
megtörtén vonult vissza Wass grófékhoz, akiknél egykor nevelő 
volt és ekkor szőtte munkájába azt a Jancsó Benedektől idézett 
megjegyzést, hogy ,,ha ez a család engemet nem segített volna, 
ezt a krónikát sohasem tudtam volna megírni az én románjaim 
segítségével és régen elégettem volna, mert annyit keserítettek 
engemet ezek a románok, akiktől pedig segítséget vártam.“

Mikor Sinkai Wasséknál a munkával elkészült, ismét Vá
radra utazott és arra kérte Vulkán püspököt, hogy legalább 
munkájának kiadását tegye lehetővé neki. Nagy fáradsággal 
megírt könyvének eredeti kéziratát Vulkánnál hagyta és a tö
rődött öreg ember visszament Wassékhoz — meghalni. Vulkán 
a kéziratot Major Péternek adta oda, ez pedig a budai 
egyetemi nyomda kiadásában, a maga átdolgozásában jelentette 
meg 1812-ben. Ez volt az egyedül váradi vonatkozásaiban lát
ható, hiteles története Major Péter nagyhírű munkájának: 
1 storia pentru inceputulu Romaniloru in Dacia. Major Péter 
másik munkáját, a Budai Lexikon cím alatt ismert szótárt 
Vulkán költségén és Corneliu átdolgozásában 1825-ben szintén 
a budai egyetemi nyomda útján adatta ki: Lexiconu romanescu- 
latinescu-ungurescu si germanescu.

Váradon keresztül jelent meg tehát az a híres munka, mely 
a dákoromán történelmi elmélet alapjait megvetette. Onnan 
tört előre az a latinosító mozgalom is, mely a szerb uralommal 
együtt a szláv és görög, sőt az aldunai francia hatásnak is hadat 
üzent. Az aradi görögkeleti egyház, melyhez a bihari ortho- 
doxok is tartoztak, 1810 óta szerb helyett román püspököt ka
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pott és ezzel a görögkeleti románoknál is a latin irány kere
kedett felül.

Vulkán püspök átértette a nevelés és oktatás fontosságát. 
Ezért a magyaroktól elvett belényesi birtok középpontjában 
1812-ben gimnáziumot alapított, főleg románok részére: prae
fer enter pro Natione Valachica. Az intézetet 1828-ban és 1835- 
ben 75 ezer pengő forintra rúgó alappal látta el és attól kezdve 
a Fekete Körös vidékének magyar gyermekei — a gimnáziumi 
épület felirata szerint: juventus huius provinciae — román 
gimnáziumban nyerték képzésüket. Egyébként Vulkán volt az 
első román főpap, aki pásztorleveleit cyrill betűk helyett latin 
betűkkel nyomatta és ez a latinosodás Váradról elindulva hó
dította meg a románságot Erdélyen és az al dunai tartományo
kon át a Dnyeszterig,

Ugyanakkor a váradi királyi jogakadémia sok románnak 
adott magasabb jogi és politikai képzést; ilyen volt Gozsdu 
Manó, a nagy román mecénás is, A román megújhodás törté
netét a fentiek után alig lehet megírni Várad történetének is
merete nélkül.

A magyarság nem állott útjában a románok fejlődésének. 
Vay László bárónak Nagyváradon 1808-ban megjelent munká
jához (A  német hív ség, avagy Bécs polgárai a frantzhadban. 
Éhez járul a magyar hívség. Nagyvárad, 1808. 1014 oldal), mely 
a románokkal részletesen foglalkozott, Rhédey főispán írt elő
szót és abban elismeréssel emlékezett meg a románokról, kik a 
főispánt versben üdvözölték.

30« A liberalizmus diadala, 1840—1848.
A liberalizmus már jóval előbb éreztette hatását Bihar

ban, hol a protestáns nemesség radikálisabb reformokért lel
kesedett, mint a Duna mögött. Az ő lelkében lobogó láng örökké 
a szabadságot és a politikai jogokat nézte; nem a lassan ható 
gazdasági munka és a fontolva haladás lelkesítette, hanem a 
rohamban való haladás; nem azokat a bihari nagyságokat, akik 
Biharból kiváltak és másutt tündököltek, mint Reviczky Károly 
báró londoni osztrák nagykövet (1786—90) vagy a derecskéi 
Reviczky József táblai ülnök és Laczkovich Anna fia, Ádám 
(1786— 1862) gróf és kancellár, hanem akik pályájukon is Bi
har leikéből táplálkoztak. Ilyenek voltak bessenyői Beöthy 
Mihály fiai: Imre, János és László. Imre hétszemélynök (megh. 
1830) 1826-ban korompai Brunswick József gróffal együtt adott 
ki egy jogi munkát Pozsonyban; János és László alispánok 
voltak. A második nemzedékből János fia György mint hon
védezredes az aradi vár foglya volt; Lászlónak volt a fia 
Beöthy Ödön (1796— 1854).

/
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Beöthy Ödön bihari környezetének hamisítatlan gyermeke. 
Az alispán fiát .ugyan a keresztlevél Jenőnek írja (Eugenius), 
de a család az Edmund-Ödön nevet használta. Végig küzdötte 
a napóleoni háborúkat, majd politikai pályára lépett. Éles ész 
és nagy tudás mellett az akaraterő túltengése jellemezte; küz
deni csak szóval tudott és minden tudását közjogi harcban pa
zarolta el. Horváth Mihály csodálattal írt Beöthy szónoki ké
pességeiről; Toldy István Beöthy egyik beszédét iskolapélda
ként vette fel a politikai szónoklat történetéről írt munkájába.

Beöthy katolikus volt, de liberális felfogása visszatartotta 
őt attól, hogy egyháza oldalán és egyháza érdekében harcoljon, 
mert Biharban a katolicizmus politikai ereje hanyatlóban volt. 
Beöthy gyakran olyan túlzásba ment, hogy a protestáns Tisza 
Lajosnak a katolikus papsággal kellett összefognia, hogy őt a 
parlamentből kibuktassa.

Tisza és Beöthy az 1832— 1836. országgyűlésen egymás 
mellett harcoltak a konzervatívok ellen, a protestánsok mellett 
és a jobbágyok érdekében. A  vegyes házasságok ügyében a 
katolikus Beöthy saját egyháza ellen fordult és a protestánsok 
valamennyi követelésének teljesítése mellett emelt szót. Javas
latának hullámai csak évekkel azután ültek el; Lajcsák püspök 
csak a protestánsok segítségével tudta őt megbuktatni. A bécsi 
udvar Beöthy eltávolítását tartotta kívánatosnak. Apponyí 
György gróf kancellár tudta, hogy ezt csak Tisza Lajos segít
ségével lehet megcsinálni, mire az 1845-í tisztújítás alkalmá
val a főispán Beöthyt nem jelöltette. A közgyűlésen a Beöthyek 
és a Tiszák hívei fegyverrel rontottak egymásnak és a parázs 
verekedésnek a császári katonaság bevonulása vetett véget: 
Beöthy nem került be az 1847— 48. parlamentbe, Tisza hívei 
szétverték Beöthy párthíveit.

Mindezekben Beöthy javára kell írnunk a puritán jelle
met, a nemzet sorsán való javítás vágyát, a mély hazaszere- 
tetet, a türelmetlenséget az idegen kormányzattal. Mit vétett 
ezek után az a fiatal bihari ember, aki Beöthy Ödönt látva 
Martinovicsot emlegette és tiszteletlenül nyilatkozott az ural
kodóról, aki Bécsben élt, Magyarországon pedig csak idegen 
katonaságot tartott, azt alig tudták megállapítani. A szalontai 
Lovassy László jurátust ezért vették üldözőbe. Lovassy maga 
jelentkezett a váradi hatóságok előtt 1836. május 30-án, de 
mire barátai közbeléptek, már a pesti Újépületben ült, hol 
1837-ben 10 évi börtönre ítélték. A daliás ifjú nem is véde
kezett, mert azt hitte, igaza volt; megtört atyja jelent meg 
helyette és kérte, hogy engedjék meg neki fia védelmét; mikor 
az ítéletnek híre terjedt, Beöthy László fia, Miksa megőrült 
és attól kezdve Ferenc királynak képzelte magát. Egész Bi
harra sötét felhő borult, mert gondolatban mindenki látta, mint 
viszik Lovassyt vasraverve a spielbergi kazamatákba. Pellico
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Silvio már 1830-ban elhagyta és 1833-ban könyvben örökítette 
meg őket, pedig ő a kiszabott nyolc évet olasz társaival csen
des együttlétben töltötte el. Lovassy nem tudta leírni a szen
vedéseket, melyeket a börtön parancsnoka, Ugarte Alajos gróf 
mért reá. Hogy megérdemelt gyűlölet tárgyává ne lehessen, az 
osztrák történetírás ,,az igazi humanitás szép mintaképének“ 
nevezte Ugartét, mit Lovassynak nem volt módjában megcá
folni. Mikor egy alkalommal a követek az országgyűlésből 
hangos beszélgetéssel hazafelé tartottak, a pozsonyi cukrászda 
előtt egy fiatalembert láttak ülve. Üveges szemekkel nézett 
maga elé. A képviselők ajkán elhalt a szó, ereikben meghűlt 
a vér. A bihari Lovassy László volt az, Ugarte humanizmusá
nak áldozata. Vachott Sándor költeményének megható tárgya: 
,,a külföld rabja". Mikor hazavitték, a Fekete Körös melletti 
Erdőgyarakon még 1892-ig élt; élő áldozataként az emberva
dászatnak, melynek eszközeit a feledésre számító pártosság 
a humanizmus galériájára ültette.

Mindez nem képezte akadályát annak, hogy Beöthy Ödön 
körül új fiatalok szerepeljenek. Ilyen volt Csengery Antal 
váradi ügyvéd két fia, Imre, ki a vármegyét szolgálta (1819— 
1898) és Antal (1822— 1880), kit még Váradon Beöthy vett 
maga mellé; ilyenek Gálbory Sámuel (1830— 1914) és esztel- 
neki Szacsvay Imrének hasonló nevű fia (1818— 1849). Csen
gery Antalt Beöthy titkárként Pestre és Pozsonyba vitte ma
gával és ott hozta össze Szalay Lászlóval, Eötvös József báró
val, Szemere Bertalannal. A  jó tollú Csengery a jogakadémia 
elvégzése óta Beöthy alispán jobbkeze volt; Bihar megyének a 
Pesti Hírlapban közölt körlevelei tőle származtak és mint 
Beöthy titkára került új ismerősei útján a Pesti Hírlap szer
kesztőségébe. Itt találkozott a biharmegyei Irinyi Józseffel, ki 
a Pesti Hírlap váradi levelezőjeként a francia centralizmus be
hozatalát követelte. Csengery nem ment ilyen messzire, mert 
nem ismerte Franciaországot, ö  csak Eötvöst ismerte és annak 
nézeteit vallotta. Eremíe vagy Irimie görögkeleti molnár fiai 
kiváló fiúk voltak: János, a kémikus (1819—95) és József, a 
jogász (1822—59). János vegytani kézikönyvet adott ki Vá
radon (A  vegytan elemei. Várad, 1847) és ő volt a gyufa fel
találója; József utazott és úti tapasztalatai (Német-, francia- 
és angolországi útijegyzetek. 2 kötet. Halle, 1846) nyomán ké
pezte ki magát parlamenti szakértővé. Mint ilyen külön köny
vet írt Az országgyűlés rendezéséről. (Pest, 1847.)

Abban a vármegyei kaszinóban, melyet 1833-ban csókaji 
Fényes Károly elnöklete alatt Beöthy, Csengery és Szacsvay 
alakítottak, hideg észnek csak csóka ji Fényes Eleket tartották 
(1807— 1877), ki a váradi jogakadémia elvégzése után Po
zsonyba költözködött. 1836 óta állandóan mérte és mérlegelte 
a lendületnek indult ország erőit. Részt vett Kossuth gazdasági
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alapításaiban, a statisztikai hivatal megszervezésében. Magyar- 
ország statisztikája (6 kötet, Pest, 1836— 40., II. kiadás 3 kö
tetben. Pest, 1842—43), Magyarország leírása (2 kötet. Pest, 
1847), A magyarbirodalom statisztikai, geographikai és törté
neti tekintetben (I. kötet. Pest, 1848, a munka csonkán maradt) 
címek alatt megjelent művei ma is tárházai a korabeli Magyar- 
országra vonatkozó ismereteknek. Felbecsülhetetlen érdemei el
lenére mindenkitől elhagyva és elfeledve, nyomorban halt meg.

Ehhez a nemzedékhez tartozott a szalontai Arany János, 
ki a bihari hagyományok legszebb virágát, a Toldi mondát 
emelte ki a feledés világából. Azok közül, akik Arany János 
egyéniségével és munkásságával foglalkoztak, csak igen kevesen 
nézték meg, még kevesebben ismerték is azt a bihari környe
zetet, amely a művészi érzékkel bíró és romantikus lelkületű 
ifjút a honi légkörben a bihari múlt nemes hagyományaihoz ve
zették; sem azt nem tudták, hogy nemcsak Toldi trilógiáját 
adatták vele a magyar irodalomnak, hanem első sorban ők látták 
el egész életre, ők gazdagították és elégítették ki a bihari múlt 
romantikájával, az öreg szülőknek már korán csendes elmélke
déshez szokott késő gyermekét; hogy Aranyhoz minden vándor
lásában a gyermekkor bihari légköre maradt hű és a Fekete 
Körös völgyében a hamvas kékbej átsző hegyek alján szedett 
virágokból nőtt ki a magyar költészet legszebb virága, az An
jouk liliomos pajzsát Biharban hordozó Toldi Miklós romanti
kus éposza.

Nem volna teljes a korabeli Várad képe, ha meg nem em
lékeznénk arról, hogy Vulkán püspök fejedelmi bőkezűséggel 
vitte előbbre a románok szellemi életét. Tököly Száva szerb 
képviselő 1823-ban éles támadást intézett Sínkai dákoromán 
elmélete ellen, de Vulkán ellentámadásba ment és 1831-ben 
felségfelterjesztésben panaszkodott a szerb túlkapások miatt. 
Míg az a királyi kancelláriában elfeküdt, addig népét szervezte, 
iskolázott fiait a román érdekek harcosaivá képezte ki. A be
lényesi román gimnázium egymás után küldötte ki az életbe a 
román ügy apostolait, bár nem hiányoztak közöttük olyanok 
sem, akik a jövőt a magyar-román barátságra építették. Rác 
(Ratíu) Péter, kiről Szinnyei lexikona semmit sem tud, ma
gyarul adta ki munkáit Váradon és a magyarok oldalára állva 
1849-ben osztrák börtönbe került. Vele volt a gimnázium ta
nára és a börtön lakója Pap Zsigmond, kit a magyar kormány 
belényesi tanárból Kővárvidék főkapitányává nevezett ki. Be- 
lényesen tanult Vancea János, a későbbi balázsfalvi érsek, 
Vulkán utódának, Erdélyi Vazulnak életírója, valamint Áron 
Tivadar, a budai nyomda román cenzora, később váradi 
kanonok.

1825 óta Kisbáródon volt lelkész Alexi János, aki 1826- 
ban Bécsben román nyelvtant adott ki (Grammatica daco-ro-
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mana), melyet Bruce-Whyte angol romanista 1841-ben Párizs
ban megjelent művében (Histoire des langues romanes) a román 
nyelvészet alapvetésének nevezett. Vulkánnal állott kapcsolat
ban Laureanu Trebonianu is, kinek román nyelvtörténeti mű
vét (Tentamen criticum. .Wien, 1840) a bukaresti román tu
dományos akadémia később a román nyelvészet alapjává 
tette.

Más volt a helyzet Erdélyben, hol a román túlzók szer
vezkedtek. Az uralkodó 1843-ban Erdélyi Vazul váradi román 
püspököt (1843—61) küldötte oda, ez pedig a vizsgálat ered
ményeként 5 tanárt és 12 teológust eltávolított. Közülök Bar- 
nutiu Simon tanár egyik vezérévé lett az 1848-i magyarellenes 
mozgalomnak; Pap Sándor teológus a kolozsvári magyar 
lyceumba iratkozott be és ott ismerkedett meg Janku Ábrahám
mal. Azután Havasalföldre vándorolt és Papiu Ilarianu néven 
szenvedélyes harcba kezdett a magyarok ellen. A bihari romá
nok ellene voltak a gyűlölködésnek és Erdélyi püspök egy toll
vonással kitette őket Balázsfalváról. A felsorolt esetek azt mu
tatták, hogy a bihari és az erdélyi románság nevelése, gondol
kodása és politikai eljárása között különbség mutatkozott. Ez a 
különbség a bihari románságot mérsékeltebbnek mutatta és az 
arad-bánáti románsághoz vitte közelebb, hol a románság a szerb 
túlsúly ellen védekezve a magyarok támogatására volt utalva.

31. Birmingham és Fontanele.
Az 1848-i forradalom Váradon mindössze annyiból állott, 

hogy a pesti hírek vétele után, március 20-án a megyeházán 
tartott tanácskozás népgyűléssé alakult át, a 12 pontot elfo
gadta és határozatban mondotta ki, hogy az országgyűlésre 
Beöthy Ödönt fogja elküldeni.

Addig is, amíg megjelenése az országgyűlésben lehetővé
vált, Beöthy polgárőrséget alakított és ezzel magához vette a 
rendelkezést; olyan hatalmat képviselt, hogy másnap, 21-én a 
várban állomásozó 37-ik császári gyalogezred tisztjei feltűz
ték a trikolórt és résztvettek a fáklyásmenetben, mely estefelé 
Beöthy lakása elé vonult. Köztük volt Vetter Antal őrnagy is, 
ki a jelenet hatása alatt szolgálatait a magyar kormánynak
ajánlotta fel és így indult el a magyar haderő vezérletének
átvételére.

A  március 20-i népgyűlési határozatokat egy Erdélyből 
Váradra költözött földbirtokos fia, Lukács György fogalmazta 
meg és küldötte nyomdába. így került bele az állandó választ
mányba is, melyet a vármegye március 27-i közgyűlésén ala
kított és amelyben rajta kívül ott találhatók voltak még Csen- 
gery Antal, Drágos János, Szacsvay Imre. Lukács György ké
sőbb Nagyvárad országgyűlési képviselője, majd polgármestere
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volt, az ő fia pedig Lukács György később vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter.

Beöthy március 22-é.n a következő manifesztumot intézte 
a város lakosságához: „Nagyvárad nem egyszer fogadott kö
rében a fejedelmi házból való vendégeket. Ily alkalommal a 
városban örömnek és ragaszkodásnak jelei tüntenek fel. De a 
múlt esti ünnepélynek nagyszerűsége mindezt túlhaladta. Egy 
dicső vendég kezd meghonosulni hazánkban. A vendég neve: 
Szabadság. Ennek tiszteletére lobogott fel tegnap este a fák
lyák világa; áradott a házak ablakaiból a fény; hangzott a 
tanuló ifjúság ajkairól szívemelő dal; dördülének meg a tarac
kok; tolult össze a fellelkesült nép. És a rend rendőrök nélkül 
is fenntartatott. A nép örömnyilatkozatai után szép csendesen 
lakhelyére tért. E tény jeléül szolgál annak, hogy Nagyvárad 
lakosai a szabadságra megérettek, mert tiszteletben tartják 
a rendet.“

A bihari rend fenntartásában a bihari románok is részt 
vettek. Vezérük, Erdélyi Vazul görögkatolikus püspök, május 
11-én kiadott nyilatkozatában a következőket mondotta: „öröm 
könnyek áztatják szemeinket, hogy azon millió népek, kiknek 
lelki erői vagyunk, most felszabadulva örülhetnek. És ezen ál
dásokat a lelkes magyar népnek köszönhetjük, mely az embe
riség közérdekének a magáét feláldozza. Ez arra kötelez ben
nünket, hogy a magyar alkotmányt mint a magunkét meg- 
védjük." Hogy milyen eltérés volt a bihari és az erdélyi ro
mánság vezetői között, azt a következő eset mutatta. A bihari 
román fiatalság ugyanis május 9-én az erdélyi román testvé
rekhez intézett felhívásában a következőkben foglalta össze 
követeléseit: „1. Román nyelvünk és nemzetiségünk biztosítás - 
sék; a románok képviselve legyenek egyéneik által mindenütt, 
ahol lehetséges; 2. hol népességük nagyobb, ott román hivatal
nokok és követek választassanak; 3. állíttassanak a román 
nyelvnek több tanító székek; a románok szabadíttassanak fel 
a szerbek és oroszok (ruthének) alól vallási és politikai tekin
tetben; 5. legyenek egyházi gyűléseink; 6. legyen iskoláinkra 
befolyásunk; 7. minden román faluban legyen román iskola s 
tanítsanak mindkét nyelvet tudó férfiak; nyomassanak román 
könyveket államköltségen; 8. hívjuk fel mi magunk erdélyi 
testvéreinket egyesülésre — Erdély és Magyarország egy le
gyen.“ Barnutiu a 8-ik pontra elutasító választ adott: „örökre 
átkozott legyen az a román, aki uniót mer kötni, míg el nem 
lesz ismerve a román mint politikai nemzet.“

Beöthy Kossuth baráti köréhez tartozott; ezért bízta reá 
a kormány a Partium visszacsatolásának munkálatait és őt a 
Zarándba küldött Wesselényi Miklós báró királyi biztos mellé 
delegálta. Már augusztus 26-án a délvidéki hadjárat kormány- 
biztosává, szeptember 3-án annak királyi biztosává nevezték
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ki. Ezzel alkalmat nyert arra, hogy a bihari, zarándi és aradi 
románságra támaszkodva nagyobb hatással lépjen fel a szer- 
bek ellen, de akkor már Ausztria is támadásba ment át és 
november 4-én olyan értelmű utasítást vett kézhez, hogy lép
jen fegyverszünetre az ellenséggel. Beöthy 19-én kiáltvánnyal 
toldotta meg békeajánlatát és abban közös harcra hívta fel a 
szerbeket a bécsi kormány ellen. A békeajánlatnak azonban 
nem volt hatása, mert bár Beöthy 25-én megjelent a Pétervá- 
radra kitűzött találkozáson, Rajacsics szerb pátriárka távol 
maradt. Ugyanaz történt, mint Váradon: a szerbek az osztrák 
császári haderőre támaszkodva szembefordultak a magyarok
kal és a románokkal. Pedig Beöthy egyházi és iskolai kérdé
sekben a szerbeknek önkormányzatot ígért és a megegyezést a 
községre kívánta építeni; a szerb községek tehát szintén ön- 
kormányzatot nyertek volna. Bécs azonban kezénél fogta meg 
a pátriárkát és mindezeknél többet ígért: egy egész tartományt 
— Magyarországból. Windischgraetz herceg osztrák császári 
fővezér december 7-én köszönetét fejezte ki a pátriárkának 
azért, mert Beöthy ajánlatát elutasította; ez nyilvánvalóvá 
tette, hogy a felelősség a kudarcért nem Beöthyt, hanem az 
osztrák kormányt illette meg.

Beöhy az erdélyi hadjárat kormánybiztosává lett. Ott a 
szász és román lakosság nagy ígéretek ellenében a szebení csá
szári hadtestparancsnok alá helyezkedett; a magyar haderő 
lassanként a Királyhágóra szorult és Csúcsánál vett állást. Már 
csak a Várad felé vezető országút maradt a kezében; az erdők 
román kézben voltak, az úttalan útakon álló mócok fölött a 
hegyek királya, Janku Ábrahám rendelkezett

Kossuth és a vezetése alatt a bihari Debrecenben álló 
Honvédelmi Bizottmány tartani kívánta Váradot, melyet ekkor 
nevezett Kossuth „Magyar Birminghamnek“ . Bécstől távol, a 
Tisza vonala mögött kívánt felhalmozni minden hadianyagot, 
munkába állítani a gépeket, megnyitni a föld kincseit: a harc 
a nyersanyagért Várad körül indult meg és a magyar Birming
ham lett annal̂ , középpontjává. Fényes Elek munkái fölé ha
jolva keresték Bihar földjének rejtett kincseit és építették Vá
rad gyártelepeit. Milyen könnyű azt mondani, hogy a kezdet 
nehézségei túlhaladták Lahner György tábornok erejét. Igaz, 
hogy Lahner maga egy 1849. júniusban Kossuth Lajos kormány
zóhoz intézett jelentésében azt mondotta, hogy Várad egyma
gában nem elegendő százezres haderő napi fogyasztására és 
hogy külföldről kellene pótolni a szükségletben mutatkozó hiá
nyokat, de még senki sem rajzolta meg azt a képet, amint az 
ország minden részéből, az úttalan útakon, télen és tavasszal 
minden szekér Váradra ment és Váradról jött: a magyar Bir
mingham története, a nemzet nagy erőfeszítésének ez a feje
zete még megírásra vár.
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Lehet, hogy valaki nem fogja ennyire fontosnak tartani, 
de miért tartotta fontosnak akkor a korabeli kormányzat, mely 
Bem tábornokot Váradra küldötte és onnan készült megindítani 
az ellenség hátratolását. A helyzet válságossá lett. Hódossy 
Miklós alispán, kormánybiztosi minőségében maga tartóztatta 
le december 4-én a Várad felé menekülő Baldacci báró főve
zért; mire Váradra értek vele, mindenki tudta, hogy Erdély 
elveszett. Két nappal azután jelent meg Váradon Bem tábor
nok és bontott zászlót Erdély függetlensége mellett.

Az egykori bihari zászlóaljak újból életre keltek, pedig 
Biharnak zászlóalja sem volt. Á 37-ík császári gyalogezred a 
bihari legénységgel a délvidékre vonult, a későbbi újoncokat a 
szegedi 3-ik és a debreceni 10-ik zászlóaljakba sorozták; a 
nemzetőrség, melyben Arany János is szolgálatot teljesített, 
külön alakulat volt. Csak mikor a Honvédelmi Bizottmány no
vember 16-án a vármegye területén a népfelkelést elrendelte, 
akkor alakult meg az 55-ik ,,bihari“ zászlóalj. A vármegye leg
derekabb fiai sereglettek zászlója alá; ott szolgált a vármegye 
legjobb és legbátrabb fia, az öreg Szacsvay Imre is és vonult 
Csúcsa felé. Mikor december 6-án Bem kiáltványa megjelent, 
az 55-ik honvédzászlóalj már a Királyhágón állott. Vele szem
ben a diadalmas császári haderő Várad felé igyekezett, Bem 
azonban megelőzte és karácsony estéjén már a császáriak 
mögött álló Kolozsvárott vett állást.

Csikorgó hidegben indultak el a Pestről menekülő kor
mány szekerei a Tiszán keresztül Várad felé. A  korabeli le
írások szerint — mint Budának 1541-ben történt elestekor, úgy 
most is — Váradig hosszú szekérsorok haladtak az úttalan 
útakon. Váradon lázas munka öltött egyre nagyobb arányokat. 
Semmiből, hevenyészen alakított ipartelepeken naponta ne
gyedmillió töltényt készítettek; Szentmártonban ágyúgyár mű
ködött; a Frimont palotában a katonai ruhákat halmozták fel; 
óriási élelmezési raktárakat építettek; a 37-ik gyalogezred lak
tanyájában a Ludovika tiszti akadémia rendezekedett be.

Bem tábornok hamar megtisztította Csúcsa vidékét az el
lenségtől és a Királyhágón át indult hozzá Beöthy Ödön, kit 
a kormány 19-én erdélyi kormánybiztossá nevezett ki. Mikor 
1849. január 2-án hivatalát átvette, Bem már Erdély közepén 
járt. Semmi adatunk nincsen arra vonatkozólag, hogy Bem és 
Beöthy között komolyabb ellentét alakult. Sokan egybetévesz
tették őt Beöthy utódával, Csányival, kit bíráskodása miatt 
kegyetlennek tartottak és ezen az alapon kivégeztek, Beöthy 
és Csányi között azonban lényeges különbség volt. Beöthy bi
hari ember volt, aki jól ismerte a helyi viszonyokat; Csányi 
dunántúli ember volt és halvány fogalma sem volt az erdélyi 
dolgokról. Amit Beöthy tett, azt Csányi nem tartotta elégnek; 
amit Csányi elkövetett, azt Beöthy nem tette volna meg. A
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bécsi kormánynak mégis jól esett, hogy Csányi kivégzése után 
Csányi miatt Beöthyt is üldözőbe fogta, mert más alapot nem 
talált üldözéséhez. Beöthy a bihari magyar és román érdekekre 
támaszkodva szállott szembe a szerbekkel és a magyar kor
mány aligha tette volna meg bukaresti képviselőjévé, ha Er
délyben a románok hóhéra lett volna.

Jancsó Benedek megkísérelte ugyan a vádak cáfolatát, de 
ő viszont Beöthyben is, Csányiban is idegeneket látott és nem 
tett közöttük különbséget.

Csak újabban kerültek napfényre azok az okmányok, ame
lyek Beöthy Ödön diplomáciai küldetését megvilágították. Ezek 
szerint a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth Lajos 1849. 
április 1-én azzal bízta meg, hogy a Porta felhatalmazásával 
Sztambulba menjen tovább. Beöthy a kinevező iratot, a megbí
zólevelet és utasításait 5-én Váradon vette kézhez és 9-én 
fiatal titkára, Gálbory Soma (Sámuel, 1830— 1914) kíséreté
ben indult el a nagy útra; május 27-én dolgavégezetlenül tért 
vissza ismét Nagyváradra.

Nem kisebb dologról volt szó, mint hogy a körülzárt ma
gyar kormány csapatai elérték Törökország határát és azon 
keresztül érintkezésbe jutottak a nagyvilággal. Mivel Török
ország semleges volt, a magyar kormány abban a reményben 
ringatta magát, hogy felveheti az összeköttetést a hatalmakkal, 
megszerezheti a nemzetközi elismerést. Törökország azonban 
csak formailag volt semleges, mert az orosz és osztrák hatal
makkal nem kívánt szembekerülni. Beöthy Ödön is azért nem 
kapta meg Sztambulból a beutazási engedélyt, mert a hatal
maktól tartó török kormány nem látta volna szívesen. így ke
rült haza dolgavégezetlen, előbb azonban május 20-án Brassó
ból olyan jelentést küldött Kossuthnak, melyet a maga nemé
ben páratlannak kell minősítenünk. Magyarországnak Mohács 
óta nem volt külpolitikája és Beöthy Ödön vállalkozott elsőnek 
arra, hogy magyar külpolitika megalkotása iránt javaslatot dol
gozzon ki. Ha valaki a magyar diplomácia történetével foglal
kozni fog, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy az 
új magyar külpolitika körvonalait bihari és váradi ember al
kotta meg.

A bihari románok Erdélyi Vazul váradi püspök, a dúsgaz
daggá lett, váradi születésű Gozsdu Manó (1802—70) és a be
lényesi Drágos János (1810—49) vezetése alatt nem képvisel
tették magukat sem az 1848. május 13-i karlóczai görögkeleti, 
sem a május 15-i balázsfalvi román gyűléseken. Az általuk 
május 21-én Pesten megtartott értekezleten Drágos és Gozsdu 
mindössze a román nyelv belső használatát (egyházak, iskolák, 
helyi hatóságok) és a közigazgatásban való részvételt követel
ték. Drágos a 165.000 bihari román lakos nevében tiltakozott a 
szerb kongresszus azon törekvései ellen, hogy vallás címe alatt
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hegemóniát igényelt magának a románok felett; az ugyanakkor 
Biharba küldött szerb ügynökök a görögkeleti románoknál el
utasításra találtak; ezek az erdélyi osztrák katonai parancsnok
ságtól a magyarok ellen szervezett román mozgalmakban sem 
vettek részt. Békés magatartásuk lehetővé tette azt, hogy a bi
hari magyarok ezen az úton fennakadás nélkül biztosítani tud
ták a személy- és vagyonbiztonságot Csúcsától Belényesig, va
lamint Zaránd megye területén. Az általuk ellenőrzött vidéke
ken semmiféle zavar nem fordult elő; az aradi román püspök, 
aki alá a váradi görögkeletiek tartoztak, 1849. március 17— 19. 
zsinatot tartott Kisjenőn és az bizalmat szavazott a kormány
nak.

Egészen más volt az erdélyi románok magatartása, kiket 
az osztrák csapatokra támaszkodó Barnutiu irányított. Kris- 
tyómál Bihar területére kívántak törni és hogy azt el nem 
árasztották, a vármegye békéjét fel nem forgatták, annak volt 
köszönhető, hogy az 55. zászlóalj egyik százada Beöthy László 
vezérlete alatt 1848. december 7-én Nagy-Sebesnél Janku mó- 
cait visszatartotta.

Egymásután érkeztek a Királyhágóra az önkéntesek, ala
kultak szabadcsapatok, hogy az anyaország határát megvédel
mezzék.

A sugár növésű, ideális gondolkodású Vasvári Pál, — valódi 
nevén Fejér György (1827— 49), — szatmári görögkatolikus ma
gyar család sarja, történettanárrá képezte ki magát és Hor
váth István professzor kiváló tanítványaként Szőnyi Pál leány
iskolájában kapott állást. Szőnyi Pestalozzi tanítványa volt és 
a svájci Yverdonból hozta magával annak nevelési módszerét, 
melyet Teleki Blanka grófnő budai leánynevelő intézetében 
alkalmazott. Teleki Imre gróf és Brunswick Karolina grófnő 
leányai közül Emma grófnőt, De Gerando Ágost Párizsba vitte 
feleségül, Blanka grófnő nagynénje, Brunswick Teréz oldalán 
1846-ban Budán leánynevelő intézetet állított, melyben ő maga 
is munkát vállalt. Sikerült megnyernie Szőnyi Pált, aki Fejér 
Györgyöt és egy beregi táblabíró leányát, Leővey Klárát szer
ződtette.

Nemes munkájukban a forradalom zavarta meg őket. Vas
vári a fiatalság vezérévé lett; májusban barátaival együtt Ko
lozsvárra utazott, visszatérőben pedig Jankunál állapodott meg. 
Együtt rándultak ki Fontanelébe (helytelenül Funtanella), hol 
összeszólalkoztak. Azzal váltak el egymástól, hogy mindegyik 
fenntartotta magának a szabad kezet, de Vasvári akkor még 
nem sejtette, hogy ez halált jelent.

Mikor később elhatározta, hogy Janku ellen indul, egy em
ber került az útjába, ki ellentéte volt. Hatvani Imre a bihari 
síkságon született, felületes műveltségű, tapasztalatot nélkülöző 
ember volt, ki a maga nyugtalanságával mindenütt nyugtalan



129

ságot keltett. Pesten 1848-ban röpiratot adott ki „Szózat az olá
hok ügyében" címmel; politikai hírlapjából azonban csak egy 
szám jelent meg 1848. december 29-én és a kudarc után „Zrínyi 
szabadcsapatot" alakított, hogy ő maga rendezze azt, mit a 
Biharból elvonult Bem rendezetlenül hagyott. A rajongó Vas
várinak az volt a végzete, hogy Hatvanihoz csatlakozott; Vá
radon, 1849. február 12-én manífesztumot adott ki és együtt 
indultak Janku ellen.

Egyikük sem tudta, hogy a minden oldalról magára maradt 
Janku a magyarokkal való megegyezésre gondolt, az első szóra 
kész volt a megegyezésre. Hogy ez a szó csak áprilisban hang
zott el, az világosan mutatta, hogy csak a tavasz folyamán le
hetett megközelíteni a havasokat. Tudta ezt a bihari Drágos 
képviselő is, ki a közvetítésre vállalkozott. Erdély visszahódí- 
tása után, mikor a havasok mócaí magukra maradtak, 1849. áp
rilis 10-én Buteanuhoz fordult, 19-én pedig Brádra érkezett és 
onnan írt levelet Jankunak. Janku 20-án kelt válaszlevelében 
közölte, hogy prefektusainak nagy része hajlandó a megegye
zésre, mire Drágos értesítette a dologról Sántha bihari alispánt 
és zarándi kormánybiztost. A béke megkötéséig fegyverszünet 
jött létre, mely alatt Drágos 25-én Mihályfalván (Mihailem) 
találkozott Jankuval. A míhályfalvi értekezlet eredményét 
Drágos Vaskóhról kelt levelében ekként foglalta össze: „Én a 
felkelt román nép főnökeivel összejöttem, tőlük megértettem, 
miszerint ők a magyar hon javára s annak függetlenségének 
lehető megalapítására fegyvereiket leteendik, ha a kormány 
annak becsülettel leendő letételüket elfogadja.” Kossuth beje
lentette a képviselőházban, hogy a románokkal megegyezés 
készül.

Május 3-án Drágos Kossuth válaszlevelével Abrudbányára 
érkezett és nyomban értesítette Jankut a történtekről. A pre
fektusok 4-én megtartott értekezletén Buteanu maga olvasta fel 
előttük és Janku előtt Kossuth levelét, 5-én pedig Drágos 
ismertette meg a néppel a történteket. Erre 6-án Abrudbánya 
nemzetiszínű lobogókba öltözött és Janku magyar zászlók kö
zött tartotta meg bevonulását.

Ekkor történt Hatvani „őrnagy" támadása és a fegyverszü
net megszegése. Janku megfordult és lassú lépésben, mint aki
nek álmai összeomlottak, visszaindult a havasok felé. Drágos 
utána lovagolt, de három napig hiába kereste a hegyek kirá
lyát. Mikor visszatért, árulónak tartották és román katonák 
ölték meg. A váradi főszolgabíró csak Hatvani tudta nélkül, 
titokban tudta Drágos holttestét Váradra vitetni, hol a magya
rok és románok részvéte mellett temették el. A helyszínen Hat
vani maradt az úr, ki május 8-án nyílt támadásba ment át; 
10-én visszavonuló katonái Buteanut ölték meg, de körötte min
denütt megmozdultak a hegyek. Mire Abrudbányától Zalatnáig
V áradi iraská 9
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hátrált, már ötezer magyar katona holtteste hevert az útakon. 
Erre Kemény Farkas báró vezérlete alatt jelentős haderő vo
nult a magyarság megmentésére; Vasvári ehhez csatlakozott. 
Most már Bem is felismerte a helyzet veszélyeit és Váradról 
Kolozsvárra utazva, július 1-én támadásba ment át. Másnap, 
a ,,havasi hadjárat” megindulásakor, Vasvári 600 emberével 
Mariselnél vett állást; 4-én a faluba vonulva gyors győzelmet 
keresett, de másnap éjjel titokzatos támadás indult meg ellene. 
Mikor 6-án hajnalban, sűrű ködben, a hegyi ösvényeken má
sodszor elindult Fontanele felé, ugyanazon a helyen lőtték szí
ven az ágyúja előtt állott Vasvárit, ahol 1848. tavaszán Jan- 
kutól elvált.

Teleki Blanka grófnő hiába jött Váradra, hogy sírját meg
keresse; Leővey Klára még megérte, hogy a sírt emlékkel je
lölték, gondozásba vették.

Bihar megye május 1-én, Csengery Imre főjegyző aláírásá
val, hódolattal üdvözölte a függetlenségi nyilatkozatot. Mikor 
azt ugyanazon a napon Beöthy Ödön Brassóban kézhez kapta, 
úgy érezte, hogy a magyar ügy sorsa meg van pecsételve. 
Colquhoun bukaresti angol főkonzul megszakította vele össze
köttetését, a hatalmak elfordultak a magyar ügytől. Beöthy 
nyomban zászlót akart bontani Kossuth ellen, hogy megmentse 
a megmenthetőt, de Kossuth megérezte a veszedelmet és június 
18-án maga jelent meg Nagyváradon. A román püspöki palo
tában szállott meg és ott találkozott Bem tábornokkal (június 
18— 19). A váradiak fáklyásmenettel tisztelték meg őket, az 
ünnepi szónok Szacsvay Imre volt, ki a függetlenségi nyilatko
zatot, mint a képviselőház jegyzője írta alá.

Beöthy Ödön ideje csak akkor érkezett el, mikor (június 
28-án) az a gondolat merült fel, hogy az egész haderőt Váradon 
kell összevonni. A magyar Birmingham a magyar haderő felleg
várává alakult volna, de Szent Lászlónak már csak emléke élt, 
vára romhalmazzá lett, az osztrákoktól épített kazamáták fél
század óta nem számítottak erődöknek.

Ez volt a helyzet, mikor Cseodajev tábornok július 3-án 
egy orosz hadtest élén Biharba vonult és a magyar történelem 
súlypontja Váradra költözött át. Már Kossuth és Bem találko
zásáról is tudták a beavatottak, hogy a két ember útjai Vára
don váltak el egymástól, mert a tábornok sem Görgey letételére, 
sem annak pótlására nem vállalkozott; magyarországi hadjárat
ról hallani sem akart, csak erdélyiről. Az oroszok jöttére a vá- 
radi helyőrség Püspökibe vonult, bár mindenki tudta, hogy e 
mozdulat katonailag semmit sem ér. Lahner tábornok július 4-í 
jelentése szerint Debrecen megszállásának hírére a lakosság 
már hiábavalónak látott minden védekezést. Lahner levele Kos- 
suthéval találkozott, a kormányzó azonban lehetetlen dolgokat 
követelt. „Nagyváradot” — írta — „fanatizálni, Nagyváradot
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meglepetés ellen védeni kell; ha tízen maradnak Önök a vár
ban, húzzák fel a hidakat, szegezzenek ki egy pár ágyút, ne 
gondoljanak három-négy napi puffogással és én ott leszek Önö
ket megmenteni: ne féljenek, az ellenség csak streifkommandót 
küldhet, de azt sem fog küldeni: rendes ostromot semmi esetre 
sem tehetend előttünk. — Nekem most tett és energia keli, 
nem panasz: kevés napok alatt ott leszek, számon kérni min
denkitől, miként teljesítette kötelességét. — Ha egy-két ezer 
ember Nagyváradhoz közeledni mer, Nagyvárad gyermekei is 
agyonverhetik, csak ne féljenek s nem bolond az ellenség, hogy 
egy bátor nép közepébe, messze bemásszék, de egy gyáva nép 
közepébe bemászhatík a világ közepébe." Kossuthnak a való 
helyzetről fogalma sem volt. Vár nem volt, a hidakat nem is 
lehetett felhúzni, az oroszok széles vonalban nyomultak előre; 
Lahner a levéllel még Várad gyermekei elé sem léphetett, mert 
azok is jobban tudták, hogy nem egy-két ezer orosz bemászá- 
sáról volt szó. Kossuth a levegőbe építette számításait, Cseoda- 
jev azonban július 6-án váratlanul elvonult és a váradi helyőr
ség visszatért Püspökiből.

Mikor a parlament július 29-én a béke tárgyalások megin
dítása mellett határozott, Szemere miniszterelnök a határozat
tal kezében Biharba érkezett; a magyar történelem súlypontja 
ismét Váradra költözött, a küzdelem sorsa is ott dőlt el. Gör
gey tábornok akkor már az egész haderő élén útban volt Arad 
felé, ahová Dembinszky déli és Bem keleti hadseregeit várta 
és ahonnan még egyszer szembe kívánt fordulni az ellenséggel. 
Az oldalvédül kijelölt Nagy-Sándor József váradi születésű 
honvédtábornok (1804— 49) azonban, aki észak felől Váradot 
kívánta fedezni, augusztus 2-án hajnalban, Görgey ellenére, 
Debrecenbe vonult és még aznap csatába bocsátkozott a Pas- 
kievics herceg vezérlete alatt álló orosz főerővel. Ötszörös erő
vel szemben közel estig tartotta magát, de 14.000 emberéből 
alig 4.000 jutott el Püspökin át Nagyváradra. Ebben a hangu
latban jelent meg Szemere Váradon és bocsátotta ki 3-án váradi 
manifesztumát, melyben tudatta, hogy az ellenség — eltávozott. 
Másnap a miniszterelnök Görgey elé utazott, de sehol sem ta
lálván, ismét visszatért és 5-én Váradról levélben közölte a fő
vezérrel, hogy a béketárgyalás jogát magának fogja fenntar
tani, A szent korona is nála, Váradon volt. Váradon vette 6-án 
Kossuth 4-i levelét, melyben a kormányzó felhatalmazta őt, 
hogy a koronát egy orosz nagyhercegnek kínálja fel. Most már 
nem azt írta, hogy Várad hídj át húzzák fel, hanem a másik vég
letbe ment át. Szemere még 6-án Paskievicshez fordult az aján
lattal és a levelet Görgeyre, az 7-én Pöltenberg tábornokra 
bízta, ki 8-án Rüdiger orosz tábornok ártándi főhadiszállására 
vitte. Rüdiger Paskievicsnek továbbította Szemere ajánlatát, az 
viszont 9-én Haynau báró osztrák fővezérhez tette át és ezzel

9 .
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a kérdés el is volt intézve. A bécsi kormány tudomására jutott 
a tervnek és meghiúsította. Ez volt az a válasz, amit Pöltenberg 
tábornok kézhez vett és amivel Váradon át egyenesen Aradra 
lovagolt, ahová 11-én érkezett meg.

Szemere és Batthyány Kázmér gróf július 29-én Szegeden 
kapták azt a megbízást, hogy Paskievics herceggel érintkezést 
keressenek. Bihar megye akkor két hadsereg átvonulási területe 
volt. Görgey a debreceni csata után Váradra vonult, Rüdiger 
az oroszok élén szintén oda igyekezett. Az utak Arad és Deb
recen felé tele voltak menekültekkel, ágyúkkal, szekerekkel. 
Augusztus 5-én Görgey Váradról értesítette Szemerét, hogy az 
egész haderővel Arad felé indul, mert Debrecen felől növekvő 
nyomást észlelt és abban a reményben volt, hogy Dembinszky 
és Bem haderőivel egyesülve még egyszer szembefordulhat 
Miklós cár hadaival. Váradi elhatározásával vette kezdetét a 
szabadságharc utolsó felvonása. Dembinszy ugyanis az őt ül
döző Haynauval, Bem pedig az őt üldöző Lüders tábornokkal 
döntő csatába bocsátkoztak. Elsőnek Bem veszített csatát Se
gesvárnál, ahol Petőfi elesett. Petőfi Mező-Berényen át Arad 
felé menekült, de kocsija eltört és az új szekér Arad helyett 
Várad felé vitte. Váradon keresztül a Királyhágón át érkezett 
Segesvárra, hol egy váradi ember, Gyalókay Lajos, Beöthy 
Ödön volt főispán titkára, majd Bem segédtisztje látta őt utol
jára; később a váradi törvényszék elnöke volt és több ízben 
megemlékezett Petőfi haláláról. Segesvárról Bem sereg nélkül 
indult el, hogy Dembinszkyhez csatlakozzék. Minden Váradon 
látszott összefutni. Szemere már 3-án ott járt és Bémer Lászlónál, 
a püspöki palotában helyezte biztonságba Szent István koroná
ját, melyet orosz nagyhercegnek volt felkínálandó. Nem lehe
tetlen, hogy Görgeyben már ekkor, a mindenről jól értesült Vá
radon érlelődött meg a fegyverletétel gondolata. Bár 5-én arról 
értesítette Szemerét, kivel elkerülték egymást, hogy Arad felé 
vonul, Cseodajev útján azt üzente Rüdígemek, hogy a helyzet 
reménytelen. Ennek a nyomásnak a hatása látszik azon a levé
len is, melyet Szemere augusztus 7-én Szalontárói Kossuthhoz 
intézett és amelyben a mulasztásokat és hibákat szemére 
hányva, mindenért őt tette felelőssé. Pöltenberg tábornok akkor 
lovagolt keresztül Váradon Arad felé, mire Szemere és a ko
rona is folytathatták vándorútjukat. Az orosz válasz elutasító 
volt, Rüdiger Ártándról megkezdte az új hadműveleteket. Elő
védéi 8-án már Váradon voltak és attól kezdve szakadatlanul 
jöttek az orosz csapatok észak felől. A lovasság 10-én, Biharon 
át a Fehér Körös vonaláig eljutott, honnan már Arad is köny- 
nyen elérhető volt. Ott folyt le augusztus 11-én az utolsó mi
nisztertanács, amelyben Szemere, a békepárt vezére, Kossuth 
fölé került. Szabatosabbak lennénk, ha azt mondanánk, hogy a 
gyenge Szemerét a körülmények állították az események közép
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pontjába, mert ott is csak addig tudta tartani magát, amíg Gör
gey Dembinszky vereségéről értesült, Kossuthot és Szemerét 
félretolta és meg nem indult észak felé, hogy az oroszoknak és 
ne az osztrákoknak adja meg magát. Nem is Világoson történt 
meg 13-án a fegyverletétel, hanem Világostól északra, ott ahol 
a Kisjenő és Borosjenő felé vezető utak találkoztak. Görgey 
Világos és Kisjenő között talált az orosz haderőre. Paskievich 
herceg 14-én Váradra érkezett és ott vette a jelentést a kisjenő— 
világosi fegyverletételről; onnan, 16-án jelentette Ausztria csá
szárának, hogy a magyar haderő neki, az orosz cár teljhatalmú 
megbízottjának adta meg magát — „ sans condition aucune“ . Ez 
azt jelentette, hogy a foglyokkal ő rendelkezik; bánásmódja 
Várad felől figyelmeztette Haynaut, hogy az oroszok és a ma
gyarok között sokkal szívélyesebb viszony alakult, mint hogy 
az nem tehetne kárt az osztrák érdekeknek.

Egy Várad melletti kis faluban érte a hír a lázas betegen 
hátrahagyott Seher-Thoss Artúr grófot, a honvédezredessé lett 
porosz mágnást, hogy az őt hátrahagyó Görgey Világosnál le
tette a fegyvert. Nyomban arra gondolt, hogy sorsát megosztja 
bajtársaival és a hír vétele után Váradra ment. „Másnap Nagy
váradra mentem," írja emlékirataiban, amelyeket Ferenc Jó
zsef maga kért olvasás végett és igen érdekeseknek mondott, 
„hadifogolyként jelentkeztem az orosz térparancsnokságon, fel
kerestem Görgeyt, aki a Fekete Sashoz címzett hotelben la
kott, ahol magam is szállva voltam. Görgey elmondotta nekem 
mindazt, mi azóta történt és azt a reményét fűzte hozzá, hogy 
Ausztria megelégszik az ő fejével és a többi tábornok meg 
fogja úszni börtönbüntetéssel." A korcsmáros nélkül csinált szá
madás volt! — Meglepett a helyzet, amit Váradon találtam. 
Görgey, a környezetében levő tisztek, valamint egy sereg hon
véd, szabadon jártak a városban. A hotel előtt egy tiszttel 24 
emberből álló díszőrség állott és Görgeyt katonai tisztelgéssel 
fogadta. Többször volt teán Paskievicsnél; minden rangú orosz 
tisztelettel és csodálattal nézett reá. Érdekes látvány volt a 
hotel éttermében zajló élet, mert százával étkeztek ott az orosz 
és magyar katonatisztek, egymással elvegyülve, fraternizálva és 
Ausztriát szidva. A cserkesz testőrség ezredese minden hon
védet megkínált, aki a közelébe jött. Az ott levő néhány osztrák 
tiszt néha fölötte kínos helyzetben volt. Kétszer én magam is 
közbeléptem, hogy néhány jókedvű honvédet leintsek. Az orosz 
tisztek egyáltalában nem mérsékelték őket, sem osztrák baj- 
társaikat nem kímélték. Véletlenül tanúja voltam egy igen kel
lemetlen jelenetnek, mikor a Fő-téren levő cukrászdában egy 
Olga-huszárezredbeli orosz tiszt Marquesi főhadnagyot durván 
megsértette és tőle még az elégtételt is megtagadta. Ugyanaz 
az ezredes, aki Miskolczon szemeimet bekötötte," — Seher- 
Thoss gróf ugyanis parlamentair volt és ő ajánlotta fel a trónt
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Leuchtenberg hercegnek. Paskievics főhadiszállásán, — n y u 
godtan végignézte az esetet. Most egy fiatal tüzérkapitány lé
pett elő és kínálta fel a társától megtagadott elégtételt, ha eb
ben társa nem állna rendelkezésre, mire az szégyenkezve vonta 
vissza előbbi elutasítását. Megismerkedtem a fiatal tüzérkapi
tánnyal, kinek eljárása tetszett nekem; megtudtam, hogy Sko- 
belevnek hívták és ugyanaz volt, aki mint tábornok aratott ba
bérokat az 1877-i orosz-török háborúban. Marquesi a másnap 
megtartott párbajban elesett. Az orosz hadítörvények háború 
idején a párbajra vonatkozóan igen szigorúak és feltétlen ha
lállal büntettetnek. Ez várt Marquesi ellenfelére is, de éppen 
ezért nagy volt a meglepetés, mikor másnap reggel a tábornagy 
környezetének a következőket mondotta: „Uraim, tudják, hogy 
Marquesi úr kolerában halt meg; jól jegyezzék meg, kolerában.” 
— A varsói hercegnek mind a négy szárnysegédjét ismertem: 
Galitzin, Trubeckoj, Protassov és Orloff hercegeket és grófo
kat. Ezek együtt étkeztek és majdnem mindennap meghívtak 
víllásreggelire. Egy napon, mikor a reggeli már ott volt az 
ezüstkészletekkel terített asztalon, egy hat lovas landauer ál
lott meg, amelyből portól fedve szállott ki az említett Orloff 
nagybátyja, az öreg Orloff gróf tábornok. Gyorsan átöltözött 
és jó étvággyal foglalt helyet asztalunknál. Ide iktatom a némi 
tekintetben nem érdektelen beszélgetésünket. A tábornok azt 
mondta nekem, hogy örül találkozásunknak, mert némely do
logban felvilágosíthatom őt. „Hol van az én hadseregem?” 
Megneveztem neki a hadtestet, melynek létezéséről ők is tud
tak és inkább nagyobb, mint kisebb számmal jelöltem létszámát. 
„Jó, de az nem sokkal több, mint 120.000 ember. Hol vannak a 
többiek? Hiszen 300.000-en felül voltak.” „Tábornok úr, annyira 
rászedték Önt, hogy 300.000 embert mondottak? Ha nekünk csak 
200.000 lett volna, úgy Görgey biztosan nem lenne az Önök 
hadifoglya, és én sem ülnék ennél az asztalnál.” Orloff kétel
kedve rázta fejét és így szólt: „Hiteles forrásból tudom, hogy 
az Önök hadseregének 300.000 embere volt. Egyébként, hol van 
a lengyel légió? Ezt is el fogja titkolni?” Azt feleltem, nem 
tudom, hol van és akkor sem mondanám meg, ha tudnám; kü
lönben a lengyel légió nem befolyásolta lényegesen haderőnk 
létszámát, mert csak néhány ezer emberből állott. A tábornok 
rám kiáltott: „Az nem igaz, ne hitessen velem el ilyent. Pon
tosan tudom, hogy a lengyel légió Magyarországon 60.000 em
berből áll, magam olvastam Schwarzenberg herceg értesítését.” 
Hallgatagon vonogattam a vállamat és Orloff több kérdését vá
lasz nélkül hagytam. Asztaltársaim közben elmondották, hogy 
az én adataim lehetnek a helyesek, Schwarzenberg értesítései 
pedig hamisak, mire az öreg úr szörnyű haragra kelt és kezét 
ökölbe szorítva felkiáltott: „Ez a hazug és . . .  hamis jelenté
sekkel vette rá a mi császárunkat arra, hogy az a haldokló
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Ausztriának segítségére jöjjön! Sohasem határozta volna el 
magát Miklós császár erre a szerencsétlen intervencióra, ha 
Schwarzenberg el nem hitette volna vele, hogy a lengyel légió 
60.000 emberből áll és hogy a magyar hadsereggel együtt a mi 
Lengyelországunkat fogja fenyegetni.” — Vájjon igaz-e vagy 
nem az, amit Orloff tábornok mondott? Vájjon valóban olyan 
merész túlzásokhoz menekült Schwarzenberg herceg? és csak 
ennek a cselvetésnek a segítségével tudta rábírni Miklós cárt 
az intervencióra? A jövő fel fogja egyszer fedni azt a homályt, 
amely ezek fölött a kérdések fölött lebeg, de azért Orloff nyi
latkozata éppen azért, mert köztudomás szerint a cárhoz igen 
közel állt, komoly megfontolást érdemel. — Még aznap este 
magához hivatta Paskievics Görgeyt és közölte vele, hogy Mik
lós cár saját elhatározásából biztosítani fogja életét. Miklós 
nyilvánvalóan azt hitte, hogy ez által a többi tábornokot is meg
menti a halálbüntetéstől, mert Ausztria nem büntethette halál
lal az alvezéreket akkor, ha legfőbb vezérüket Oroszország ha
talmi szava következtében ki nem végezhette. A cárnak ezen 
hite és szándéka iránt alig foroghat fenn kétség, mert Miklós 
röviddel azután fiát, Sándor trónörököst Bécsbe küldötte, hogy 
a tábornokok érdekében szót emeljen.”

A porosz mágnásnak, ki magas összkeöttetéseivel Paskie
vics közvetlen környezetébe került, ez a kevésbbé ismert val
lomása történelmi értékkel bír. Várad szempontjából annyiban 
volt az értékesebb, mert Váradon jutott el a kérdés addig a 
pontig, ahol az 1849-i orosz beavatkozás Magyarország helyett 
Ausztria ellen fordult. Alig sejthette valaki akkor, mi történik 
a főhadiszálláson és mint mérkőzik meg Váradon két nagy
hatalom: Schwarzenberg herceg Ausztriája és Miklós cár Orosz
országa.

A látszat szerint a hatalom egyelőre Ausztriát illette meg, 
bár a látszat nem fedte a valóságot.

Paskievics herceg váradi tartózkodása idején (augusztus 
14—30) a város az orosz főhadiszállás színhelye volt. Ahol rö
viddel azelőtt még a koronát rejtegetve őrizték, ott most Bécs 
és Pétervár között izgalmas érintkezés vonalai futottak keresz
tül. Az emberek csak azt látták, hogy 15-én Nagyboldogasszony 
napján, fogolyként hozzák a magyar hadak fővezérét, Görgey 
Artúrt és hogy 20-án Vécsey tábornok huszárjai Váradon te
szik le a fegyvert az oroszok előtt. De az is feltűnt, hogy amíg 
egyre több lesz a lefegyverzett honvéd, egyre kevesebb lett a 
fegyveres osztrák is és hogy valami rejtélyes dolog volt a leve
gőben. Csak az hatott kiábrándítóig, hogy 18-án egy fiatal, alig 
28 éves dsidáskapitányt hoztak, akiről azt beszélték, hogy len
gyel volt és a magyarok mellé állott át. A volhyniai Rulikovszky 
Kázmér volt az, kit Paskievics 28-án mint árulót agyonlövetett.
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Sírját nem jelölték meg, de mindenki tudta, hogy hová temet
ték és a jeltelen sírt friss virágokkal jelölték meg.

Most már sejtették, hogy szomorú idők jönnek; az oroszok 
útra készültek, hogy helyüket Haynau katonáinak adják át. 
Beöthy Ödön az Alföld irányában menekült; kocsisnak öltözve 
jutott át a Tiszán és a Dunán, hogy Bécsen keresztül Párizsba 
jusson. Téves tehát az az állítás, mint hogy ha ő azok között lett 
volna, kik Kossuth és Szemere társaságában Törökország felé 
távoztak el.

Paskievics herceg elutazása óta Várad az üldözött magya
rok börtönévé lett. Először azokról a névtelen ezrekről kell 
megemlékeznünk, akik rongyos attilákban, sárosán és sebesül
ten, ápolatlanul és éhezve bolyongtak Várad utcáin. Egy szo
morú angyal jelent meg közöttük, hogy segítsen rajtok. Teleki 
Blanka grófnő volt az. Váradra menekülve a kórházakban ápolt, 
az utcán osztogatta szét vagyonát és csak mikor már semmije sem 
maradt, vonult vissza erdélyi otthonába, hol semmi sem várta 
már az emlékezeten kívül, melyeket elhalt szülei hátrahagytak. 
A  névtelenek után meg kell említenünk Csányi László erdélyi 
kormánybiztost, kit a váradi várba vittek, Bémer László (1784— 
1862) váradi püspököt, akit karácsony estéjén fogtak el és zár
ták be mögötte a börtön ajtaját, utolsónak pedig Teleki Blanka 
grófnőt, akit Erdélyből a váradi kazamátákba szállítottak. Fé
nyesen emelkedett ki a névtelenség homályából a szepesi Földy- 
Neupauer János, a királyi jogakadémia professzora (1811— 
86), kit Váradról hurcoltak el a miatt, hogy tagja volt a vész
törvényszéknek. 1939-ben napfényre került napló jegyzeteiben 
érdekesen írta le Bémer püspök, Csányi László és a maga el
hurcolását: „(1849) Szeptember 28. A püspöki palota előtt 
nagy a csődület. Az emberek izgatottan beszélnek valamiről. 
Előbb azt hiszem, hogy Görgeyről, aki az imént ment erre, 
magam is jól láttam, lóháton, parádés muszka tisztek kíséreté
ben. Kopottas atilla födi sovány alakját, csákója a homlokára 
húzva és az arca — jól láttam! — olyan halovány, mint a 
kréta. . .  Azt hittem, miatta van a csődület, őt szidalmazzák. 
De aztán megtudtam, hogy más nagy oka van a forrongásnak. 
Bémer bárót, megyéspüspökünket elvitték rabságra! De vájjon 
miért hurcolták el a jámbor püspököt, akinek sejtelme sem volt 
politikáról? Annyira nem tudta, hogy a császárért való imád
ságot még akkor is elmondta az oltár előtt, mikor Debrecenben 
rég kihirdette az országgyűlés a trónfosztást. Bezzeg Erdélyi 
Vazul, a görög püspök, aki ott volt Debrecenben, és jobban 
kiáltozott, mint a piros tollas „flamingók“ , nagy becsületben 
áll, már ordót is kapott Bécsből, „hazafias“ viseletéért“ .

Nagyvárad közönsége később márvány táblával jelölte meg 
szülőházát Nagy-Sándor tábornoknak, kit október 6-án Aradon 
kivégeztek. Szemere Miklós következő versét vésették reá:
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„Nagy voltál névre, nagy bajnoki szívre hazádhoz, — Nagy 
lelked bűn volt törpe bakóid előtt, — S bosszúja, míg a bátort 
gyalázat mélyire dobta, — Trónoknál magasabb fényre emelte 
dicsed."

Emléktáblával jelölték meg Szacsvay Imre szülőházát is, 
akit október 24-én a pesti Űjépületben végeztek ki; 1907. már
cius 15-én ércszobrot állítottak neki.

Megörökítették báró Bémer László püspök emlékét, kit az 
osztrák kormány 20 évi várfogságra ítélt és hátralévő éveit 
csendes magányban élte le.

1870. április 18-án Rulikovszky hamvait kiemelték a jel
telen sírból és a luteránus, 1890. április 20-án, húsvét hétfő
jén, az új katolikus temetőben temették el: a Rulikovszky úton 
a Rulikovszky temetőben. Már a temetés előtt egy órával zsú
folásig megtelt a temető váradiakkal. Senkit sem hívtak, senkit 
sem rendeltek ki, mindenki magától jött. Ott volt a váradi ha
tóság, ott a különböző egyletek és testületek égő fáklyákkal. 
Miután az orosz Volhyniából senki sem volt ott, a polgárok 
magok öltötték fel a lengyel színeket és lengyel címerek vet
ték körül az érckoporsót, melyen egy szál meztelen kard fe
küdt; körülötte ezrek ajkán csendült fel a lengyel himnusz. 
Attól kezdve minden halottak napján ott lobogott sírjánál a 
magyar hála ki nem alvó fáklyafénye; 1872-ben emléket állí
tottak neki.

Teleki grófnő a váradi kazamatákban várta, milyen bün
tetést kaphat a zsarnoktól az, ki a szenvedőkön segített, a be
tegeket ápolta és a könnyeket törölte. Beöthy Ödön Angliában 
névjegyét adta egy fiatal embernek, aki Európába készült és 
Magyarországot szerette volna megismerni, arról könyvet akart 
írni. Brace Loring Károly Beöthy névjegyével 1852. április 
21-én érkezett Nagyváradra, hol Beöthy Ödön ismerőseit ke
reste, Másnap már a váradi várban ült, mert a cseh rendőr
főnök, aki mindenütt összeesküvést látott, őt is veszedelmes 
embernek tartotta. Brace nem tudta, hogy miért került a ka
zamatákba, de rabtársaitól hallotta, hogy egy magyar grófnő 
már egy év óta ott ül a börtönben és hogy hol látható. Kíváncsi 
volt az osztrák önkényuralom áldozatára és figyelmessé lett 
az ablakra. Két szál virág volt benne; azután megjelent ápoló
juk és a virágok mellé ülve a távoli mezőkön merengett. Teleki 
Blanka soha sem tudta meg, hogy Brace látta őt. Ennek sike
rült egy kiszabadult fogolytársa útján Amerika bécsi követét 
értesíteni fogságáról. A követ egyenesen Schwarzenberg herceg 
miniszterelnökhöz sietett, aki a dologról mit sem tudott ugyan, 
de mivel Magyarországról volt szó, egészen addig merev és 
zárkózott maradt, míg a trieszti kikötőben két amerikai hajó 
nem vetett horgonyt. Céljuk puszta látogatás volt ugyan, de
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a bécsiek azt beszélték, hogy Triesztet bombázni akarják, mire 
a kormány az amerikait rögtön szabadon bocsátotta.

Teleki Blankát a pesti Újépület bírái állították. Üj bör
tönéből a vesztőhelyre vezetett a kijárat és mindenki halálos 
ítéletet várt, mikor az ítélet kihirdetése végett a bíróság elé 
idézték. A  terem feketébe volt bevonva, feszület és égő gyer
tyák voltak az asztalon. Csak akkor látta, hogy mellette Leővey 
Klára, régi barátnője áll. A felhozott vádakról a bírák is tud
ták hogy valótlanok, de a megfélemlítés céljából hozott ítélet a 
grófnőre 10, barátnőjére 5 évi várfogságot írt elő. Az elítélt 
nyugodtan bírái szemébe nézett és szemükbe mondotta, mit 
azok is tudtak, hogy a vád elejétől végig rágalom volt. Kufstein 
dohos celláiból csak betegen szabadult meg és 1882-ben ron
csolt szervezete felmondta a szolgálatot. Nővérének párizsi 
otthonában, Leővey Klára jelenlétében érte utol a megváltó 
halál. Életét nővére, De Gerando Antónia írta meg, Leővey 
Klára pedig haláláig az emlékek összegyűjtésével és ápolásá
val, Vasvári sírjának felkutatásával és megörökítésével fog
lalkozott.

Beöthyt Londonban érte a hír, hogy az osztrák kormány 
ártatlan emberek elpusztításával vádolja. A Times napilappal 
kezében, hol a vád megjelent, kétségbeesetten írt Kossuthnak 
a törökországi Kiutahiába 1851. március 4-én: ,,A Times bécsi 
levelezője útján tegnap a következőt közli: Éppen most tétetik 
közhírré azon erdélyi egyének száma, kiket a forradalmi kor
mány kivégeztetett. Számszerint 4835, ezek között 40 asszony 
és 14 év alatti gyermekek, kik közül többen halálra verettettek. 
Kossuth biztosa Beöthy Ödön volt, kinek kegyetlenségei ellen 
több ízben keményen felszólalt. . . Hivatalos küldetésem ideje 
alatt még csak embertelen bánásmódot sem követtem el, annál 
kevésbbé kegyetlenséget. . . "  Beöthy Kossuthtal kért igazolást 
nehogy angol ismerősei elforduljanak tőle. Azt Kossuth ápri
lis 22-én kelt válaszlevelében teljesítette is. Május 27-én Beöthy 
azzal köszönte meg a szívességet, hogy a Times napilapot es
küdtszék elé készül állítani. Cobden Richárd tanácsára, kinek 
akkor vendége volt, ügyvédet is fogadott, de az a hatalmas 
ujságvállalatot nem merte perbe fogni. Beöthy erre a Daily 
News nevű lapban válaszolt a Times bécsi levelezőjének és 
meglepetéssel látta, hogy a Times viszont Paget János erdélyi 
földbirtokos levelét közli, melyben az Beöthy tudta és kérése 
nélkül védelmére kelt. A bécsi levelező elhallgatott, Beöthyt 
azonban a méltatlan vád mély bánatba taszította. Ki akart ván
dorolni Ameriába, hogy ott fiának egy darabka földet vásá
roljon, de felesége vérhányásban szenvedett és haza utazott; 
ő maga megtört öreg ember volt. „Én öreg, törődött ember va
gyok“ , — írta Kossuth Lajoshoz intézett második levelében, 
— „félszemem világát teljesen elveszítettem, ki tudja, mi tör
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ténik a másikkal; nekem nem sok és nem soká kell . . Ügy is 
volt. Bánatában Jersey szigetére költözött és ,,a szelek, esők 
és unalom szigetén" találkozott Hugo Viktorral, ki barátságába 
fogadta őt; közös képük Magyarországon is ismertté lett. Ami
kor Rónay Jácint meglátogatta, görcsös köhögéssel fogta meg 
a kocsi oldalát, hogy el ne menjen; mikor az visszafordult, az 
óceán szelében ott látta még állni az országúton a fehér hajú 
vakot, ki egykor a világosság felé vezette nemzetét. 1854 végén 
Hamburgban érte őt utói a halál, hol nejével akart találkozni. 
Bihar megye csak a kiegyezés után, 1868 tavaszán ülte meg em
lékét; Csengery Antal klasszikus beszédéből akkor tudta meg 
az ország, hogy ki volt Beöthy Ödön; Barabástól megfestett 
arcképét az 1882, november 15-i vármegyei közgyűlésen he
lyezték el Deák Ferenc arcképe mellett.

A szabadságharccal kapcsolatban kell megemlékeznünk 
arról, hogy a bihari származású Irinyi József 1848 októberben 
Teleki László gróf párizsi magyar követ oldalán ,,követségi 
tanácsos" címmel nyert alkalmazást. Párizsi és londoni tevé
kenységének részletei csak részben vannak felderítve. Mikor a 
függetlenségi nyilatkozat után hazatért, az osztrák bíróság ha
lálra ítélte, de kegyelmet kapott. Csendes magányában így for
dította le Harríet Bacher Stowe író regényét, melyet a rab
szolgaság eltörlése érdekében írt. Az Uncle Toms Cabin 
1852-ben jelent meg, de Irinyi fordítása útján már 1853-ban 
Pesten is napvilágot látott a „Tamás bátya kunyhója", mely 
a szomorúság napjaiban sok magyar családnak nyújtott vigasz
talást.

Az önkényuralom nehéz súlyként ülte meg a lakosságot. 
A  vármegyét osztrák, főként cseh katonaság szállotta meg; 
hivatalnokok, kémek és besúgók tömege árasztotta el, kik a 
falevelek rezgésétől is féltek; sok embernek életét, szabadságát, 
vagyonát vették el, hogy a nemzet ellenállását megtörhessék. 
A bebörtönzött püspök palotáját, a kanonokok házait is ka
tonák lakták.

Voltak, akik tanácsosabbnak vélték, hogy a magyarság ér
dekében a hatalom új birtokosaihoz közeledjenek. Ilyen volt 
Csengery Antal is, ki családjával szembeszállva keresett össze
köttetést Haynauval és Lustkandl osztrák jogtudóssal, ki a ma
gyar alkotmány fejlődésének történetét az abszolutizmus kí
vánsága szerint készült átalakítani. Biharban ellenszenvessé 
vált magatartása mégis említést érdemel, mert a magyar cen
tralisták egyik vezetője volt és társaival, Eötvös József báró
val, Kemény Zsigmonddal együtt a forradalom vezérei, főleg 
Kossuth ellen indított harcot. Nagyon keveset reparált, főleg 
Lustkandl írásaival kapcsolatban tanúsított magatartásán az, 
hogy a nemzet nagyjairól kiváló tanulmányokat írt, egybefog
lalta Magyarország újabb történelmének eseményeit (Magyar
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szónokok és státust ér Hak, Újabb,kori Ismeretek Tára), klasszi
kus magyar nyelvre ültette át a francia Thierry és az angol 
Macaulay mesterműveit.

32. Tisza Kálmán Bíharországa.
A bihari születésű, kálvinista Szőnyi Pál (1808—78), a 

svájci Pestalozzi tanítványa és a budai nevelőintézet igazga
tója, eredetileg a bihari Tisza család védence volt; 1839-ben 
pártfogója, Tisza Lajos, Bihar későbbi erőskezű adminisztrá
tora (1841—46) küldötte őt külföldi tanulmányútra. Vissza
térve Tisza Lajos és Teleki Júlia grófnő (1805—63) négy fiá
nak lett házi tanítójává. A fenkölt lelkű Júlia grófnő ugyan 
maga vitte fiai nevelését, de a tanítás munkáját Szőnyi végezte. 
Mikor a forradalom kitört, Tisza Kálmán és Szőnyi Pál Eötvös 
minisztériumában kaptak állást; később a nagy befolyással ren
delkező apának sikerült kieszközölnie, hogy fiait porosz egye
temekre küldhesse.

Tisza Kálmán akaraterős férfinak bizonyult, ki makacsul 
szembeszállott a közvéleménnyel akkor, ha ez nem az ő poli
tikáját támogatta; de szembeszállott a bécsi kormánnyal is, 
melynek a porosz királyság volt a legnagyobb ellenfele. Talán 
senkinek sem jutott még eszébe az, hogy párhuzamot vonjon 
Tisza Kálmán és Bismarck között, pedig bármilyenek legyenek 
a különbségek és eltérések, az ő politikájuk között sokkal több 
volt a hasonlóság, mint a különbözőség.

Tisza figyelmét nem kerülte el az, hogy az osztrák össz- 
birodalom a krími háborúban megvert oroszoktól már nem kap 
támogatást és hogy a hullámok Bécs ellen indulnak meg. Mi
kor Ausztria 1859-ben, az olasz kérdésben, magára maradt, bo
csátotta ki azt a (protestáns) pátenst, amely a kálvinista Ti
szát arra bírta, hogy 1859 őszén tiltakozó szavát felemelje. Nem 
a még mindig katolikus jellegű Váradról, hanem a protestáns, 
de bihari Debrecenből, melynek ősi kollégiumához, egyházi éle
téhez közelebbi kapcsok fűzték. A bihari beszédnek a protes
táns Poroszországban, Hollandiában és Angliában egyformán 
visszhangja támadt. Bécsből már a bihari főispánságot kínálták 
fel Tisza Kálmánnak, hogy leszereljék, de az nem vállalt hi
vatalt. Amit ő akart és amit a mögéje sorakozó Bihar megye 
követelt, azt az 1868. március 17-én Váradon megtartott párt
értekezleten mondotta el. így jöttek létre a „bihari pontok” , 
melyeknek lényege az ország katonai és külpolitikai független
ségének biztosítása volt. Mindkettővel rendelkezett a porosz ki
rályság a német, de nem rendelkezett a magyar királyság az 
osztrák birodalmon belül. A két protestáns államférfinak, Bis
marcknak és Tisza Kálmánnak, útjában egyformán a katolikus 
Habsburgok állottak, kikkel a katolikus Deák Ferenc olyan ki
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egyezésre lépett, mely a közös ügyek intézését Bécs kezében 
hagyta meg. A Deák-pártnak Bihar megyében nem is volt semmi 
talaja; a deákpárti Csengery Antal ezért jegyezte meg 1869- 
ben, hogy a kormány Bihart martalékul dobta oda Tiszának — 
„nem kell nekem Nagyváradról semmi” . Amint, hogy Csengery 
sem kellett Váradon senkinek, mert a megalkuvó Deák munka
társát, a meg nem alkuvó Tisza Kálmán ellenfelét látták benne.

Bécsben mindent megtettek Tisza megnyerésére, mert attól 
féltek, hogy nem az lesz a helyzet ura, ki dunántúli kúriájából 
igazgat, hanem az, aki a Tiszántúl viharát fordítja szembe a 
bécsiekkel és kitépi kezükből a kormányt, hogy az 1848-i vív
mányokat biztosítsa. Ki lehetett alkalmasabb a közvetítésre, 
mint a bihari Szlávy József, a volt olmützi rab, kinek járásán 
haláláig meglátszott, hogy hosszú ideig nehéz bilincseket viselt; 
a volt bihari főispán (1865—67), a miniszterelnök (1872—74), 
a lelki nyugalom, a kiábrándulás és lemondás filozófusa, az 
elmélkedő fegyenc, kit az uralkodó maga küldött Biharba, hogy 
szerezze meg neki Tiszát, öt évi kemény harc után Tisza el
határozta, hogy segítségére megy az uralkodónak és rendbe 
fogja hozni a közügyeket. így történt, hogy 1874-ben a ,.bihari 
pontokat” „szegre akasztotta” — Ausztria meg volt mentve.

Körülbelül a milleniumig tartott az az időszak, amelyben 
Tisza Kálmán előbb mint miniszterelnök (1875— 1889), azután 
mint az általa 1875-ben megalakított szabadelvű párt vezére, 
az ország ügyeinek irányt adott. Ebbéli tevékenységét a pro
testáns Vécsey Tamás foglalta össze a legjobban, bár mint a 
római jog professzora kevés jelentőséget tulajdonított azoknak 
az erőknek, melyek tételes rendszerré nem forrtak ki. Abban 
kereste azt a hasonlóságot Bismarck és Tisza között, hogy mind
ketten centralizáltak, holott azt kellett volna mondania, hogy 
Tisza semmit sem változtatott azon a rendszeren, amelyet Eöt
vösnél és Poroszországban látott. Helyesen ismerte fel viszont 
azt, hogy Tisza az 1879. évi L. törvénycikkel a magyar állam 
és a magyar nemzet jogi egységét alkotta meg, de nem tette 
hozzá, hogy ez talán legnagyobb alkotása volt. Ebben a tekin
tetben nagy elődei és utódai voltak, akik Váradról ismerték fel 
az ország jogi összetartozásának fontosságát: Leodvin, Fráter 
György, Pázmány Péter, Karácsonyi János a jogi egység alap
ján igyekeztek a széttört országot feltámasztani.

Vécsey nem tudta, hogy Tisza erős keze nemcsak a nem
zetiségek bomlasztó erőit törte meg, hanem a bihari magyarsá
got is kedvezőtlenebb viszonyok közé taszította. 1876— 77. 
ugyanis a vármegye északi részét Debrecennel együtt új vár
megyébe vitte át: a kálvinista Róma kiszabadult a katolikus 
Várad hatásköréből és külön országos szerephez jutott, mely
nek fénye Váradét elhomályosította. Nem ebben volt azonban 
a baj, hanem abban, hogy amíg Bihar megye magyarsága erőt
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lenebbé vált, románsága nagy mértékben erősödött és a román 
lakosság ellensúlyozásában már nélkülöznie kellett Északbihar 
színtiszta magyarságát- Mikor a sarkadi Márki Sándor a Fekete 
Körös völgyét 1876-ban, tehát Debrecen kiválásakor, bejárta 
és 198 községéről számot adott, a lakosságban már 69-4% volt 
a román; azok közül már 58.5% volt a görögkeleti és csak 10.9% 
volt a görögkatolikus. Arad és a délvidék felől újból megkezdő
dött az Alduna felől bevándorolt orthodoxok lassú szivárgása 
Belényesen át Várad felé; a váradi latin románok, amint a gö
rögkatolikusokat hívták, már alig képeztek akadályt; a belé
nyesi katolikus uradalom vidékét az orthodoxok özönlötték el 
( Márki Sándor: A Fekete Körös és vidéke. Nagyvárad, 1877). 
Márkinak Váradon közzétett jelentése elhangzott; a szerző túl- 
fiatal, az idő optimista volt ahhoz, hogy komolyan vegyék.

Az abszolutizmus idejében a bécsi kormány külön görög
katolikus és görögkeleti érsekséget állított; a váradi görögka
tolikus román püspököt a balázsfalvi román érsek, a görögkeleti 
püspöki vikáriust, az aradi püspök helyettesét, a karlócai szerb 
pátriárka helyett a nagyszebeni görögkeleti román metropoli ta 
hatáskörébe utalta át. Á románok 1852-ben a nagyváradi pré- 
montrei gimnáziumban román nyelvi és irodalmi tanszéket állí
tottak, amely évtizedeken át lehetővé tette nekik, hogy a fel
sőbb osztályok román diákjai kívülről hívott román tanáruk ve
zetése alatt, magyar diáktársaiktól elkülönítve, külön testületté 
szervezkedhettek. Az így alakult román önképzőkör 1853-ban, 
1854-ben és 1867-ben külön román antológiákat adott ki (Ver- 
suintii Romani, 1853. — Diarile Biharúim, 1854. — Fenice, 
1867), tehát a nyilvánosság előtt is szerepelt. Kérésükre a 
bécsi kormány 1853-ban a belényesi gimnáziumban a román 
tannyelvet vezette be, az egész vidék magyar tanulóifjúságának 
a román nyelvet tette kötelezővé. A korszak végén a belényesi 
hegyvidék 50.000 lakosa közül már 40.000 volt a román, a 184 
katolikus és protestáns magyar hitközséggel szemben 363 ro
mán hitközség állott. Erdélyi Vazul váradi román püspök 1855- 
ben és 1859-ben arra kérte az akkor mindenható Albrecht fő
herceget, hogy szerveztessen román tanszéket a pesti egye
temen is, tehát annak 1864-ben történt felállítása váradi kez
deményezésnek volt köszönhető. Itt kell megemlítenünk azt, 
hogy a gimnáziumi román önképzőkörökből került ki 1855-ben 
Pascutiu Dénes vezetőtanár román nyelvtana „magyarajkú hiva
talnokok számára" (Nagyvárad, 1855) és hogy illyésfalvi Papp- 
Szilágyi József görögkatolikus püspök volt az, aki a görögkato
likus egyház jogrendjére vonatkozó törvényeket és jogszabályo
kat összeállította és kiadta (Enchiridion juris ecclesiae orien
talis catholicae. Nagyvárad, 1862).

A bihari románság mérsékelt magatartása és komoly ha
zafiassága közismert volt. Kiváló emberek voltak közöttük,
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mint az ősiben született Romanu-fivérek, Sándor és József, kik 
a váradi gimnáziumban tanultak. Sándor belényesi tanár lett, 
József 1848-ban Eötvös minisztériumába került, majd a váradi 
gimnázium, később a pesti egyetem román tanszékét szerezte 
meg, 1865-től 1887-ig a parlamentben ült, 1866 óta pedig a bu
karesti román akadémiában. József ügyvéd volt és a belényesi 
uradalom kormányzójaként Váradon élt. Mint ilyen nyitotta 
meg házát a váradi román akadémiai fiatalság előtt, úgy hogy 
a prémontrei gimnáziumban megszervezett román fiatalság szer
vezkedését a főiskolán is folytatta. Romanu József román ver
seiből Márki Sándor fordított néhányat; Romanu Sándor és 
Pap Zsigmond bihari képviselő lapjaikkal szolgálták népük 
ügyét. Ilyen lap volt a Concordia (1861—67) és a Federatiunea 
(1868—76), melyek már mellőzték a cyrill betűket. 1869-ben 
jelent meg első kötete a hollódi születésű Vulcanu József ro
mán Pantheonjának (Panteonulu Romanu), melyben Károly 
román fejedelmet ünnepelte, amiért semmiféle üldözést nem 
szenvedett. 1865-ben indult meg Familia című lapja, mely év
tizedeken át a bihari románság szellemi tápláléka volt, 1871-ben 
pedig a Kisfaludy Társaság tagjává lett. Romanu Miron Mózes 
(1828—98) Belényes és Nagyvárad iskoláiból került 1874-ben 
az érsek-metropolitai székbe, kit később, aradi püspök korában 
(1873— 74) a szélső elemektől való tartózkodása tűntetett ki. 
Gozsdu Manó a váradi jogakadémiáról indult el és lett belőle 
pesti ügyvéd, több magyar vármegye táblabírája, krassói főis
pán és főrend, képviselő, kúriai bíró (1869). ő  volt az, ki a 
pesti görögkeleti hitközség hivatalos nyelvévé a magyart tette 
meg és örökösök hiányában milliókra rúgó vagyonát a görög
katolikus román tanulókra hagyta. Vulcanu 1866-ban Poesili 
cím alatt kiadott verseiben Petőfi nagy tisztelőjének bizonyult, 
amint hogy a magyar katolikus szemináriumban tanuló görög
katolikus román papnövendékek is magyar verseket írtak. 1860 
újév napján magyar verssel ünnepelte Pappfy Jusztin román 
teológus a szeminárium kormányzóját, Nogáll Jánost: ,,Majd, 
ha lelked porhüvelyét lerázza, — Túl a szép csillagseregen, 
egekben — Üj babér fűzért s öröklétet nyerj — Pálya jutalmul" 
(Márki Sándor fordítása).
közéletben, addig a bihari románok a parlamentben ültek: azok

Míg az erdélyi románok vonakodtak résztvenni a politikai 
bukaresti befolyás alatt az elvi elzárkózás, ezek a magyarokkal 
a gyakorlati együttműködés alapjára helyezkedtek.

Mindezeket alig vette észre valaki akkor, mikor a béke 
éveiben bőven volt kő és arany, réz és ezüst, vas és kőszén, 
aszfalt és bitumen, márvány és mész, kavics és homok. Gyárak 
alakultak Váradon és szerte a megyében; az agyagipar, a ma
lomipar, a vasipar fellendültek. A másfélmillió bihari szántó
föld öntötte a gabonát, a félmillió hold erdő egy kis országnak
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lett volna elég. Az alföld-fiúméi vasút után, melynek végpontján 
az Adria látszott, megnyílt a keleti vasútvonal Erdély és Ko
lozsvár, a vaskóhi Belényes, az érmelléki észak felé; e vona
lakat a vicinálisok és iparvasutak légiója egészítette ki.

Volt olyan, akinek ez a gazdaságban, a jövő lehetőségek
ben ismeretlen arányokig növekedő Bíharmegye, — mint köz
nyelven hívták: Bihar ország, — annyira tetszett, hogy gyalog 
bejárta, hogy feltárja ismeretlen szépségeit. K. Nagy Sándor 
váradi táblabíró három kötetes munkája ebben az időben kelet
kezett (Biharország. 3 kötet. Nagyvárad 1884—86).

Ekkor verselt Váradon Endrődi Sándor (Kupricz Sándor, 
1880—91), kit Várad nagy emlékei megihlettek, bár két gyer
mekének és nejének gyors halála távozásra bírták. Mint a Kis
faludy Társaság tagja hagyta el Váradot, hol egyike volt a 
Szigligeti Társaság alapítóinak. Váláskor „Nagyvárad" címmel 
írt költeményében megszelídült fájdalommal rajongva beszélt az 
elhagyott városról és 1895-ben oda tért vissza, hogy kuruc nó
táit a Szigligeti Társaságban bemutassa. Váradon maradt he
lyette a kiváló jogász, Rádl Ödön (szül. Í848), kit fiatalon 
Itáliába vitt a tüdőbaj (1871), de onnan visszatérve nemcsak 
magyar Burckhardttá lett, hanem vezetőjévé a gyorsan emel
kedő város irodalmi életének is. Borotvált bajuszával és meg
hagyott szakállával, nyugodt szemeivel, szép gondolataival és 
formás mondataival ő vezette Várad irodalmi és művészeti 
életét hosszú évtizedeken át a világháborúig, ő  alkotta meg 
1892-ben Várad irodalmi akadémiáját, a Szigligeti Társaságot, 
ő volt lelke a váradi jogászegyletnek. Akkor alakult a Bihar- 
megyei Régészeti és Történelmi Egylet, amelyben Gyalókay 
Lajos emlékezéseit, Hegyesí Márton és Karácsonyi János érté
kes tanulmányaikat olvasták fel. Akkor készítették el a mú
zeumot, mely a 90-es években előkelő hajlékot nyert. Akkor 
szerezte első dalait az érsemjéni huszárkapitány, érkeserüí 
Fréter Lóránd, a Rhédeyek és azok útján az angol királyi csa
lád rokona, mi abban az időben, mikor VII. Edvárd fia, György 
yorki herceg Teck Mária hercegnőt elvette, nagy feltűnést kel
tett. Szegény váradi fiúból küzdötte fel magát festőművésszé 
Bőhm Pál (1839— 1905); ő ismerte fel tanítványában, a zárni 
Pál Lászlóban azt a tehetséget, mely annak európai hírnevet 
biztosított. Pál művészetét a váradi Lázár Béla kiváló műkri
tikus ismertette, aki más bihariakkal, így Bessenyeivel és Szent 
László művészeti problémáival sokat foglalkozott. Abban az 
időben tettek kísérletet a szabadtéri színpaddal és országszerte 
feltűnésszámba ment, hogy 1897-ben a váradi Rhédey-kertben 
Sophokles Elektra című tragédiáját antik stílus szerint előad
ták. A színi élet centenáriuma idejére (1898. augusztus 26) már 
épülőben volt az állandó kőszínház, melyet 1900. október 15-én 
avattak fel.
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Mindezt nyomon kísérte az ősi katolikus egyház megerő
södése.

Lipovniki Lipovniczky István (1814—85) váradi püspök, az 
osztrákoktól ostromolt Komárom apostola, kit jótékonysága 
miatt az osztrák bíróság halálra ítélt, az aradi vár kazamátái 
pedig halálra kínoztak, hosszú püspöksége idején (1868—83) 
sem nyerte vissza egészségét. Hiába halmozta el kitüntetései
vel a pápa és az udvar, évtizedeken át székében ülve tolatta 
magát a püspöki palota termeiben. Mégis ez a beteg ember 
gyűjtötte maga köré azokat a nagyhirű tudósokat, akikből új 
Athén alakult. Czobor, Fraknói, Rómer, Bunyitay kanonokok 
váradi munkássága még nem találta meg történetíróját, de hí
ressé tette Lipovniczky püspökségét, ő  állította helyre a szé
kesegyházat és íratta meg a váradi püspökség történetét. Min
denki természetesnek gondolta, hogy utána hasonló lelkületű 
főpap következik. A sors a legnagyobb egyházi műtörténészt, 
Ipolyi Arnold besztercebányai püspököt adta Nagyváradnak. 
1886. február 2-án kapta kinevezését Szent László egyházának 
püspöki székébe; július 12-én nagy fénnyel iktatták be Vára
don; december 2-án halva találták a püspöki palotában. A ha
lál akkor vetett véget életének, mikor tehetségét megfelelő he
lyen fejthette volna ki.

A magyar katolikus egyház és a magyar tudomány mély 
gyászában senki sem tudta, milyen lesz ugyanabban a székben 
Schlauch Lőrinc (1824— 1902) szatmári püspök. Sokáig azt hit
ték róla, hogy nagy szónoki képességén kívül más alig tehetné 
méltóvá Ipolyi örökére; mások azt látták, hogy szociális kér
désekkel foglalkozik; csak lassan vették észre, hogy fényes te
hetsége, kiváló diplomáciai érzéke, magas összeköttetései ma
gasan elődei fölé emelték. Udvarának fénye fejedelmi udvarok 
fényével vetélkedett. A barokk palotában fejedelmi vendégek, 
a német császár küldöttei, francia kürasszírok fordultak meg; 
Rómából hozták a bíbomoki kalapot, a püspököt fényes katonai 
pompa kísérte a székesegyházba, melynek zenéje valamennyi 
székesegyházét felülmúlta. Bihari Rampollának nevezték őt.

Palotájának bársony függöny ös ablakából Nogáll János 
(1820—99) kanonok ablakait látta, melyek rendszerint sötétek 
voltak. Nogáll már 1857 óta váradi kanonok volt és azóta sza
kadatlanul a szegények utcáit járta. Minden kis pénzét azok 
között osztotta szét; neki még ruhára sem jutott, öreg reveren
dái közismertek voltak. Még Kempis Tamás elmélkedéseit is 
csak azért fordította le Pázmány példája nyomán, de minden 
fordítójánál szebben és klasszikusabban, hogy árát a szegények 
között oszthassa szét.

Bevezetésében maga mondotta el (1864), mint lepte meg 
őt az, hogy a hétéves háborúban elesett magyar huszárok tar
solyában Pázmány Kempisét találták. Amint Pázmány ezzel a
Váradi freskó 10
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fordítással lelki kalauzt kívánt adni, ugyanazt adott Nogáll 
püspök is; félszázad alatt könyve hihetetlen példányszámban 
fogyott el, mert amint Pázmány Kempist megszerette, úgy a 
Pázmányért rajongó Nogáll is gyönyörű magyar nyelvre ültette 
át Krisztus követését.

Mit sem számít az, hogy ezt a fordítást olyan kevesen is
merik, mert a fordító maga nyomtatta ki és nem jelent meg a 
fővárosban; fontos az, hogy aki hozzájutott, annak mindennél 
szebb vigasztalást adott az egyszerű Nogáll János, aki kopott 
ruhában, kezében égő gyertyával, sem jobbra, sem balra nézve 
ment a bíboros előtt, mikor az a fővárosban sem, talán sehol 
sem ismert pompával, trombiták harsogása között vonult szé
kesegyházába. Mégis mindenki Várad élő szentjét, Nogáll Já
nost nézte; amikor meghalt, senki sem tudta fenntartani a ren
det az apostolát látni kívánó nép között.

Mikor Nagyvárad felszabadulásának kétszázéves évfordu
lóját ünnepelték, a város 1893-ban hosszú idő után két embert 
választott díszpolgárai közé: Schlauch Lőríncet és Nogáll
Jánost.

Akkor még senkisem látott ebben a katolikus reneszánsz
ban visszahatást a protestáns Tisza Kálmán liberális uralma 
ellenében. Igaz, hogy az egyházpolitikai viták idején Agliardi 
bécsi nuncius csak Váradig jutott el, mert a protestáns Bánffy 
Dezső miniszterelnök tiltakozása folytán vissza kellett fordul
nia, de azt csak múló incidensnek tartották. Tiszának Váradon 
semmi ellenzéke nem volt, amint nem volt Biharban sem; a 
katolikus Várad helyett a váradi protestáns Szilágyi Dezsőben, 
a liberális-katolikus Beöthy Ákosban látták ,,a generális" igazi 
ellenfeleit. Szilágyi Dezső (1840— 1901) kiváló jogász volt an
nak minden előnyeivel és hátrányaival, mert a tételes jogon 
kívül csak a maga passziójából érdeklődött az államtudomá
nyok iránt. Az ő nagysága éppen abban áll, hogy széles poli
tikai látókörre tett szert és elérhetetlen magasságokból szem
lélte a dolgokat; olyan magasból, ahonnan Tisza Kálmán is 
kicsinek látszott. Szarkasztikus mosolya nem egyszer megsem- 
misítőleg hatott, mert a nagy elme sohasem találta meg a maga 
nyugodt elhelyezkedését. Volt képviselő, miniszter és házelnök, 
de lélekben mindvégig ügyvéd és professzor maradt. Három 
dolgát mégis külön meg kell említenünk azért, mert leginkább 
érdemli meg a megörökítést. Az egyik az a megállapítása volt, 
hogy Bosznia-Hercegovina megszerzése után, melyet a monar
chia két állama közül egyikhez sem csatoltak, a kettős monar
chia hármassá alakult át. Szilágyi jóslata beteljesedett: Bosz
nia-Hercegovina ügyét sohasem sikerült rendezni: a két tar
tomány rendezetlen állapotban ment át Szerbia birtokába. Má
sik Ferencz Ferdinánd trónörökös ügyében való állásfoglalása 
volt. Mikor az agglegény Szilágyi látta, hogy a magyar trón
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jövendő birtokosa nem tudja elvenni azt, akit szeret, olyan ha
tározottan vette őt védelmébe a parlamentben, hogy Ferencz 
Ferdinánd főherceg nem kis mértékben köszönte családi bol
dogságát a református magyarnak, kinek egyházát és nemzetét 
annyi gyűlölettel üldözte. Még tíz év sem múlt el, mikor 1909- 
ben Erdélyt Nagyváraddal, Szilágyi szülőhelyével együtt maga 
kínálta fel Romániának, mely nem gondolta, hogy egykor meg 
kapja Keletmagyaroszágot. A váradi Szilágyi lovagias tettének 
ez lett a viszonzása. A harmadik akkor volt, mikor az ország 
nagyjai 1896. június 8-án Ferenc József elé járultak és a ma
gyar állam ezeréves fennállásának ünnepén hódolatukat fejez
ték ki. Az ősz uralkodót a szuverén parlament elnökeként a 
váradi Szilágyi Dezső ünnepelte. Férfias nyiltsággal, nagy el
méjének legszebb és legmélyebb gondolataival, felemelt fővel 
intézte hozzá mélyértelmű szavait; halvány sejtelme nélkül an
nak, hogy egy negyedszázad múlva ennek a hatalmas, mille
náris Magyarországnak csak töredéke marad és abba Nagy
várad nem tartozik bele.

Beöthy Ödön hátrahagyott fiát, a kis termetű, kemény ko- 
ponyájú Beöthy Ákost ennek az ezeréves múltnak a csodálata 
kötötte le. Annak ismeretlen mélységeibe temette magát és 
nagy munkájában, melyben a magyar állam egész életét kívánta 
megörökíteni, akaratlanul annak a tudásnak állított emléket, 
mit századok is csak ritkán termelnek ki. A magyar állam fejlő
dése, küzdelmei cím alatt 1901-ben megkezdett munkája cson
kán maradt, mert csak az 1848-i eseményekig jutott el. Örök 
kárára nemcsak a magyar publicisztikának, hanem a magyar 
tudománynak is, mely a munkát meg nem értette, nem is érté
kelte. Sárguló lapok közé temetkeztek klasszikus parlamenti 
beszédei, mert ellenzéki politikus beszédeinek kiadására nem 
vállalkoznak kiadók és mert azokat senki sem venné meg. Bár 
ez még mindig nem jelenti azt, hogy nem Beöthy Ákos volt 
korának legnagyobb tehetséggel megáldott parlamenti debat- 
tere; ő benne halt ki annak a bihari politikusnak a stílusa, me
lyet a protestáns és liberális-katolikus Bihar kitermelt. Az ő 
igazi értékelése atyjáéval együtt várakozik arra, ki egykor vé
letlenül fel fogja fedezni őket és helyet keres nekik a nagy 
magyar elmék, a puritán tiszta jellemek, az igazi férfiak sorai 
között.

33. Orosz ellenség — orosz barát.
Paskíevics herceg, aki főhadiszállását Váradon rendezte be, 

nemcsak orosz volt, hanem görögkeleti, cári ura pedig az ösz- 
szes görögkeletiek legfőbb patrónusa. Ettől kezdve a görög
keleti románok meg voltak győződve arról, hogy mögöttük az 
osztrák császáron kívül ott áll az orosz cár is, akit ̂ Ferenc Jó
zsef a maga gyengeségében hívott segítségül. Súlyos tanulság

1 0 *
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volt ez a görögkatolikus románoknak, mert attól kellett tarta
mok, hogy az aldunai görögkeleti románság megtalálja útját 
Aradon át Várad felé, hol majd nem őket tekintik igazi romá
noknak, mert igazi román csak görögkeleti lehet.

Senki sem értette meg jobban ezt az okoskodást, amelynek 
háta mögött a nemzet sorsa rejlett, mint a bihari Tisza Kálmán, 
ki éppen akkor lett miniszterelnökké, amikor 1875-ben a keleti 
válság kitört.

Ha elővesszük azokat a komoly munkákat, amelyek ennek 
a nagy válságnak a lefolyását ismertetik, akkor sehol sem ta
láljuk meg bennük a magyar miniszterelnök nevét, legfeljebb 
Andrássy Gyula grófét, ki a kettős monarchiának volt a közös 
külügyminisztere. Pedig Andrássy nem is látta 1849-ben az oro
szokat, Tisza Kálmán ellenben ott látta elvonulni őket geszti 
birtokán, Várad felől és Várad felé. Komolyan félhetett attól, 
hogy egyszer ismét visszajönnek és alig lehet kételkednünk ab
ban, hogy ha ezt nem akarta, úgy veleszületett keménységével 
és kálvinista makacsságával ragaszkodott mindenhez, amivel a 
felmerülő veszedelmet el lehet hárítani.

Árnyalati különbség mégis volt közöttük, mert Tisza Bis
marck herceg porosz-német politikájához közelebb állott a kö
zös külügyminiszternél. Ugyanazt a politikát, amit Andrássy 
szenvedélyesen képviselt, a bihari Tisza hidegebben és mere
vebben, de annál makacsabbul vitte keresztül minden aka
dályon.

Mikor Andrássy 1878. március 9-én a delegációkban meg
tartott külügyi expozéjában 60 millió forint hitelt kért, Szi
lágyi Dezső kételyét fejezte ki az iránt, hogy Oroszországot 
hátra lehet szorítani. Mert gyermekkorában ő is látta Váradon 
az oroszokat és emlékezett rá, hogy mi mindent beszéltek ak
kor, mikor Paskievics Váradon lakott. Azt ajánlotta, hogy áll
jon a monarchia Oroszországgal szemben Anglia mellé. Akkor 
még nem volt ellentét Anglia és Németország között; akkor 
még azt hitték, hogy egyéni vonzalom állítja Bihar egyik fiát 
az egyik, másikat a másik protestáns hatalom oldalára. Szi
lágyi angol tanulmányai külön tanulmány tárgyát képezhetnék, 
mert halálakor is angol könyvet találtak nyitva ágya mellett, 
a kormányt azonban Tisza Kálmán képviselte, a miniszterelnök 
pedig hallgatásba merült; mégis minden úgy történt, ahogyan ő 
akarta, mert a külügyminiszter is Berlinben kötött ki. Az 1879- 
ben megkötött német szövetség viszont Tiszát sem hagyta érin
tetlenül, mert ez a szövetség fűzte össze Bismarckkal annyira, 
hogy 1890-ben egy időben távolította el őket a különös véletlen 
a hatalom birtokából.

Nyomban akadt egy bihari, aki az öregekkel szemben az 
orosz szövetséget ajánlotta. Rimler Gyula (1847— 1905) nevét 
— fivére Nagyvárad polgármestere volt — nem szokták em
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legetni. Azt mondják róla, hogy a közös külügyminisztérium 
elbocsátott titkára volt, idegen kormányok szolgálatába szegő
dött, lehetetlenné tette magák Ez mind igaz, de a történetírás 
tényekkel foglalkozik. Már pedig tény volt az, hogy az orosz 
diplomácia sem gondolt mindig háborúra, hanem közeledés út
ján igyekezett gyengíteni az 1879-i szövetséget. Ezért szövetke
zett 1892-ben Franciaországgal és ezért vállalkozott Rimler 
Gyula arra, hogy Magyarországot a német-olasz szövetség he
lyett a francia-orosz szövetség kereteibe fogja illeszteni, Ugrón 
Gáborral együtt ezen az úton hárítja el az orosz veszedelmet.

Ezen az úton került egymással szembe Bihar megye török- 
barát és oroszellenes közvéleménye Rimler egyéni próbálkozá
sával. Tragédiája nem könnyelműségében, hanem abban rejlett, 
hogy a franciák, akikhez közeledett, a magyar kérdést, amely 
az ő orosz szövetségesüket érdekelte, az orosz hatalom érdek
körébe utalták át; az orosz kormány pedig Rimlert az orosz 
hatalom dunai ügynökeinek, a cseheknek szolgáltatta ki, akik 
orosz segítséggel a monarchia urai akartak lenni.

Sajátságosképen ezeknek a nagy fontosságú kérdéseknek 
az ütközőpontjában dőlt el a magyar kérdés a világháborúban 
is. Aki az eseményeket megfigyelte, az meglepetéssel állapít
hatta meg, hogy az orosz hatalomtól előretolt balkáni Románia 
Oroszország szövetségeseinek szívességéből Várad vonaláig sze
rezte meg Biharmegyét.

34. Tavasz Váradon, 1896—1910.
Azon a hatalmas festményen, amelyet Benczúr Gyula Ma

gyarország rendjeinek 1896-i hódolatáról megfestett, három bi
hari embert látunk az előtérben: Schlauch Lőrinc bíboros-
püspök, a magyar Rampolla, Tisza Kálmán, a generális, Szi
lágyi Dezső, a szuverén képviselőház elnöke, a szuverén király- 
lyal szemben a szuverén nemzet képviselője, együtt képvisel
ték azt a Bihart, mely bennük elmúlni készült. 1900-ban Szi
lágyi, 1902-ben Schlauch és Tisza egymás után költöztek el 
az élők sorából. Üj nemzedékek új embereket hoztak; Nagyvá
radnak is új eszmék, új apostolok kellettek.

A gyorsan fejlődő város társadalmában az újraébredő ka
tolikus egyház hatalmas arányokban szervezkedő zsidósággal 
találta magát szemben.

Lakos Lajos kimutatása szerint a váradi zsidóság nagy 
mértékben kivette részét abból a munkából, mely Váradot fel
lendítette és ahhoz képest követelte a maga elismerését. Első 
megtelepedésükre még a katonai kormányzat adott engedélyt 
Váralján, ahol 1785-ben zsidó hitközség alakult, mely saját 
bírái alatt élt, Mihály bíró (1740) volt az őse a patrícius zsidók 
között is előkelővé lett Mihelfy családnak, mely később a város
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életében vezető szerepet vitt és az angol konzulátust megsze
rezte. Nagynevű orvosokat adott a Váradon megtelepedett 
Grósz család, melynek őse, Grósz Frigyes (1798— 1858) 1830- 
ban Váradon sajátjából szemgyógyintézetet alapított. Annak 
lett hírneves vezetőjévé Grósz Albert (1819— 1901) és ennek 
volt a fia Grósz Emil budapesti szemész-professzor. A velük 
rokon Wertheimstein család egyik sarját Váradról Rothschild 
lord vette feleségül.

A váradi zsidóság 1785-től 1900-ig 60-ról 12.000 főre sza
porodott; a növekedés Galícia felől történt beszivárgás útján 
történt, de a keleti zsidóságnak ez a térfoglalása mindaddig 
nem keltett feltűnést, amíg az a liberális nemzedék élt és ural
kodott, mely a zsidóság egyenjogúsítását eszközölte. A zsidó
ság a szabad pályákat, az ipar és kereskedelem terét özönlötte 
el, az anyagiakban magának szerezte meg az elsőséget. Már 
akkor szembe lehetett állítani egymással a csendes, hanyatló 
keresztény Olaszit és a hatalmas arányokban fejlődő, ameri- 
kaias Újvárost, hol a zsidó társadalom hatalma érvényesült.

A balparti rész a radikálizmus hajóján ismeretlen célok 
felé törekedett. Feszült vitorlákkal közeledett Várad új ta
vasza; rikkancsok hirdették jövetelét, mert öt napilap vetélke
dett abban, hogy kié legyen az utca, kié legyen a nép, kié le
gyen a jövő. A  konzervatív keresztények Olasziból egyre na
gyobb aggodalommal látták a növekvő ellentétet, a katolikusok 
azt, hogy a hullámok ellenük fordulnak: az egyház és a püspök 
ellen. Egy Debrecenből Váradra vetődött fiatal hírlapírónak, 
a református Ady Endrének 1901-ben már fogságot kellett 
szenvednie azért, mert a váradi kanonoksorról sértő cikket írt. 
Ö maga csodálkozott a legjobban ezen az eljáráson; nem értette 
a dolgot, mert idegen helyről vándorolt a patinás városba, hol 
még a szabadkőműves páholyt is Szent Lászlóról nevezték 
el (1872.).

Szatmárról jött, ahol Jakubovics-Jászi Oszkárnak és Kohn- 
Kun Bélának volt az iskolatársa, kik egymást követték a radi
kális forradalom irányításában. Debrecenben csak a magyar 
vidékiességet látta, de romantikus érzülete ellenére is nehezen 
szokott hozzá Nagyvárad levegőjéhez. A „pakfonvárosban“ 
csak a felszínen csillogó ,,pakfont" látta és nem vette észre a 
felszín alatt létező, százados hagyományokra épült fejlődést; 
nem érezte Bihar levegőjét, mint a református Arany János. 
A romantikus lelkű Ady radikális barátainak nemzetköziségé
ben látta Váradot; abban kereste az új, a hanyatló nemzet kö
telékeitől megszabadult jövő útjait.

Alig érthetnénk meg Ady egyéniségét, ha nem látnánk a 
különbséget a puritán és parasztos Debrecen és a tündöklő 
fényben ragyogó, palotasoros, aszfaltba öltözött, amerikai mé
retekben fejlődő és gazdagodó Nagyvárad között, mely a falu
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egyszerű lelkét elkapta és ellenállhatatlan erővel vitte a látszat 
színpompái felé.

Olyan erővel tört fel akkor Váradban Biharország kin
cseinek haszna és a haladás öntudata, hogy Várady Zsigmond 
ügyvéd elérkezettnek hitte az időt arra, hogy a nagyváradi 
László páholy testvérei előtt és annak kiadványaiban a husza
dik század egész Magyarországának programmot adjon. Pro- 
grammként (Társadalmi programm. I— III. A László Király 
Páholy Könyvtára. Nagyvárad, 1900— 1902) az ősi Várad fej
lődésétől eltérőleg, a katolikus püspökséggel, a protestáns 
rendekkel, a kialakuló városi polgársággal, a lassan érvénye
sülő, de fölötte konzervatív románság felfogásával ellentétben 
a jövő fejlődés részére a váradí radikálisoknak, a lakosság tö
redékének programmját írta elő: az egyházi vagyon eltörlését, 
az ingyenes és világi jellegű oktatás bevezetését, a hitbizomá- 
nyok és nemesi előjogok megszüntetését, az egész vonalon sza
bad gondolkodást. Ö maga Tisza hívének vallotta magát, de 
Tisza háta mögül tartott beszédei, kiadott munkái a hősök al
konyáról és Martinovicsról a nemzeti eszmének, a magyarság 
történelmi múltjának és fennmaradásának üzentek hadat 
azzal, hogy a múlt szilárd alapját eltaszították és új, ki nem 
próbált, idegen szellemű kísérletezést követeltek. Az a forra
dalmi mozgalom, melyet a huszadik század elején Váradon 
megindulni látunk, vakító reflektor fényét vetette a haladás 
útjára és feltartózhatatlanul nyomult előre a bihari Tisza 
István, a románoktól megszállt Nagyvárad és a történelmi 
Magyarország tetemein keresztül Moszkva és a trianoni Magyar- 
ország felé. A pesti radikális mozgalom és annak forradalma 
csak szerény köznapi kópiája volt annak a nagy szellemi for
radalomnak, amely Váradról Párizst és Moszkvát, a Párizsba 
indult Adyt és ennek Moszkvából jött tanítványát, Kun Bélát 
kapcsolta össze.

Akik a nap felé emelkedő, magát halálrazúzó Várad tra
gédiájából hasznot húztak: a románok egyformán gyűlölték a 
zsidóságot és a nemességet; az aláaknázott múlt összeomlásá
val erőtlenül hullott kezükbe mindaz ami a magyar államé volt 
és amit a magyar államból a radikálisok, marxisták és kommu
nisták a nemzet ellen harcolva kisajátítottak.

A zsidó Várady Zsigmondnak halvány fogalma sem volt 
arról, hogy reformjainak milyen következményei lesznek, mi
kor az egész magyar múltnak, a nemzeti hagyományoknak, az 
egyháznak és Szent Lászlónak hadat üzent. De nem volt Flei
scher—Somló Bódognak, a nagyváradi királyi jogakadémia 
professzorának (1903— 1905) sem, aki Váradra érkezve nyom
ban Várady mellé állott és eszméinek apostolává lett. A harc 
a Szent László páholyból a katolikus jellegű királyi akadé
miára költözött át és kitört a Somló-botrány, mely az egész
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országot izgalomba hozta. Mindenki Várad felé tekintett, hon
nan egy új, modern világ, a haladás, az új század szekere ké
szült előrobogni az úton, melyet maradi emberek, a múlt ár
nyai kereszteztek. A váradi radikálisok mindenkit a szabad
ság színeibe öltöztetett programmjuk támogatására szólítottak 
és a mindenki között volt két ember, akinek nevét alig lehetne 
Várady Zsigmond Váradj ától elválasztani.

Ady Endre volt az egyik, aki Szent László váradi egyhá
zának és kanonokjainak leszólása miatt börtönt szenvedett és 
bosszújában Tisza — vagy inkább a Tiszák — lapjától (Szabad
ság) a váradi radikálisok lapjához (Nagyváradi Napló) állott 
át. A ,,peceparti Párizs“ magas értelmi és művészeti élete, a 
világ fényei ellenállhatatlan erővel vonzották és vitték őt a 
gyorsabb és merészebb haladás felé, melynek apostolai és vér
tanúi, a valóságban diktátorai, Várady Zsigmond és Somló Bó
dog voltak. Már jött is a jutalom és elismerés Tisza István he
lyett, ki a radikális hírlapírótól a párizsi útra kért anyagi tá
mogatást megtagadta, egy vöröshajú, művelt zsidónő szemé
lyében, aki Adyt az igazi Párizsba vitte ki, hol ő maga lakott. 
Borongó lelke, a nagy tragédiákat sejtő egyszerű magyar lélek 
akkor oszlott meg a földi élvezetek és a végső pusztulás lidér- 
cei között és jelent meg a ,.halottak élén“ , mint a halálra ítélt 
magyarság balsorsának hírnöke. Neki már pusztulást jelentett 
a barátaitól kárhoztatott és leszólt magyar múlt; ő már látnoki 
erővel vette észre, hogy pusztulást hoz a jövő; mert neki a jövő 
nem a múlt hagyományaira épített lassú haladást jelentette, 
hanem azt, melynek képét a holnap vezérei alkották meg. 
Somló professzor védelmével (vezércikk a Budapesti Napló
ban) országos nevet szerzett magának; ,,a könnyek asszonya“ 
című verse fa Nagyváradi Naplóban) azt a vörös hajú, mű
velt váradi zsidónőt szerezte meg neki, aki Párizsba vitte (1903).

Mikor két év múlva visszatért, Váradon már életre kelt a 
holnapot kereső irodalom. A radikális írók és költők hadat 
üzentek az öregeknek és a múlt helyébe az általok elképzelt 
jövőt kívánták illeszteni. Metsző kritika tette gúny tárgyává a 
Szigligeti Társaságot, Nagyvárad akadémiáját, az irodalmi dik
tátorként beállított, klasszikus nyelvezetű és nagy műveltségű 
Rádl Ödönt, a kedves régiségekről beszélő, régi szabású öre
geket. Nem kis tehetségek állottak össze és adtak ki 1908-ban 
egy radikális antológiát, mely Holnap nevet viselt és amely
nek írói között — „mint alkalmi tömörülés“ , mint váradi új 
akadémia — ott volt Ady Endre, Babits Mihály. Ez az új és 
radikális irodalom haladt az élén annak a másik mozgalom
nak, mely a tömegekre a marxizmus alakjában és Várady 
Zsigmond útmutatása szerint gyakorolt hatást.

Az új eszmék közkatonáiként a munkások voltak kisze
melve; vezérük is akadt és ez az a másik név, amelyet Ady
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neve mellett meg kell említenünk. A zsombolyai születésű, sváb 
származású Augenstein-Ágoston Péter bíró a prímási nyom
dász leányát vette feleségül és ezen az úton lett 1901-ben a 
katolikus jellegű királyi jogakadémia professzorává; saját meg- 
vallása szerint éppen olyan kevéssé volt zsidó eredetű, mint 
ahogy nem volt az Ady sem. Ágoston tartózkodó ember volt, 
de mikor Somló megjelent, melléje állott, ő vette át a váradi 
radikálisok és szocialisták vezetését. Somló felületességéhez ő 
tette hozzá az alaposságot, szertelenségéhez a nyugodt megala
pozást, csapongásához az elérhető eredményeket. Radíkálizmu- 
sában olyan messze ment, hogy a László Páholy vezetői saját 
munkájukat féltették tőle, mire „Bihar4“ címen új, radikálisabb 
páholyt alakított; annak nagymestereként haladt azután a tö
megek élén, amelyek jogokon és kenyeren kívül hatalmat kö
veteltek azoknak, akik azután Váradról, a fényben úszó, nagy 
méretekben fejlődő Váradról gyújtogatták meg azt a vulkánt, 
melynek tűzoszlopa félelmes erővel, de ideges nyugtalansággal 
világította be a Kárpátok medencéjét.

A váradi holnap az akkori Magyarország holnapja lett.

35. Tisza István Bíharországa, 1910—16.
A váradi forradalom ellenére a „bálvány", amint a radi

kálisok Tisza István grófot hívták, mindenki előtt elérhetetlen 
magasságban állott. Kálvinista lelke azonban megérezte a ve
szedelmet, mely Várad és Bihar sorsát bizonytalanná tette. Ta
lán az is eszébe jutott, mint menekült egykor őse, borosjenői 
Tisza István, Arad felől Várad felé; az is, hogy Nagyváradot 
ismét Arad felől kell megvédeni, mert akkor már érezhető volt 
az a nyomás, melyet az orthodox románok a Maros vidékére 
gyakoroltak — az oroszoktól alátámasztott Bukarest irányából. 
Mi több, Aradon rendezkedett be a romániai román propa
ganda magyarországi központja is: alig lehetett elképzelni tehát, 
hogy az nem folytatja történelmi útját Belényes és Várad felé. 
Mikor Goldis József váradi görögkeleti vikáriust 1899-ben az 
aradi román püspöki székbe iktatták, Tisza maga kísérte őt 
Aradra és a püspök tiszteletére adott díszebéden a magyar— 
román barátság megteremtésére hívta fel a jelenlevőket. Akkor 
állott melléje a belényesvidéki születésű Mangra Vazul és 
akkor lépett ki erdélyi társainak passzivitásából a Biharból 
Lúgosra elszármazott Vlád Aurél.

A románok meghasonlottak egymás között. Egy ideig Man
gra Vazul sem tudta, hogy mitévő legyen; már 1900-ban vá
radi vikáriussá, 1902-ben aradi püspökké lett és csak amikor 
izgatásai miatt megerősítést nem kapott, közeledett ismét a 
magyarokhoz. Az ellenkező irányban indult el a görögkatolikus 
Lucacíu László, kit a Bihoreana váradi román bank Belényes
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országgyűlési képviselőjévé választatott meg és akinek izga
tásai két évtizeden át foglalkoztatták a monarchia legfőbb ha
tóságait, sőt a Vatikánt is. Monsignore Lucaciu, amint őt kül
földön hívták, a választási pénzen Biharba hozott nyugtalan 
ember, nyiltan jó magyarnak mutatta magát, de a háttérben csel
szövésekkel foglalkozott. Sem Budapesten, sem Bécsben, sem 
Rómában hosszú éveken át nem tudták, mit tegyenek vele, amíg 
azután egyszer a bíróság elől át nem szökött a hegyeken és Ro
mániában folytatta tovább magyarellenes támadásait.

Mangra higgadtabb és okosabb, reálisabb és logikusabb 
fő volt. Nem azért, mert a magyarsághoz igazodott; azért iga
zodott a magyarsághoz, hogy véreinek nyugodt fejlődést biz
tosítson. Vele szemben a túlzók Bukarestből várták utasításai
kat, melyeknek megfogalmazásában észrevétlenül foglaltak he
lyet az oroszok, akik azt akarták, hogy Erdélyt Oroszország 
szakítsa el Magyarországtól és adja oda Romániának. A ma
gyarok csak a maguk ezeréves tulajdonához ragaszkodtak: 
a harcban Bécs és Pétervár, az osztrák és az orosz hatalmi ter
vek állottak szemben egymással.

Ez a növekvő veszedelem Tisza Istvánban növekvő aggo
dalmat keltett és arra bírta őt, hogy még egyszer megkísérelje 
a magyar állam népeinek összefogását, mert a magyar társa
dalom bomlása mellett a románság feltartóztathatatlanul nyo
mult előre Belényesen át Várad és az Alföld felé. A Bihoreana 
váradi banknak, mely társai között az utolsó helyen állott, már 
1.5 millió aranykorona tőkéje volt, pedig Biharvármegye tőke
pénzesei között 96.4% volt a magyar és csak 3.6% a román. 
Ugyanakkor a váradi Gozsdu alapítványa 7 millió aranykoro
nát tett ki; a belényesi gimnáziumban, hová a vidék tanuló- 
ifjúsága járt, 346 román fiú mellett 42 magyar fiú tanult romá
nul, a magyar állam szívében, a magyar elnyomás örök cáfo
lataként.

Tisza tudta, hogy ezt a növekvő erőt csak akként lehet 
lekötni, ha valaki szembeállítani tudja Erdély románjait a 
Bukaresten át előretörő orosz veszedelemmel, mely a román
ságot is a szláv tengerbe vonja.

Biharmegyének örök büszkesége marad az, hogy ő indította 
útnak 1910-ben Tisza Istvánt ez összefogás diadalútjára. Aki 
végigolvassa 1910-ben tartott beszédeit, csak az látja, hogy 
Tisza István az egész magyar államot és nemzetet előkészítette 
arra, hogy a huszadik század nehéz küzdelmeiben magát fenn
tartani tudja.

A váradi radikálisokkal szemben, kik a nemzeti eszmétől, 
jellegtől és hagyományoktól szabadulni törekedtek, mert azok 
egyéni érdekeiknek nem kedveztek, Tisza egybe kívánta fog
lalni mindazokat az erőket, melyekkel a magyar nemzet ren
delkezett. Akkor vette fel a tárgyalások fonalát, a bihari poli
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tika hagyományos megértő szellemében a románokkal és indí
totta meg a béke munkáját Nagyváradról, hol elsőnek a bihari 
Mangra csatlakozott hozzá- Ez lett az ő tragédiája, mert Bu
karest akkor már az orosz rubelek varázskörében élt és Mang- 
rát mint a román ügy árulóját készült kitaszítani a románság 
kebeléből. Tisza elég erősnek hitte magát és Magyarországot 
arra, hogy ezzel az orosz propagandával megmérkőzzék, de mi
kor 1914 elején megegyezésre került a dolog a hazai románok
kal, Ferencz Ferdínánd megtiltotta román híveinek a magya
rokkal való megegyezést; többet ígért nekik a magyaroknál, 
mert bizalmi embere, az osztrák-cseh Czernin Ottokár gróf bu
karesti követ útján Erdélyt kínálta fel a balkáni Romániának 
— Nagyváradig. Nem tudta, hogy az orosz akkor már egész 
Romániát kezében tartotta és hogy Románia csak az oroszok 
kegyelméből lehet úrrá Erdély és a Tiszavidék fölött. Már is 
Bukarestbe menekült Goga Oktavián, aki kezdetben a magyar 
irodalommal kísérletezett és akiben akkor a váradi holnaposok 
a maguk emberét látták. Mikor a szegedi börtönben ült, levelet 
írtak neki; mikor pedig megjelent közöttük, felkínálták neki — 
az autonómiát. Nem is szólván arról, hogy arra nem voltak 
illetékesek, Ady boldogan kérdezte tőle, hogy elég lesz-e nekik. 
Goga mély hallgatásba merült, mert akkor már Bukarest felé 
gurultak az orosz rubelek és Marghiloman román miniszterelnök 
naplója szerint Goga sem vetette meg azokat. Akkor írta meg 
Eötvös József báró nyomán — mert Goga szerette a magyar 
irodalmat — a ,,falu jegyzőjét" és Románia összes színházai 
egyszerre adták a Domnul Notar magyarellenes torzképeit. Ak
kor látogatott el Bukarestbe Mangra is, hogy a román akadé
mia ülésén részt vegyen, de a rubelektől felizgatott nép meg
verte, az akadémia pedig kizárta kebeléből. A magyarbarátság 
sem Bécsben, sem Bukarestben nem kellett; ott a centralisták 
voltak ellene, itt az oroszoktól felbujtott nép. Az orosz rubelek 
Erdélyt követelték; Szaszonov külügyminiszter azt mutatta meg 
Bratíanu miniszterelnöknek 1914. június 16-án; orosz földre ve
zettek a merénylet szálai, melynek Ferenc Ferdinánd áldozatul 
esett 1914. június 28-án.

Tisza Geszten vette a merénylet hírét és még aznap elin
dult Váradon át a császárváros felé. A jó és rossz angyalok 
9erege Várad fölött ütközött össze. Csúcsa felől Ady érkezett 
halálos betegen, de megfiatalodott lélekkel ugrott le a vonatról 
a váradi perronra, hol Tisza hátratett kezekkel, gondterhes arc
cal sétált fel és alá. Egy pillanatra megfordult az Ady lelke is. 
Most már választott volna Várad két lelke között. Eltaszította 
magától a peceparti Párizs tündöklő fényében utána sóvárgó 
vöröshajú asszonyt, ki a gyönyörök színpompájával kapta el a 
városba tévedt falusi legényt és ragadta magával az igazi Pá
rizsba, honnan fásult lélekkel vetődött vissza. Csúcsáról egy
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fiatal leány hívó szava jutott el hozzá, ki annak ellenére is 
megtartotta falusi üdeségét, hogy éveken át tele tüdővel szívta 
magába a genfi tó romantikájának csodálatos levegőjét- Onnan 
látta meg Adyt, ki magános vándorlásaiban a boldogságot nél
külözve, pusztulást hirdető dekadens verseket írt. A két rous- 
seaui lélek, a két promeneur solitaire, a két solitary wand er er 
megérezte, hogy összetartoznak és Ady megindult a „pakfon- 
városból" a falu felé. Váradról felfelé a Sebes Körös mentében 
egészen addig, ahol a magaslatokon friss virágok nyíltak és a 
párizsi éjszakák melegét havasi éjszakák csendje váltotta fel. 
Csúcsán sem város nem volt, sem tó, sem villamos reflektorok 
nem világítottak meg vizes asztfalt járdát; a magas fenyők fen
ségét a kis Boncza Berta lelkének tava tükrözte vissza és Léda 
helyét Csinszka foglalta el. Ady új életbe kívánt fogni — ha 
még lehet. A rombolás angyalai azonban kezükben tartották, A 
radikálisok már küldöttséggel várták az állomáson a moso- 
lyogva maga elé tekintő költőt és vitték őt magukkal, mert nagy 
radikális gyűlés készült akkor Váradon és a beszédet neki kel
lett megtartani a ,,bálvány” Tisza ellen. Mit tudta ő akkor azt, 
amit akkor még senki tudott, hogy Tisza holttestében Biharral 
együtt a történelmi Magyarország fog megbotlani és hogy Ady 
menyasszonyának csúcsai kastélya felé a magát Ady barátjá
nak nevező Goga fogja majd nyújtani a kezét, akinek Ady — 
autonómiát ígért, ö  csak azt tudta, hogy most ki kell tennie 
barátai, Ágoston Péter és Jászi Oszkár oldalán, hogy az ő se
gítségével a radikálisok birtokába menjen át a hatalom és az 
ország. Jászi azzal fogadta Váradon, hogy már itt is van a 
keleti Svájc; Tisza pedig Bécs felé indult, hogy a történelmi 
Magyarország védelmére keljen.

Sajátságos, hogy a cseheknek Pétervárott átadott terveze
tében akkor már benne volt az, hogy Nagyvárad is a románoké 
lesz: Tisza védekezésből ment bele a háborúba. Azt mondották 
neki, hogy a protestáns Poroszország királya és a porosz-német 
birodalom protestáns császára nem fogja cserbenhagyni Ma
gyarország protestáns miniszterelnökét. Várakozásában nem 
csalódott, mert mikor az orosz a balkáni Romániát a háborúba 
taszította és a román csapatok Erdélyen át megindultak Várad 
felé, Váradra jöttek a németek is. Széchenyi Miklós gróf püspök 
palotájában rendezték be a főhadiszállást és onnan indult meg 
az a felszabadító hadjárat, mely Goga Oktaviánt az erdélyi he
gyekből ismét Bukarestbe, majd az orosz határ felé szorította. 
Paskievícs herceg váradi főhadiszállásán alig álmodta meg azt 
a nagy vereséget, melyet az orosz hatalom ettől a váradi fő
hadiszállástól szenvedni fog; még kevésbbé azt, hogy Bukarest 
bukása Oroszországot is magával fogja rántani és a cári hata
lom vérbe fullad.

Tisza diadallal védelmezte meg a történelmi Magyarorszá
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got, melynek új alapjait 1910-ben Váradról kezdte lerakni. A 
vereség árnyékába került azonban Ady Endre is, aki 1916 nya
rán elveszítette a fejét. Ott ült Csúcsán és a Boncza-kastélyból 
nézett le az elfutó országútra, hol szakadatlanul menekült a 
nép Erdélyből az Alföld felé. A szívettépő jelenetek gyors vál
tozataiban lement közéjük és vigasztalta őket — hit nélkül. 
Nem pótolta benne a hitet a természet sem, pedig az öreg 
Boncza halála után övé lett a csúcsai kastély, amely — ki hitte 
volna — Magyarország határa lett. Ott állott fel a határőrség, 
a vámhivatal; mindenki attól félt, odáig fognak jönni a román
orosz seregek. Hideg szél fújt a havasok felől, amerre Vasvári 
csontjai pihentek; Ady fázva ment Budapestre, hogy szereplője 
legyen — az utolsó felvonásnak.

36. Az összeomlás, 1917—1918.
Két héttel Bukarest megvétele után Czernin lett a monar

chia új külügyminiszterévé. Működéséből Bihart mindössze az 
érdekelte, hogy Tisza különbéke-tervét meghiúsította és addig 
nem nyugodott, míg Tiszát a kormány éléről el nem távolította. 
Ebben a munkában a radikálisokat és a marxista szocialistákat, 
Várady Zsigmond és Ágoston Péter barátait választotta eszkö
zeiül. A vége az 1918-í forradalom lett, melyet nyomon követett 
Magyarország pusztulása.

Még voltak, akik Váradon magyar Birminghamről álmo
doztak. Arra számítottak, hogy a háború elmúltával vasútak 
épülnek, amelyek tízszeres arányban öntik majd Várad felé az 
új bihari bányák mérhetetlen kincseit. A város javára kezdték 
felhasználni a hegyekből aláfutó Sebes Körös vizierejét; gazdag 
gyárvárosról beszéltek, mely a feketehajú fehér papban, a pré- 
montrei Károly Irénben a maga Edisonját is megtalálta. Jólét 
fogja követni a gazdasági fellendülést, a jólét nyomán pedig Vá
rad egyetemet, műegyetemet kap és visszanyeri azt a vezető
szerepet, amely valamikor, századokkal előbb, az ő birtokában 
volt. Minden máskép történt.

1918. szeptember végén, sötét éjszakában, Várad fölött egy 
hosszú, nehezen haladó vonatban két ember ült szemben egy
mással. Az egyik vadászatról jött, a másik egy meg nem tartott 
kolozsvári gyűlésről, amelynek elhalasztását Károlyi javasolta. 
Már megtörtént a bolgár fegyverletétel: hiába volt a gyűlésezés. 
Ott, a vonat lassú, fáradt döcögése közben mondotta Károlyi 
Mihály gróf, hogy átveszi a hatalmat és — az ellenség oldalára 
áll; letéteti a fegyvert a magyar katonákkal, Magyarországot 
keleti Svájccá alakítja. A szembenülő Bethlen István gróf fel
indult lélekkel mondott ellent és megkísérelte, hogy lebeszélje 
őt. Azt mondotta, hogy ez Magyarország feldarabolását, szomorú 
végét fogja jelenteni, de Károlyi szemébe nevetett az aggó-
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dalmaskodónak. Várad körül 1918. szeptember végén, egy éjféli 
párbajban váltak el útjaik és bontotta ki fekete szárnyait a tör
ténelmi Magyarország balsorsa; ott indult Károlyi az útra, me
lyen ránézve nem volt megállás és nem volt visszatérés; ott in
dult el Bethlen is azon az úton, hogy a bihari Tisza nyomában 
megmentse azt, ami megmenthető.

A  bolgár fegyvertétel híre után feltartóztathatatlanul ker
gették egymást a baljóslatú események. Czernin a radikálisok
hoz fordult és barátai hozták hírül az ellenség hozzájárulását 
a keleti Svájc megalkotásához. Hozzátette, hogy annak útjá
ban Bihar „bálványa“ áll és hogy a Tiszától felidézett háborút 
miatta nem lehet befejezni. Tisza még megérte, hogy a védelmi 
háború a történelmi Magyarország megmentésével ért véget és 
hogy Csúcsáról a határvonal a balkáni Romániába húzódott 
vissza, de a bolgár fegyverletétel híre olyan erőket szabadított 
fel, amelyek lavinaszerűen eltemettek mindent.

Károly király friss erővel szállt ki a debreceni állomás 
perronján, hol a katonazenekar az osztrák „néphimnuszt“ kezdte 
játszani. A tömeg tombolni kezdett; az uralkodó szeretett volna 
véget vetni a kínos jelenetnek, de a jelenlevő katonai parancs
nok elveszítette a fejét és az elszabadult himnusz harmadszor 
is megindult, hogy beláthatatlan zavarnak nyissa meg az útat. 
Széchenyi püspök mosolygó arccal intette le a megrémült 
osztrák parancsnokot és a katonazenét, hogy helyet adjon az 
egyetemi rektor tisztelgésének. Ki tudta még akkor, hogy rö
viddel azután a király Biharból indul a katasztrófába; hogy 
Tisza holttestén át a románok vonulnak Biharba és hozzájuk 
szökik a debreceni egyetem rektora is, Széchenyi püspöknek 
pedig a szíve szakad meg amiatt, hogy minden elveszett.

Csak amikor 1918. október 31-én híre jött annak, hogy 
Tiszát meggyilkolták, vették észre, hogy Bihar felé új tragédiák 
felhője közeledik. A sejtelmeknek maga Tisza István nyújtott 
táplálékot azzal, hogy halála előtt két órával jelentette be Vá
radon a katasztrófát, mert a kirakatokban már délután meg
jelent a híradás, hogy megölték, pedig akkor még életben volt. 
A  váradi forradalom hamarabb végzett vele, bár akkor ez 
senkinek sem tűnt fel, mert az események egymást kergették. 
Nem is tudták, hogy Károly király tragédiájának szomorú plán- 
tája Biharban nőtt és Madeirában virágzott ki.

Debrecentől Madeiráig — ki fogja megírni valamikor en
nek az utazásnak a történetét?

37. A váradi forradalom, 1918—1919.
Várad forradalmasításában Ágoston vezetőszerepet vitt, bár 

nem akként, amint azt később róla hitték, mondották és elkép
zelték. Ágoston a nehezebb és súlyosabb emberek közé tartozó,
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komoly, zárkózott ember volt. A komoly tudást alig lehetett 
elvitatni tőle, bár sok mindennel foglalkozott. Már jóval Tisza 
előtt megtudta, hogy a háború elveszett, de nyugalmát mindvé
gig megőrizte és titkait nem árulta el, hanem Tiszával együtt 
a frontra ment ő is. Pontos és lelkiismeretes katonának bizo
nyult, de mikor a háború végétért és zaj nélkül, szinte észre
vétlenül visszatért, mindenki sejtette, hogy nagyobb feladat vár 
reá. Szó nélkül vette át a kormánybiztosságot, de mikor látta, 
hogy a rendet emberi erővel fenntartani nem lehet, máról-hol
napra belügyi államtitkárrá lett és elköltözött. Egyedül ő tudta, 
hogy Várad román uralom alá kerül. Azt előzte meg a radiká
lisok és a marxisták szovjetje, melynek a budapesti „kommün" 
csak gyenge kópiája volt, mert azt is Váradról csinálták, ahol 
Moszkva megbízottja székelt. A népbiztos maga fecsegte ki a 
váradi kommunisták szemléjében, a diadal tetőpontján, mint 
vezette félre a rendőrséget, hogy Lenin megbízottjára ne akad
janak; hogy nem a fővárosban, hanem Váradon készült a Vörös 
Újság, ott az egész propaganda; hogy onnan vitték azt Buda
pestre és hogy ugyanakkor Tisza gyilkosait Váradon rejteget
ték, ahonnan a pesti fogházba zárt Kún Bélával szabadon érint
keztek.

Senki sem tudta, hogy tudta-e mindezeket Ágoston Péter, 
aki komoly dolgokkal foglalkozott, építeni akart és komolyab
ban fogadta Várad püspökét, mint a nemzetközi zászlóaljat, me
lyet Csúcsa védelmére küldöttek. Mikor a kommunizmus (1919. 
március 21—április 20) végén, nagyszombat reggel a direktó
rium utólszor ülésezett a vármegyeháza kistermében, egy isme
retlen ember állott meg az ajtóban és gúnyos mosollyal nézett 
végig a társaságon. Senki sem tudta, hogy kitört az ellenforra
dalom és hogy elvágták a telefonvezetéket. Ha nem vágták vol
na el, akkor sem igen lehetett volna beszélni rajta, mert nem 
nyúlt senki a kagyló után, hanem dísztelenül menekült az állo
más felé, ahonnan egy nagy mozdony még idejében elvitte őket 
Budapestre. Ágoston Péter már nem volt közöttük, mert ő 
mindezt előre látta és a fővárosba tette át működését.

Budapesten Adyt akarták élére állítani a forradalomnak, 
de mikor hódoló menetben lakására értek, a haldokló kezével 
intett, hogy az nem az ő forradalma. Azután a bibliára írta: 
„Istenem, miért hagytál el engem." Azután Csúcsára gondolt, 
hogy mint menekülnek ott megint az üldözött, vérző magyarok 
és azt mondotta: „Erdély fáj nekem." Azután semmit sem mon
dott, mert meghalt. Jászi hiába kérdezte, a halott nem vála
szolt. Az ellen sem tiltakozott, hogy a forradalom faragott iste
neként temessék el.
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38. A román kirakat, 1918—1920*
Ha egy tagban tekintjük a románságot, akkor Várad a ro

mánság nyugati peremén fekszik. A Rulíkovszky-út nyílegyenes 
vonala töretlenül ment Váradtól a Fekete tengerig. Ha viszont 
ez a románság a Fekete tengertől, Erdélyen át nyugat felé ha
ladt, akkor Várad felé kellett haladnia, hol a románok csak el
enyésző kisebbséget alkottak; az 1910-i népszámlálás szerint 
alig haladták meg a háromezret.

Debrecennek és vidékének elvesztése óta Biharmegye ma
gyarsága megfogyatkozott. Az elszakítást eszközlő Tisza Kál
mán fia úgy akart segíteni a dolgon, hogy a románoknak ba
ráti kezet nyújtott és megegyezést keresett velük. Nem voltak 
hátsó gondolatai, csak aggodalmai voltak a magyarság és a 
románság jövője iránt; az volt a kívánsága, hogy a két népet 
egymáshoz közelebb hozva állítja szembe az oroszok előnyo
mulásával. Biharban világosan látható volt, hogy a görögkeleti 
románok kevés idegenkedést éreztek az orosz propagandától, 
a görögkatolikusok viszont a magyarságban kerestek védelmet 
a harcias orthodoxia ellen. A trónörökös végzetes fellépésével 
nyilt ellentétben volt az, hogy magyar társalkodója, Lányi Jó
zsef váradí kanonok és tinnini püspök 1910-ben a váradi ka
tolikus szeminárium görögkatolikus (román) papnövendékeit az 
intézetből kitiltotta, mert egymás között románul beszélget
tek. A különben szlovák Lányi maga sem beszélt jól ma
gyarul, zárkózott életet élt, jelöltje volt a váradi püspöki 
széknek, amelyet nem kapott meg. Váradon azt hitték, hogy a 
pártfogó trónörökös veresége birta rá Lányi püspököt arra, hogy 
palotájába zárkózva elkülönítse magát a nyilvánosságtól — és 
Széchenyi Miklós gróftól, aki fiatalon került a váradi méltó
ságba. Annak semmi bizonyítéka nem volt, hogy Lányi azért 
zárta volna ki a román papnövendékeket a Széchenyi rendel
kezése alá tartozó szemináriumból, hogy ezzel diadalmas ve- 
télytársának nehézségeket okozzon. A gondok azonban mégis 
csak Széchenyi fejére szálltak, mert róla mondotta Tatarescu 
1910-ben egy konstanzai népgyűlésen, hogy a váradi püspök nem 
bír tudomással arról, hogy Nagyvárad a románok és nem a 
magyarok földjén fekszik. Széchenyi valóban nem tudta ezt, 
de azt sem sejtette, hogy későbbi tragédiájának végső oka ab
ban a rendelkezésben volt keresendő, melyhez más köze nem 
volt, mint hogy az ő nevében azt más tette meg.

Széchenyi Miklós gróf (1868— 1923) mint fiatal ember lett 
jáki apáttá, 1901-ben győri, 1910-ben váradi püspökké. Nagy 
műveltsége, nagyúri élete, finom ízlése és megnyerő modora 
messze megelőzték hírét, A váradiak Fráter György, Patachich 
és Schlauch bíboros idejét látták visszatérni. Kürtök harso
gása, katonai vezényszavak hirdették a főpap érkezését; sűrű
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tömeg alkotott sorfalat, amerre fogatán a székesegyház elé 
hajtatott; az emberek ezrével álltak a padokban és azok körül, 
mikor vagyont érő brüsszeli csipkében, fejedelmi magatartás
sal egy fejedelmi alak haladt előre lassan a homályos szentély 
felé. Ott az ő karosszékén kívül csak egy karosszék volt még: 
a Radu Demeteré. A görög szertartási! katolikusok püspöke a 
román faj férfiszépségei közé tartozott. Sugár, magas, Széche
nyinél valamivel idősebb ember volt, de mikor a szálfamagas 
főpap kíséretével előre haladt, mélyen meghajolt ő is, annyira, 
hogy észre sem lehetett venni, hogy a hódolatot fejedelmi grá
ciával fogadó Széchenyi őt is megáldotta.

Radu Demeter (1862— 1920) 1896-ban lett lugosi, 1903-ban 
váradi püspökké. Hét év óta ült már ott Szent László egyhá
zának homályos szentélyében, de az új főpap egyénisége őt is 
magával ragadta. Nem tudta elhinni, hogy Széchenyi tette volna 
ki az ő román kispapjait, mert Széchenyitől nagyobb gondola
tok származtak; tőle minden intrika és hátsó gondolat távol 
állott. Azt sem tudta, mi lesz akkor, ha megtudják, hogy Ta- 
tarescu azt mondotta, nem Széchenyié Nagyvárad, hanem a 
Radu Demeteré. Nem is szólt semmit, hanem belényesi biro
dalmában gyönyörködött a természetben. Alig jött hozzá va
laki, de akik jöttek, azok messze földekről és nagy területek
ről hoztak neki híreket, a Tisza és a Dnyeszter között. Mert 
lehet, hogy Széchenyinek nagy volt a befolyása Bécsben, ahol 
nővérének férje a monarchia külügyminisztere volt, de Radu 
mögött a románok tömege állott Váradtól a Fekete tengerig.

Csak egy ember tudta Magyarországon azt, hogy mit 
jelentett a konstanzai hadüzenet. Karácsonyi János kanonok 
asztalához ült és 1911-ben megírta kis röpiratát: Százezer baj, 
millió jaj — egy tévedés miatt. Kevés ember ismerte vagy ol
vasta ezt a kis kék füzetet, pedig abban kezdte tudományos 
alapon megvédeni a magyar nemzet jogát a magyar földhöz. 
Mikor 1916-ban a román csapatok Erdélybe törtek, kibővítette 
azt és kiterjesztette a védelmet a magyar állam egész terüle
tére — a Kárpátoktól az Adriáig. Ezzel a két munkával ala
pította meg a tudományos területvédelem tudományát, melynek 
folytatását 1918-ban a Magyar Tudományos Akadémia vette 
át, majd az egész magyar értelmiség és tudományosság. A gon
dolat Váradon, Szent László városában és szellemében szüle
tett meg, mert a város ismét az események középpontjába vagy 
keresztútjára sodródott.

Radunak fájt a háború, melyben unokaöccsét elveszítette, 
— a magyarok oldalán. Azt mondotta 1917. február 1-én a 
főrendiházban, hogy ő és román hívei ragaszkodnak ,,e hon 
sérthetetlenségéhez", de azután hosszú ideig senki sem látta 
őt. Mikor keresték, ott találták biharfüredi villája tornácán; 
egyedül állva nézte, hogyan szitál az eső. Nem akarta látni,
Váradi freskó 11
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mint rendezkedik be Széchenyi gróf barokk palotájában Ro
mánia ellen a főhadiszállás; mint jelenik meg Váradon a mo
narchia örököse és jövő uralkodója, Károly herceg; mint gör
dülnek a német katonai autók a váradi aszfalton a hegyek 
felé. Addig ott kocsizott mindennap. Kocsijának ernyőt csinál
tatott, de az csak annyira volt felhúzva, hogy hátulról ne le
hessen látni azt, ki és hogyan ül benne. A  püspök merényle
tektől félt; valami előérzete volt egészen addig, amíg a buka
resti szenátusban egy jól irányított bomba földre terítette. Volt 
benne valami úri szerénység is, mikor kitért Széchenyi htjá
ból, kit Károly trónörökös atyai barátjaként szeretett és tisz
telt. Nem akarta zavarni azt a harmóniát, mely a románok 
ellen viselt hadjárat idején a váradi „rezidenciában“ élte 
aranykorát.

Egy ideig Európa szeme is Váradon függött, mert a had
járat Váradról haladt előre addig, amíg Bukarest kaput nyi
tott. A kormány élén a bihari Tisza István kimagasló alakja 
állott; Váradon a magyar püspöknél lakott a jövendő magyar 
király körülvéve mindazoktól, kik a hadműveleteket irányí
tották: elég ok arra, hogy Radu az utca figyelő szemei elől 
elvonuljon a maga széles birodalmába, melynek erdőrengete
gében a természet nyugalmas csendje uralkodott.

Alig múlt el azonban a nyár 1918-ban, baljóslatú hírek 
suttogták, hogy közeledik a vég. Tisza István Boszniából, Ágos
ton Péter a frontról, Radu Demeter Bíharfüredről egyszerre 
érkeztek meg: nem egy irányból jöttek és három irányban 
mentek tovább.

Még Jancsó Benedek sem ismerte pontosan a vonatkozó 
adatokat, mert akkor tudta volna, hogy Radu megjelenése 
végét jelentette Tisza Istvánnak is, Ágoston Péternek is. Arról 
sem tudott, hogy szemben azzal a házzal, amelyben egykor 
Nagy-Sándor tábornok született, a Nagy Sándor-utcában, a 
Lázár Aurél ügyvéd házában, 1918. október 12-én a magyar- 
országi és erdélyi románság vezető emberei titkos értekezletet 
tartottak és elhatározták, hogy magok részére követelik az 
impériumot. Akkor használták először ezt a szót, amely nagyon 
tetszett a rómaiakat utánzó latinoknak, pedig akkor még senki 
sem tudta, hogy a románok mit akarnak. Csak amikor 18-án, 
alig hat nappal később, a képviselőházban Vajda-Voevod Sán
dor kijelentette, hogy a rendelkezés jogát érti az impérium szó 
alatt, csak akkor ébredtek rá Budapesten, ahol nem ismerték 
a pesti utcáról nem látható dolgokat, hogy a románok a ma
guk kizárólagos tulajdonának tekintik azt a földet, amelyen 
nekik egy idegen nemzet a maga otthonában menedéket és meg
élhetést, jól védett otthont és boldog hazát adott. Ez a köve
telés volt az, amely október 12-én Váradról indult el, hogy meg 
sem álljon a békekonferenciáig.
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A bihari Tisza volt az egyetlen ember, aki mindezt min
denkinél jobban tudta és ciki talán egyedül tudta volna meg
menteni a helyzetet, de éppen azért terítették október 31-én a 
földre, hogy meg ne tehesse azt, amit vártak tőle: a bihari
Karácsonyitól tudományos alapon védett magyar terület, a tör
ténelmi Magyarország megmentését.

Ágoston Péter barátja, Jászi-Jakubovics Oszkár, novem
ber közepén Aradra utazott, hogy a románok segítségével a 
magyar Svájcot felépítse. Zöld pápaszemmel érkezett Aradra, 
melynek képviselője már a geszti kriptában pihent, de ritkán 
érte őt olyan csalódás, mint akkor, mikor a románok szemébe 
mondották neki, hogy mit akarnak: a gondolatban felépített 
„keleti Svájc“ felosztását és Keletmagyarországnak a balkáni 
Romániába való bekebelezését.

Nagyvárad történetében is fontos volt a fiatal Tiszának az 
a vállalkozása, hogy a kormány élére kerülve az aradi kerület 
képviselőjeként foglal helyet a parlamentben. A „borosjenői" 
Tisza István ekkor már látta, hogy Várad veszedelme Arad 
és a Maros felől érkezik; onnan jöttek Várad felé a hírek, hogy 
mi készül Magyarországon kívül. Aki Váradot akarta védel
mezni, annak Belényesen át Arad felé kellett figyelnie, úgy, 
amint az az elmúlt századokban történt. Bármilyen körülmény 
bírta rá Tiszát az aradi mandátum megtartására, önkéntelenül 
is váradi hagyományok alapján cselekedett, mikor Aradon ke
zet nyújtott a románoknak és velük akart összefogni a külső 
veszedelemmel szemben, amely Váradban Magyarországot és 
Magyarországgal együtt Váradot is fenyegette.

Szaladtak a váradi jogászok, Ágoston Péterhez, a profesz- 
szorhoz és kormánybiztoshoz. Hírül vitték neki, hogy román 
légió alakult, mely Radu palotájának pincéjében éjnek idején 
lőgyakorlatokat rendez. Ä professzor mosolyogva mondotta 
nekik, hogy a kormánybiztos mit sem tehet. Mosolya fanyar 
volt, a hatalom kisiklott kezeiből.

Egy ember vállalkozott rá, hogy megállítja azt a hullámot, 
mely mindent elsöprő erővel közeledett Várad felé. A pusz
tulás kráterébe vonult be november 17-én, a váradi 4-ik hon
védgyalogezred élén, egy magyar és egy román zászló között, 
Kratochvil Károly honvéd ezredes. 24-én már az erdélyi hon
védek élén vett állást a Királyhágón, Ady Endre csúcsai vil
lája körül. Erdély védelme tehát újból Váradról indult ki; 
Csúcsa hadműveleti alapként szerepelt az összeomlásig. Ady 
akkor már utolsó napjait élte Budapesten. Beteg lelke meg
újhodás után vágyakozott és már is indulni kívánt Csúcsa felé, 
hol övé volt a kastély, a határ, hol neki kellett volna védeni 
Erdélyt és Bihart, mindent, ami elveszett, pedig ő is elveszett. 
Helyette székely honvédek dideregtek a reggeli ködben az er-

11*
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dók tisztásain, hol a deres fűből nagy szárnyalással emelked
tek fel a vadászatra induló sasok.

A  Királyhágó felől jól fedezett Váradra, december 4-én 
új vendég érkezett. Mackensen marsai jött Bukarestből és 
szállott meg Széchenyi palotájában, hogy katonáit leszerelve 
utolsónak utazzék tovább hazafelé. A  palota déli szárnyában 
lakosztályt rendeztek be neki; aki véletlenül arra járt, láthatta, 
hogy ablaka reggelig világos volt: a marsai gondolatokba me
rülve járt fel és alá. Nem úgy nézett ki a dolog, mint két évvel 
azelőtt, mikor ugyanott volt a főhadiszállás. Azóta Károly fő
hercegből király lett, de a debreceni császárhimnusz után meg
állás nélkül utazott a régi Biharból Schönbrunn felé, hogy 
megelőzze az Apokalipszis lovasait. Mackensen lépésben kö
vette őt hűséges vezérkari főnökével (Schwartzkoppen ezre
dessel) együtt, aki közölte a magyar fegyverszüneti bizottság
gal, hogy magyar területen álló csapatait a lefegyverzésnek és 
internálásnak aláveti. Milyen nehezen írta le mindezt Schwartz
koppen ezredes, míg Berthelot francia tábornok égett a vágy
tól, hogy minél hamarabb Váradra érjen és maga tegye kezét 
a németekre. Mackensen azzal hűtötte le a franciát, hogy a 
váradi püspöki palotából december 13-án a lefegyverzést meg
tagadta. Schwartzkoppennek diktálta, ez pedig írta: „Macken
sen marsai úgy nyilatkozott, hogy csapatait nem fegyverzi le, 
sem internáltatni nem engedi; ha pedig csapatainak elszállítá
sában megzavarnák, fegyveres erővel szerez mozdonyokat és 
vagonokat, hogy a szállítást kicsikarja.“ Talán eszébe jutott 
az a másik Schwartzkoppen, aki a német császár küldötteként 
egykor ugyanitt fejedelmi pompában élt; talán ugyanabban a 
szobában, melynek tágas ablakai a mélyen fekvő város felé 
nyíltak. Mi más volt most a helyzet. A reménytelenül sötét éj
szakában, a püspöki palota előtt két öles német gránátos állott 
mozdulatlanul; senki sem tudta, hogy meddig, ők maguk leg- 
kevésbbé. A püspök titkárát spanyol járvány ragadta el, de 
senki sem tudta, hogy másnap kire kerül a sor. A ravatal ott 
állott a kapu alatt, melyen át lehetett látni az udvar felé; de 
csak a ravatal két oldalán, mert az fekete tömegével útjában 
állott a szemnek. Hideg szél fújt át a boltívek alatt és hozta 
fel a városból a szórványos tüzelés pattogását. Csak a hold 
sütött a régi nyugalommal és kínálta híntaágyát azoknak, akik
ben volt még valami csendes álmodás azon kívül amit semmi
nek hívnak. Mert mire magához jött, elfújták a lámpát Macken
sen ablakában is. A marsall az utolsó két katonával eluta
zott — Budapest felé, hogy rabjává legyen annak a forrada
lomnak, mely a bihari Tisza holttestén át lépett a hatalom 
birtokába, és a marsallt a franciáknak adta át, kik a könnyen 
szerzett hadifoglyot Szalonikiba szállították.

Kratochvil ezredes Katalin napja óta egyedül állott a
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csúcsai országúton, hol egymást követték azok, akik elhagy
ták Erdélyt és sűrű rajokban menekültek Várad felé. Meg
annyi magyarral lett kevesebb Erdélyben, amelyet maroknyi 
honvéd akart visszafoglalni a megszálló román csapatoktól. 
Azt sem tudta, hogy a kérdés Váradon, a front mögött dőlt 
el, ahol október 12-én azt határozták, hogy Várad Romániáé 
lesz. Mikor Bratianu a békekonferencián bejelentette, hogy az an
nexio megtörtént, a hatalmak gondolkodóba estek. Hallották, 
hogy január 20-án „Székely Hadosztály“ név alatt új haderő 
tartóztatta fel a románokat Csúcsa körül és egymás után kül
dötték embereiket arra felé, hogy a helyzetről megbízható 
képet nyerhessenek. Elsőnek Pomerol angol kapitány jött, ki 
annyira megszerette a bihari magyarokat, akik Bratianu sze
rint nem is léteztek, hogy végleg ott kívánt maradni. Február
ban Berthelot francia tábornok már Bukarestből hozta kísére
tét. A különvonatot Ágoston Péter várta és a felszabadított 
Elszász fiaként üdvözölte a tábornokot. Berthelot meg volt 
lepve. Fényes kíséretének egyik tagja oda lépett egy hordár
hoz, hogy pontosan megtudja hány román lakik Nagyváradon. 
Attól hallotta, hogy valamennyi ott áll a perronon a különvo
nat előtt. Bethelot végignézett rajtok és a vonat vísszahátrált 
a Királyhágó felé. Azután Franchet d'Espérey tábornok ve
zérkari főnöke, Trousson francia ezredes jött és hódolattal 
kezet csókolt Széchenyi püspöknek. Radu átüzent, hogy a 
váradi románok szintén tisztelegni kívánnak a franciánál; így 
jelent meg a 2 százaléknyi románságból 28 ember és kérte őt, 
nyissa meg a csúcsai határt, hogy a román csapatok úrrá le
hessenek a 98 százalék magyar lakosság fölött — az önrendel
kezés jogán. Kratochvil kérdőleg fordult Troussonhoz, aki ha
zaindulva Budapestről bocsánatkérő levélben szégyenkezve írta, 
hogy a döntés a rosszul informált békekonferenciát illeti meg.

A döntésről csak akkor értesültek a váradiak, mikor már
cius 21-én a kommunisták vették át a rendelkezést a város 
fölött. A Budapestről Csúcsára irányított „nemzetközi ezred“ 
a „Székely Hadosztályt" hátba támadta, de a románok előtt vi
szont fegyverét dobálta el és a békés lakosság ellen fordulva 
özönlött vissza Várad felé, melyet neki kellett volna meg
védenie.

A nagyszombat reggel kitört ellenforradalom lefegyverezte 
Várad diktátorait. Hús vét vasárnapján, senki sem tudta, melyik 
vihar érkezik előbb. A  vörös számum-e, amelynek eleje nyugat 
felől már elérte a bihari földeket, vagy a fehér hó, amely kelet 
felől mindent betemetni készült. A nemzetközi ezred már 
16-án feloszlott; helyette még 18-án is védelmezte Belényesi 
egy maroknyi magyar. A vörösöktől fenyegetett város aggó
dása 20-án délben hozta be az első román járőrt és attól kezdve 
szakadatlanul vonultak át a véget nem érő hadoszlopok egészen
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addig, amíg május 1-én a Tiszához nem értek. Ágoston Péter 
Váradról azzal az elhatározással távozott el, hogy Budapesten 
majd elébe kerül a románoknak. Mikor azok augusztus 3-án a 
fővárosba vonultak, az országházban Clémenceau francia mi
niszterelnöknek, a párizsi békekonferencia elnökének táviratá
val várta őket. Kun Béla külügyi népbiztosa abban a feltevés
ben volt, hogy diplomáciai sikert arat és nem sejtette, hogy 
akkor már csak egy lehetőség maradt meg: a kapituláció.

Április 26-án a Székely Hadosztály feloszlott. Röviddel 
azután Kratochvillal együtt 600 magyar tiszt ült „hadifogoly
ként“ a brassói fellegvárban és alapította meg Erdély és Nagy
várad védőszentjének, Szent László királynak rendjét.

Ezek után történt az, hogy a párizsi békekonferencia má
jus 8-án Araddal együtt Váradot is Romániának ítélte oda, 
melynek királyát udvari vonat hozta Váradra, hogy a zsák
mányt megtekintse. Tavaszi eső mosta végig az aszfaltos utcá
kat és a palotasorok az üde reggelen Párizst vetítették Mária 
királyné elé, ki a propagandától kikürtölt „magyar hordák“ 
helyett már a környező falvak románjait találta ott a váradi 
perronon és a járdák előtt. Mikor az állomás épületéből ki
lépett, meglepett arccal mutatott a reggeli nap varázsában tün
döklő püspöki palotára és meleg érdeklődéssel kérdezte, hogy 
kié a barokk épület. Széchenyit azonban hiába kereste, mert 
a magyarok halálbüntetés terhe alatt nem léphettek az utcára, 
hol az ingyenvonatokkal behozott falusi románok állottak. Az 
„angol" királyné fanyar mosollyal kérdezte, hogy a paloták 
lakói állnak-e a járda szélén, de tudnia kellett, hogy ahová 
érkezett, ott most nem Széchenyi, hanem Radu Demeter volt 
az úr. Ennek palotájában járultak eléje a küldöttségek. A ki
rály oldalán ülve azt kérdezte, hol vannak a magyar urak és 
hol van a barokk palota tulajdonosa. Parancsra jöttek vala
mennyien; a hatóságok mind, élükön a püspökkel, kit a királyné 
arra kért, mutassa meg neki a palotát. Széchenyi szabadkozott, 
mert a palota üres volt, de még akkor senki sem sejtette, hogy 
azt az ürességet, mely az időben előállott, Váradon milyen vál
tozások fogják kitölteni. A trianoni békeszerződés lehetővé tette, 
hogy Ady csúcsai kastélyát Goga Oktavián szerezze meg és fekete 
fátyolba burkolta Nagyvárad lakosságát, hol akkor születtek meg, 
Gulácsy Irén íróasztalán, a „Fekete vőlegények". Ki erre, ki 
arra fejezte be hátralevő életét. Elsőnek mégis Radu Demeter 
távozott el és rossz előjelnek vették, hogy az új világ urát 
bomba tépte szét. Azután Széchenyi szíve szakadt meg, Várad 
„legnagyobb magyarjáé", 1923-ban. Két évvel azután követte 
Ágoston Péter, ki Szovjetoroszországból Párizsba kívánkozott 
és a Pere Lachaise temetőben talált nyugvó helyet. Karácsonyit 
íróasztalánál érte utol a halál 1927-ben, Goga sem tudott sokáig
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őrt állani a csúcsai fronton; vele együtt Mária román királyné 
követte őket 1938-ban.

A román kirakatból mindenki eltűnt; csak Szent László 
maradt meg, akit senki sem vett észre, de mindenki látott, mert 
ott lebegett Várad, Erdély, Keletmagyarország fölött. Ügy, 
amint egykor járta álmatag, magas ifjúként a bihari erdőket; 
úgy, amint lehajolt a szegényhez és felemelte az elesettet; úgy, 
amint igazságot osztott és nem tett különbséget a hatalmas és 
a védtelen között; úgy, amint nagyobb hatalma volt neki min
denkinél, mert íme az európai hatalmak élén ő volt a tündöklő 
lovag, akit minden nemzetek vezérüknek ismertek: aki hogyan 
is feledkeznék meg az ő városáról, ahová haló porai elindultak, 
mert ott kívánt leírni a váradiaknál, hogy bajaikban megsegítse 
őket.



FORRÁSOK ÉS IRODALOM.

Bevezetés«
Nagyvárad történetének áttekintésével nem rendelkezünk. 

Mikor a város székházát 1904. január 10-én felavatták, Bu- 
lyovszky József polgármester a legjobb igyekezettel sem tudott 
egyebet mondani a város történetéről, mint hogy annak eredete 
homályos, tartalma bizonytalan.

A történetírás figyelmét hosszú ideig a váradi püspökség 
kötötte le. Annak történetét írta meg Keresztury József (1755 
— 1825), a nagyváradi királyi jogakadémia professzora (Com
pendiaria descriptio fundationis ac vicissitudinum episcopatus 
et capituli Magno-Varadiensis. 2 kötet. (Nagyvárad, 1806), 
később pedig Bunyitay Vince (1837— 1915) váradi kanonok (A 
váradi püspökség története. I—III. kötet, 1566-ig. Budapest, 
1883—84., IV. kötet, 1566— 1780. Málnásí Ödön feldolgozásá
ban. Debrecen, 1935). — A püspökség történetéhez adalékokat 
közölt Karácsonyi János (1858— 1929) váradi kanonok.

A kétegyházi születésű sarkadi Márki Sándor (1853— 1925) 
egyetemi tanár lett volna hivatva Bihar megye és Nagyvárad 
történetének megírására. 1868-ban, 15 éves korában jelent meg 
tőle „Biharvármegye rövid története“ (Nagyváradi Lapok, 
1868), majd felhívása: ,,A biharmegyei történetkedvelőkhöz“
(Nagyváradi Lapok, 1869), de a szerző később másféle tanul
mányokkal foglalkozott.

1872-ben alakult meg a Biharmegyei és Nagyváradi Régé
szeti és Történelmi Egylet, melyet 1874-ben a vármegyeházán 
helyeztek el és onnan 1896-ban díszes székházába költözött.

Az egyetlen történelmi áttekintés, amellyel Váradról ren
delkezünk, Dús László népszerű összefoglalása, mely alig 25 
oldalon a Biharvármegye és Nagyvárad című gyűjteményes 
munkában 1901-ben látott napvilágot. Terjedelmesebb, de in
kább az új dolgokkal foglalkozik Lakos Lajos összefoglalása: 
Nagyvárad múltjából és jelenéből. Nagyvárad, 1904.

A városra vonatkozó irodalmat 1879-ben Márki Sándor és
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Römer Flóris váradi kanonok, az a Szabadság című váradi na
pilapban, ez a Magyar Könyvszemlében állították össze.

A váradi vár történetét németül írta meg Scholtz Béla, a 
37. cs. és kir. gyalogezred kapitánya, magyarul pedig Krajcso- 
vics János, ugyanazon ezred főhadnagya adta ki 1907-ben 
Nagyváradon. — A tudomány, irodalom és művészet körébe 
tartozik Naményi L.: A váradi színészet története. Nagyvá
rad, 1898.

L Várad kezdetei.
Bihar vármegye helyneveit első ízben Márki Sándor tanul

mányozta (Nagyváradi Lapok, 1868), később Sipos Orbán tan- 
felügyelő.

Nagyvárad őskoráról írt Cséplő Péter premontrei kanonok: 
Bihar vármegye és Nagyvárad őskora. Bihar vármegye és Nagy
várad. Budapest, 1901. 444—54. 1.

A bihari várról Tóth Szabó Pál premontrei kanonok: A 
bihari vár. Századok XXXIV. Budapest, 1900. 547 1. — A 
bihari udvar története megírva nincsen. Abból, hogy Leodvin 
püspök Szent György-ereklyéket is vitt magával Namurba, arra 
következtethetünk, hogy a szent Váradon különös tiszteletnek 
örvendett. A prágai Szent György-szobor megalkotói, a kolozs
vári testvérek, Váradon is dolgoztak. V. ö. Lázár Béla, váradi 
születésű műtörténész művét: A magyarországi Szent György- 
ábrázolások forrásai. Archeológiái Értesítő. XLIII. Budapest, 
1924. 134—55 1. Azonkívül Kárász L.: Üti jegyzetek Szent 
György szobrokról. U. ott XXII. Budapest, 1905. 314— 18 1.., 
Supka G.: Szent György budai domborműve és a nagyváradi 
szobrok Evlia Cselebi útleírásában. U. ott XXIII. Budapest, 
1912. 28—34 1., Taube: Die Darstellung des heiligen Georg in 
der italienischen Kunst. Halle, 1910. — Leodvin püspökről, 
Richeza királynéról semmiféle életrajz nincsen.

Szent László életét megírta Podhraczky József: Szent 
László királynak históriája. Buda, 1836., valamint Karácsonyi 
János váradi kanonok: Szent László király élete. Budapest, 
1926. V. ö. Horváth Jenő: Szent László király. Budapesti 
Szemle, 1940. január.

A váradi püspökség és Várad alapításáról Karácsonyi: 
Szent László Nagyvárad megalapítója. Katolikus Szemle. XXII. 
Budapest, 1908. 50. és köv. 11. V. ö. még Bunyitay V.: Szent 
László király emlékezete. Szentté avattatása 700-ik évforduló
jának váradi ünneplése alkalmával. Budapest, 1892.

A váradi krónikáról Szentpétery L: A zágrábi és a váradi 
krónika egymáshoz való viszonya. Századok LXVIII. Budapest, 
1934. 410—25 1.

Szent László váradi egyházáról Bunyitay V.: A váradi ősi
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székesegyház. Budapest, 1880. Förster Gyula báró: Szent
László király váradi egyháza. III. Béla emlékezete. Budapest, 
1900. 300—6 1. — A székesegyház műkincseiről. Czobor Béla: 
Szent László király ereklyetartó mellszobra. U. ott 307—27 1., 
Komáromy A.: Hová lettek Szent László váradi székesegyhá
zának műkincsei? Századok XXVI. Budapest, 1892.

A  középkori román építészet problémáiról. Baum J.: Ro
manische Baukunst in Frankreich. Stuttgart, 1910. Bierbauer 
Virgil: A magyar építészet története. Budapest, 1937 (a 37. ol
dalon némi sejtése annak, hogy a bizánci-lombard és góth ha
tás közé délfrancia hatást kell iktatnunk). Clapham A. W.: 
English Romanesque Architecture after the Norman conquest. 
Oxford, 1934. Deschamps—Mortet: Recueil de textes relatifs 
a l’histoire de l'architecture en France au moyen ágé. 2 kötet. 
Párizs, 1929., Deshouilliéres F.: Au début de l'art román. Les 
Églises de l’onziéme siede en France. Párizs, 1929., Evans J.: 
The Romanesque architecture of the Order Cluny. Cambridge,
1938., Frankl P.: Die frühmittelalterliche und romanische Bau
kunst. Potsdam, 1926., Gantner J.: Kunstgeschichte der Schweiz. 
I. kötet. Frauenfeld, 1937., francia kiadás. Párizs, 1939., Gard
ner A.: An introduction to French Church Architecture. Cam
bridge, 1938., Gerecze P.: A  somogyvári Szent-Egyed (Acqi- 
dius) monostor templommaradványai. Archeológiái Közlemé
nyek XX. Gerevich T.: Magyarország románkori emlékei. Bu
dapest, 1938., elismeri a francia hatást, de nem ismeri annak 
útját és megáll a bizánci-lombardi bazilikánál. Kantzsch R.: 
Romanische Kirchen im Elsaß. Freiburg, 1927. Lasteyrie 
R. gróf: L’architecture religieuse en France a l’époque 
románé. Párizs, 1912. II. kiadás 1929., Luecken G.: 
Die Anfänge der burgundischen Schule. Basel 1922., Puig i 
Cadafalch: L’arquitecture Romanica a Catalunya. 4 kötet.
Barcelona, 1909— 18., Katalóniai építészet Katalóniától
Moldváig: Bulletin de la section historique de 1’ Acadé
mie Roumaine. XI. Bukarest, 1925., Le premier art román. 
Párizs, 1928., Le geográfia i els origens dél primer art romanic. 
Barcelona, 1930., francia kiadás. Párizs, 1935,, Die Kunst in 
Katalonien. Wien, 1937. Megállapításait felhasználta Petr anu 
Coriolán kolozsvári professzor (Puig i Cadafalch tanulmánya: 
Mélanges d’histoire universelle. Kolozsvár, 1927.), ki Bihar- 
megye műemlékeivel is foglalkozott: Monumente istorice ale 
judetulu Bihor. Nagyszeben, 1931., Revoil H. A.: Architecture 
románé du midi de la France. 3 kötet. Párizs, 1873., Ricci C.: 
L'architectura romana in Italia. Francia, német és angol kiadá
sokban is, 1925., Titchener F. H.: L'École Auvergnate. Étude sur 
la renaissance méridionale dans le Cantal. Paris, 1928., Viollet 
Le Duc E.: Dictionnaire raisonnée de l'architecture fran<;aise 
du XI-e au XVI-e siécle, 10 kötet, Párizs, 1858—68. — Német
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országba később jutott el a délfrancia hatás, mint Magyaror
szágba. Erről Hamann R.: Deutsche und französische Kunst im 
Mittelalter. I. Südfranzösische Protorenaissance und ihre Aus
breitung in Deutschland. Marburg, 1922., II. kiadás 1925. — A 
román építészetnek új elméletét kereste Focillon: L’art d'Occi- 
dent. Le moyen ágé román et gothíque. Párizs, 1938.

A Szent László-legendákról Horváth C.: Középkori Szent 
László-legendáínk eredetéről. Irodalomtörténeti Közlemények. 
Budapest, 1928., Kainál R.: Die Legenden des heiligen Ladis
laus. Archiv für österreichische Geschichte. XCI. Wien, 1902. 
46. 1., Lukcsics P.: Szent László király ismeretlen legendája. 
Budapest, 1930. — Szent Lászlóról az orosz néphitben Hodinka 
A.: Az orosz krónikák magyar vonatkozásai. Budapest, 1916. 
462—67., 472—83. 1.

A tatárjárásról és Rogerius váradi kanonokról Békési E.: 
Rogerius, Katolikus Szemle. XX. Budapest, 1906. 731. 1,, Bu- 
nyitay V.: Rogerius gyászénekét János pesti püspökhöz írta-e? 
Századok, VII. Pest, 1873. 69. 1., Mátyás F.: Roger és Tamás 
esperesek a nagy tatárjárásról. Budapest, 1897., Turchányi T.: 
Rogerius siralmas éneke. Századok XXXVII, Budapest, 1903., 
Roger mester siralmas éneke a tatároktól elpusztított Magyar- 
országról. Budapest, 1904.

A váradi zarándoklatokról Bunyitay V.: Magyar királyok 
Váradon. Nagyvárad, 1890.

IL Várad középkora.
A régi Várad kezdeteiről Gyalókay J.: Üj adatok a régi 

Várad helyrajzához. Biharvárad. I. kötet. Nagyvárad.
A váradi várról u. ö: Nagyvárad középkori vára. Akadé

miai Értesítő. XLIII. Budapest, 1933. 84—86. 1.
Az interregnum koráról Bunyitay V.: Kopasz nádor. Szá

zadok, XXII. Budapest, 1888,
A váradi káptalan statútumait kiadta Bunyitay V.: A  vá- 

radí káptalan legrégibb statútumai. Nagyvárad, 1886.
A régi Várad és a Szent László szobor képeit közölték 

Braun G.: Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber 
sextus. I. kötet. Köln, 1618., Ortelius H.: Chronologia oder his
torische Beschreibung aller Kriegsempörungen in Ungarn und 
Siebenbürgen mit den Türken. Nürnberg, 1603., Veress E.: Do- 
cumente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei si Tzarii- 
Romanestí. V. Bukarest, 1932. 195. 1. — V. ö. Oláh Miklós: 
Hungária et Attila. Bruxelles, 1536., Wien, 1763., Gromo testőr
kapitány: Übersicht des ganzen im Besitz des Königs Johann 
von Siebenbürgen befindlichen Reiches, Archiv des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde. II. Nagyszeben, Miller J. F.: 
Nachrichten eines Augenzeugen aus dem XVII. Jahrhundert
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von der Großwardeiner Festung. Zeitschrift von und für Un
garn. Pest, 1804. 84—87. 1., Keresztúri J. id. m. II. Nagyvárad, 
1806. 231—34. 1., Szalárdi János siralmas krónikájában (1660), 
Pest, 1853., Evlia Cselebinél, Karácson J Evlia Cselebi ma
gyarországi utazásai. Török-magyarkori emlékek. II. Budapest, 
1904. 41— 44. 1., végül Bíró Jolán alább idézendő tanulmánya.

Az anjoukori sirokról Fekete P.: Mária királynő sir járói. 
Archeológiái Értesítő. XXII. Budapest, 1912. 90—92. 1., Mária 
vagy Beatrix sírja? Századok XLVI. Budapest, 1912. 311. 1., 
Gyalókay J.: Beatrix királyné sírjáról. Archeológiái Értesítő. 
XXII. Budapest, 1912. 83—90. 1., A nagyváradi királysírok he
lyéről. U. ott 265—68. 1. — Mária királynéról Lahmann Gy.: 
Mária királynő alakja a magyar irodalomban. Pécs, 1927., 
Márki S.: Mária Magyarország királynéja. Budapest, 1885.

A Toldi-monda eredetének az élő Tol diákkal kapcsolatban 
való keresését Ilosvai Selymes Péter verses regényének első ki
adója, Szabó Károly indította meg 1879-ben (Régi Magyar 
Könyvtár. I. kötet. Budapest, 1879) és folytatta Szilády Áron 
(Régi magyar költők tára. IV. kötet. Budapest, 1883.) — A 
kérdés anyagát első ízben összefoglalta Bartha J.: A Toldi- 
monda. Katolikus Szemle XIII. Budapest, 1899. — Történelmi 
alapon vitték tovább a kutatást Fest Sándor: Tar Lőrincz. Iro
dalomtörténet. XXV. Budapest, 1936. 72—81. 1., A Toldi-monda. 
Budapesti Szemle. CCXLVIII. Budapest, 1938. 305—37. 1., Ka
rácsonyi János: Toldi Miklós származása. Katolikus Szemle. 
XIII. Budapest, 1899. 749—60. 1., Miért alkalmazta Ilosvai a 
Toldi-mondát a biharmegyei Toldiakra? Ethnographia. XXIV. 
Budapest, 1913. 193—95. 1., Mályusz E.: Toldi Miklós Olasz
országban. Hadtörténelmi Közlemények. XXIV. Budapest,
1923., A Toldi-monda történelmi alapja. U. ott XXV. Budapest, 
1924. 3—32. 1., Wertner M.: Adalékok Toldi Miklós életrajzá
hoz. Akadémiai Értesítő. XXIV. Budapest, 1913. 172—80. 1. — 
A provencei Vilmos-mondáról Becker Fülöp Ágost professzor: 
Die altfranzösische Wilhelmsage. Halle, 1896. és ennek alapján 
Solymossy S.: A Toldi-monda keletkezése. Irodalomtörténeti 
Közlemények. XXXIV. Budapest, 1924.

A kolozsvári testvérekről Balogh Jolán kitűnő tanulmányai 
közül: A magyarországi Szent György ábrázolások forrásai. Ar
cheológiái Értesítő, Budapest, 1929., Márton és György kolozs
vári szobrászok. Kolozsvár, 1938., Lázár Béla: Kolozsvári 
György és Márton művészete. Archeológiái Értesítő. XXXVI. 
Budapest, 1916. 63— 107. 1., A magyarországi Szent György- 
ábrázolások forrásai. U. ott XLIII. Budapest, 1924. 134—55. 1., 
V. ö. még Bagyari—Kárász: Szent László nagyváradi lovas
szobra a kolozsvári testvérpártól. U. ott XXV. Budapest, 1905. 
211— 13. 1., Czobor B.: Szent László király ereklyetartó mell
szobra. III. Béla Emlékkönyv. Budapest, 1900. 306—27. 1., Gya-
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lókay J.: A nagyváradi királyszobrok helyéről. Archeológiái 
Értesítő. XXXII. Budapest, 1912. 265—68. 1. — A Zsigmond- 
korabelí művészetről Horváth Henrik: Zsigmond király és kora. 
Budapest, 1937. — A Máriaképekről Pinder Vilmos: Zum
Problem der Schönen Madonna um 1400. Jahresbericht der 
preussischen Kunstsammlungen. Berlin, 1923. — Scolari
püspökről Balogh Jolán: Andrea Scolari nagyváradi püspök 
mecénási tevékenysége. Archeológiái Értesítő. XL. Budapest, 
1923—26. 273—78. 1., Néhány adat Franciaország és Magyar- 
ország kulturális kapcsolatának történetéhez a reneszánsz-kor
ban. U. ott 189—200. 1.

Az 1393-i török betörésről Rozvan L: O insvasiune roma- 
neasca in 1393, care nimíceste Oradea. Revista istorica. VI. Bu
karest, 1920. 190. 1.

Vitéz Jánosról Fraknái Vilmos: Vitéz János nagyváradi 
püspök politikai beszédei. Budapest, 1878., Vitéz János élete. 
Budapest, 1879. Vitéz János könyvtárának váradi anyagát máj- 
nem tudjuk kimutatni. Egyes dolgokról Fraknói V.: Váradon írt 
Vitéz-kódex. Magyar Könyvszemle. Budapest, 1880. 244—46. 1., 
Zsák I. A.: Egy ismeretlen Vitéz-kódex. U. ott 1907. 212— 16. 1., 
Hoffmann E.: Régi magyar bibliofilek. Budapest, 1929., bőséges 
irodalommal, — Szent Brigitta svéd hercegnő gót művének vá
radi fordításáról Dézsi L.: Világirodalmi lexikon. I. Budapest, 
1930. 373. 1. Váradi Péterről Fraknói V.: Váradi Péter kalocsai 
érsek élete. Századok, 1883. és Budapest, 1884., Váradi Péter. 
Egyháznagyok a magyar középkorból. Budapest, 1916. 106—71.
1., Márton M.: Váradi Péter élete. Budapest, 1883. Váradi Péter 
tragédiájáról Fraknói V.: Erdődi Bakócz Tamás, Budapest, 
1889.------- Henckelről Bauch G.: Dr. Joseph Henckel, der Hof
prediger der Königin Maria von Ungarn. Ungarische Revue. IV. 
Budapest, 1884. 599—627. 1., Fraknói V.: Henckel János Mária 
királyné udvari papja. Pest, 1872.

Az 1556-i ostromról Kárffy Ö.: Nagyvárad 1556-i ostromá
hoz. Hadtörténelmi Közlemények. XXV. Budapest, 1912. 643. 1., 
Márki S.: A szentjobbi apátság megszűnése. Századok. XXI. Bu
dapest, 1887. 838. 1., Zsák J. A.: A nagyváradi várostrom, 
1566—67. Nagyvárad, 1896., az 1556-i eseményekről ugyanő: A  
biharmegyei régészeti és történelmi egylet Évkönyve. Nagyvá
rad, 1896—97.

Kálvin János magyarországi kapcsolatairól S. Szabó J.: 
Kálvin és a magyar reformátorok. Protestáns Szemle XXI. Bu
dapest, 1909. 157—67. 1., A Kálvint meglátogató magyar. U. ott 
259—63. 1., — Kálvin és a török veszedelem kapcsolatáról Pan- 
nier /.: Calvin et les Turcs. Revue hístoríque CLXXX. Párizs, 
1937. 268—85. 1. A kálvinizmus elterjedéséről Keleteurópában 
Szabó J.: Kálvin hatása és a kálvinizmus Európa keleti orszá
gaiban. Debrecen, 1902. — A reformáció terjedéséről Loesche
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G.: Luther, Melanchton und Calvin in Österreich-Ungarn. Tü
bingen, 1909., ennek alapján Szabó J.: Kálvin hatása és a kál- 
vinizmus Európa keleti országaiban. Debrecen, 1912., Révész 
Imre: Szempontok a magyar kálvinizmus eredetének vizsgálatá
hoz. Századok LXVIII. Budapest, 1934. 257—75. 1., Debrecen 
lelki válsága, 1561—71. U. ott LXX. Budapest, 1936., Méliusz 
és Kálvin. Erdélyi Múzeum. VII. Kolozsvár, 1936. 113—58. 1., 
legújabban Magyar református egyháztörténet. I. kötet, 1608-ig. 
Debrecen, 1938,, Zoványi J A reformáció Magyarországon 
1566-ig. Budapest, 1921. — A reformáció váradi hatásáról Bu- 
nyitay V.: A váradi káptalan legyilkoltatásának hagyománya. 
Századok. XII. Budapest, 1878. 577—84. 1., A hitújítás törté
netéből. U. ott XXI. Budapest, 1887. 389—99, 1., Karácsonyi J.: 
A váradi káptalan megrontása. U. ott LV—LVI. Budapest, 1922. 
440—52. 1., Nagy—Símén: Nagyváradi disputatio. Kolozsvár,
1870. Zoványi J.: Mi történt a nagyváradi káptalannal 1566- 
ban? U. ott LXIX. Budapest, 1935. 269—72. 1.

A kálvinizmus elleni visszahatásról Karácsonyi J.: Erdély 
és a kapcsolt részek vallási állapotai, 1526— 71. Az erdélyi ka
tolicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925., Pór A.: 
A nagyszombati iskola a XVI. században. Katolikus Szemle. 
Budapest, 1887., Révész Imre: Kálvin legelső magyar támadója. 
Draskovich György és confutatiója. Theológiaí Szemle. IX. Deb
recen, 1933. 3-—18. 1.

A reformáció hatásáról a románságra Gergely F.: Az 1569-i 
román református zsinat és előzményei. Erdélyi Múzeum. V ili. 
Kolozsvár, 1937. 119—30. 1., Grama A.: Institutiunile calvinisci 
in biserica romanesca din Ardelu. 1935., Révész Imre: A refor
máció az erdélyi oláhok között. Debrecen, 1938., francia nyel
ven: La réforme et les Roumains de Transylvanie. Archívum 
Europae Centro-Orientalis. III. Budapest, 1937. 279—316. 1., 
Sztripszky—Alexics: Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. szá
zadbeli román fordításban. Protestáns hatások a hazai román
ságra. Budapest, 1911.

Oláh Miklósról Hunfalvy Pál: Oláh Miklós családi viszo
nyai és Hungáriája. Irodalomtörténeti Közlemények. I. Buda
pest, 1891. 35— 40. 1., Kollányi F.: Oláh Miklós. Katolikus 
Szemle. I. Budapest, 1887., Kollár Ádám: Nicolai Olahi, Metro
politae Strigoniensis, Hungária et Attila. Wien, 1743. — Az 
ecsedi kincsekről Komáromy A.: Hová lettek Szent László vá
radi székesegyházának műkincsei? Pethe Márton püspök rever- 
zálisa, 1589. Századok XXXVI. Budapest, 1902. 408— 11. 1., — 
Telegdi Miklósról Both F.: Telegdí Miklós élete és művei. Bu
dapest, 1899., Br őszt el L.: Telegdi Miklós élete. Katolikus 
Szemle. IX. Budapest, 1895., Bunyitay V.: Telegdi Miklós szár
mazása. Űj Magyar Sión 1896., Mihalovics E.: Telegdí és Bor
nemisza. Budapest, 1898,
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A váradi kapitányság történetét megírta Balás M.: A vá- 
radi kapitányság története. Nagyvárad, 1917.

A jezsuiták váradi kapcsolatairól Fraknái V.: Possevino 
váradi látogatása, 1583-ban. Tiszántúl. Nagyvárad, 1901., Egy 
jezsuita diplomata hazánkban. Katolikus Szemle, XVI. Buda
pest, 1902., Meszlényi A.: A magyar jezsuiták a XVI. század
ban. Budapest, 1931., Veress E.: Erdélyi jezsuiták levelezése és 
iratai a Báthoryak korából. 1571— 1613. I— II. kötet, 1571—88. 
Budapest, 1911— 13.

Ghyczy Jánosról Jakab E.: A Ghyczyek Erdély történeté
ben, különös tekintettel a kormányzói intézményre. Budapest,
1875., Nagy M.: A Ghyczyek a magyar történelemben. Turul. 
XLIII. Budapest, 1929. 11—37. 1.

Az 1591-ben kivégzett Gyulai Pálnak idézett levele már 
1663-ban, Várad pusztulása után, nyomtatásban is megjelent 
Szebenben: Tanácsi Tükör címmel. — Tanácsi Tükör, az az 
Ns. Gyulai Pálnak eszes, okos, tanácsos, oktató levele, melyet 
ama nagy emlékezetű méltóságos erdélyi fejedelem és felséges 
lengyel király Báthory Istvánnak szegény legényből lett belső 
tanács híve írt, tanácsi tükörül, Sibrik Györgynek, váradi fő
kapitánynak, lengyelországi Nipoloinczról, tisztében híven és 
dicséretesen való eljárására, Anno 1585. die Augusti. Szeben, 
1663. — A levél eredetije latinul készült és több ízben jelent 
meg magyar fordításban. Eredetijét közölte Balás Margit id. 
m. 33—52. 1. — A magyar fordítást Csepregi Turkovics Mihály, 
Apaffy Mihály erdélyi fejedelem és a Váradról Erdélybe köl
tözött Teleki Mihály kedvelt embere írta (Szebenben, 1663. 
augusztus 3-án). Az 1585-i utasítást 1660-ig minden váradi fő
kapitány beiktatásakor ünnepélyesen felolvasták.

Az 1598-i eseményekről Dudik B.: Rödern Menyhért csá
szári tábornagy tudósítása Nagyvárad 1598. ostromoltatásáról. 
Történelmi Tár. I. Budapest, 1878. 99— 116. 1., Veress E.: Bá
thory Zsigmondné és a váradi kálvinisták. Protestáns Szemle. 
X. Budapest, 1898. 604— 11. 1., Zoványi J.: Derecskéi Ambrus. 
U. ott V. Budapest, 1893. 197. és köv. 11., Zsák J. A.: A  nagy
váradi vár ostroma 1598-ban. Nagyvárad, 1899. — Merényi L 
Adalék Király Albert erdélyi generális életéhez, 1595—96. 
Hadtörténelmi Közlemények. VII. Budapest, 1892. 403. 1. — 
Várad ostromáról már 1599-ben Augsburgban megjelent egy 8 
oldalas híradás: Relatio oder historische Erzelung, was gestalt 
die Vöstung Gross Wardein in Siebenbürgen, von den Türggen 
in dem Monat Octobris des 1598. Jars mit 60,000 Mann belagert 
und entlieh durch gegenwöhr dahin benötiget, das er dieselbig 
den 3. Novembris verlassen und solche Vöstung glücklich er
halten worden. Wie solliches alles Ertzhertzogen Maximilians 
von den Christen Melchior von Rädern zugeschriben worden. — 
Egy másik Nümbergben: Wahrhafte Beschreibung, welcher
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massen der wohlgeborne Herr Melchior von Redem Frey Herr 
die gewaltige Festung Gross W ardein... erhalten (1598).

Az álmosdi ütközetről Gömöry G.: Az álmosdi ütközet 
1604. október 15-én. Hadtörténelmi Közlemények. IV. Buda
pest, 1891. 709. 1.

Zólyomiról Gyalókay J.: Albisi Zólyomi Dávid. Századok. 
LI. Budapest, 1917.

Rhédeyről Komáromy A.: Rhédey Ferencz váradi kapitány. 
Hadtörténelmi Közlemények. VII. Budapest, 1894., Rhédey Fe
rencz bihari főispán életéhez, 1608. Történelmi Tár. VII. Bu
dapest, 1884. 398. 1.

Pázmány Péter életét megírta Fraknái V.; Pázmány Péter 
és kora. 3 kötet. Pest, 1868—69., Pázmány Péter. Budapest,
1886., Podhraczky /.: Pázmány Péter élete. Buda, 1836., Sík 
S.: Pázmány. Budapest, 1939. — Pázmány gyermekkoráról Ka
rácsonyi J.: Pázmány Péter ifjúsága és rokoni összeköttetései. 
Religió. Budapest, 1907., Zsák J. A.: Ki térítette Pázmány Pé
tert a katolikus vallásra? Budapest, 1901.

Opitz Mártonról Gragger R.: Martin Opitz und Siebenbür
gen, Ungarische Jahrbücher. VI. Berlin, 1926, 313—20. 1., Her
mann A.: Opitz Márton Erdélyben, 1622—23. Budapest, 1876., 
Jakab B.: Opitz Márton a gyulafehérvári Bethlen-Iskolánál. 
Pécs, 1909. — Váradról írt versét idézte a svéd Hiltebrandt. 
Babinger F.: Conrad Jacob Hiltebrandt's dreifache schwedische 
Gesandtschaftsreise nach Siebenbürgen, der Ukraine und Con- 
stantinopel, 1656—58. Leiden, 1937. 23r—24. 1.

Alvíncziról Imre S.: Alvinczi Péter kassai magyar pap 
élete. Hódmezővásárhely, 1898.

A puritán mozgalomról Zoványi J.: Puritánus mozgalmak 
a magyar református egyházban. Budapest, 1911.

A kálvinizmus és a románság kapcsolatáról a fejedelmek 
alatt Melchisedec: Biserica orthodoxa in lupta cu protestantis- 
mulu in specialu cu calvinismulu. Bukarest, 1890.

A szászfenesi Jármy J.: II. Rákóczi György szászfenesi 
csatája. Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, 1902. 221—35. 1., Gya
lókay J.: A  szászfenesi ütközet. Hadtörténelmi Közlemények. 
XXVII. Budapest, 1914. 34. 1. Petky Annának 1696-ban Kassán 
tett vallomását a kassai jezsuiták Benkovics váradi püspöknek 
küldötték meg. A budapesti egyetemi könyvtárból közölte 
Podhraczky id. m. II. 65—67. 1., Bunyitay—Málnási id. m. IV. 
294—95. 1.

Várad 1660-i ostromáról Bunyitay V.; Nagyvárad a török 
foglalás korában, 1660—92. Visszavívásának kétszázados emlék
ünnepére. Budapest, 1892., Deák F.: Nagyvárad elvesztése 
1660-ban. Budapest, 1877., Gyalókay J.: Nagyvárad ostroma 
1660-ban. Hadtörténelmi Közlemények. XXIV. Budapest, 1911. 
31— 48. 1., Karacsay F. gróf: Nagyvárad ostromlása 1660-ban,
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Tudományos Gyűjtemény. 1821. XII. 48. 1., Hormayr: Archiv. 
XIII. Wien, 1821., Die Belagerung von Grosswardein Im Jahre 
1660. österreichische Militärische Zeitschrift. Wien, 1822., 
Podhraczky J Nagyvárad meghódítása. Magyar Akadémiai 
Értesítő. II. Pest, 1855. — Tisza Istvánról Komáromy A.: Turul. 
XIII. Budapest, 1895.

Szalárdi Jánosról Koncz J.: Szalárdi János kiadatlan le
velei és reá vonatkozó adatok. Irodalomtörténeti Közlemények. 
IX. Budapest, 1899., Horváth D.: Szalárdi János és siralmas 
krónikája. Századok. LVII—LVIII. Budapest, 1924. 94— 122 1., 
Kemény József gróf: Szalárdi János a történész. Üj Magyar 
Múzeum. I. 233—50. 1., Pest, 1855., Szabó K.: Szalárdi János 
életéhez, 1665. Történelmi Tár. III. Budapest, 1880. 414. 1., Szi
lágyi S.: Szalárdi János siralmas krónikájának történetéhez. 
Figyelő. VIII. Budapest. — A Szalárditól szerkesztett 1660-i 
kapitulácíós feltételekről Koncz J.: Nagyvárad kapitulációja 
1660-ban. Hadtörténelmi Közlemények, V. Budapest, 1892. 
390—94. 1.

A török uralomról Bunyitay Vince: Nagyvárad a török fog
lalás korában, 1660—92. Budapest, 1892., Tóth-Szabó Pál: 
Nagyvárad az erdélyi fejedelmek és a török uralom korában, 
1660—92. Nagyvárad, 1904. — Gyaló,kay J.: Rákóczy László, 
1636—64. Hadtörténelmi Közlemények. XXVIII. Budapest, 1913. 
435—44. 1.

III. Nagyvárad újjáébredése.
Zrínyi Miklós akciójáról Markó Árpád: Gróf Zrínyi Miklós 

prózai munkái. Budapest, 1939.
Várad visszavételéről (1692) Bunyitay és Tóth-Szabó id. 

m., azonkívül Fraknói V.; Várad felszabadítása és XII. Incze 
pápa 1692-ben. Róma, 1892. Holéczy M.: Nagyvárad megvétele. 
Tudományos Gyűjtemény. Pest, 1836. VII. 46. 1., R. Horváth J.: 
Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünnepére, 1692— 
1892, Hadtörténelmi Közlemények. VII, Budapest, 1892, 409. 1., 
Mely napon kapitulált Nagyvárad 1692-ben? U. ott XI. Buda
pest, 1896. 125. 1., Kropf L.: Nagyvárad kapitulációja 1892-ben. 
U. ott X. Budapest, 1895. 548. 1., Ványi F .: Nagyvárad vissza
foglalása a töröktől 1692-ben. Budapest, 1917.

A helyreállítás munkájáról Bunyitay V.: A mai Nagyvárad 
megalapítása. Budapest, 1885,, Gyalókay J.; A nagyváradi vár 
1692, évi átalakítási terve. Magyar Katonai Szemle. III. Buda
pest, 1933. 205— 14. 1.

A Fekete Körös völgyének magyarságáról Győrify J.: A 
feketekörösvölgyi magyarság települése. Az erdélyi magyarság 
eredete. Budapest, 1915., A mócokról u. ott 27—38. 1., Stan
Váradi freskó 12
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Vazul román kanonok: Magyar elemek a mócok nyelvében. 
Nagyszeben, 1908., Weigand Gusztáv német kutató: Körösch- 
und Marosch-Dialekte. Leipzig, 1897.

Várad püspökeiről Bunyitay V.: Gróf Csáky Imre. Katoli
kus Szemle. I. Budapest, 1887., Málnási Ö.: Gróf Csáky Imre 
bíbornok élete és kora, 1672— 1732. Kalocsa, 1933., Thallóczy 
L.: A váradi Szent László templom restaurációja. Archeológiái 
Értesítő. XIII. 29—30. 1. — A román egyházi unióról Bunyitay 
V.: Biharmegye oláhjai és a vallási unió. Budapest, 1892. — Ä 
román társadalmi és egyházi mozgalmakról Firu N Date sí 
documente cu prívire la istoricul biserici grecoromane din Ora
dea Mare. Arad, 1909., Revolutiunea lui Horia, 1784—85. Nagy
várad, 1925., kiegészíti ezt Ardeleni: Istoria diocesei Oradeai 
Mare., Lupsa G.: Istoria bisericeasca a Romanilor bihoreni. I. 
1829—55, Nagyvárad, 1935., Radu J.: Istoria diecesei románé 
unite o Oradii-Mare, 1777— 1927. Nagyvárad, 1930. — Az iro
dalomról és művészetről Bíró J.: Nagyvárad barokk és neo
klasszikus művészeti emlékei. Budapest, 1932., Dr. Fesslers 
Rückblicke auf seine fünfzigjährige Pilgerschaft. Breslau, 1824. 
45—51., Naményi L.: A nagyváradi jezsuita-drámák. Egyete
mes Philológiai Közlöny. Budapest, 1907. — Fesslerről Koszó 
J.: Fessler Ignác Aurél. Budapest, 1923., Papp Z.: Fessler Ig
nác Aurél és a magyar romantikusok. Pécs, 1928. — Szent- 
jobbi Szabó Lászlóról Gálos R.: Szentjobbi Szabó László köl
teményei. Budapest, 1911., Adatok Szentjobbi Szabó László 
munkáihoz. Irodalomtörténeti Közlemények. XVIII. Budapest,
1908., Gyalui F.: Szentjobbi Szabó László emlékezete. Erdélyi 
Múzeum. Kolozsvár, 1895., Márki S.: Szentjobbi Szabó László. 
Bihar (Nagyvárad), 1892., Toldy F.: Szentjobbi Szabó László 
költői munkái. Pest, 1865.

A nemesi felkelésről Gyalókay Jenő: Bihar vármegye és az 
utolsó nemesi felkelés. Budapest, 1902., A biharvármegyei in
surgens sereg megalakulása 1808-ban. Hadtörténelmi Közlemé
nyek. XXXVI. Budapest, 1915. 527. 1,, A biharmegyei nemesi 
insurrectio 1805-ben. U. ott XXXVII. Budapest, 1916. 438. 1., 
A  nagyváradi és biharmegyei nemes felkelő sereg hadi szabály
zata 1809-ben. U. ott XXXII. Budapest, 1911. 600. 1. — Frimont 
tábornokról Gyalókay J.: Frimont József gróf sírja, 1831. Had
történelmi Közlemények. XXXIV. Budapest, 1913. 615— 17. 1., 
Adatok Palotai Frimont János gróf élettörténetéhez, 1824—25. 
és 1829. U. ott XXXVI. Budapest, 1915. 213— 18. 1., — A pa
lotai német telepítésről Gundhart K. E.: Die Veröffentlichun
gen über das Deutschtum der Gebiete Sathmar, Bihar und Mar- 
marosch. Nagyszeben, 1927. — A korabeli Várad társaséletéről 
„Német hívség" címmel naplót hagyott hátra Vay László báró 
(1771— 1827), melyet Márki Sándor ismertetett: Egyetemes 
Philologiai Közlöny. Budapest, 1889. 570—94. 1. — Rhédeyről
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és köréről Meller S.: Ferentzy István. Budapest, 1906., Wal- 
lentinyi D.: Ferentzy István levelei. Rimaszombat, 1912, — Bu
dai Ferenczről Révész K.: Budai Ferencz és a Polgári Lexikon. 
Irodalomtörténeti Közlemények. III. Budapest, 1893. — Csoko
nairól Hencse B.: Kazinczy és a francia felvilágosodás. Buda
pest, 1928., Kardos A.: Ott volt-e Kazinczy a Csokonai teme
tésén? Debreceni Szemle. 1931., Rácz L.: Rousseau és Magyar- 
ország. U. ott 1927.

A reformkorszakban Lovassy Lászlóról Rédei J.: Magyar 
tragédia száz év előtt. Lovassy László pere és rabságának tit
kos iratai. Budapest, 1938., Wertheimer E.: A  jurátusok felség
sértési pőre. Budapesti Szemle, 1908. — Irinyiről Már,ki S 
Irinyi János, egy elveszett feltaláló, 1884., Irinyi halála. Ko
lozsvár, 1895. 294. sz. — Arany Jánosról Gyöngyössy L..* 
Arany János Nagyszalontán. Protestáns Szemle. Budapest, 
1917., Arany János szalontai életéről. Irodalomtörténet. Buda
pest, 1917., llléssy J A nagyfalusi Arany család. Nagy Iván 
családtörténeti folyóirat. Budapest, 1900., László J.: Arany 
János angol kapcsolatai. Budapest, 1932., Márki Sándor ugyan
arról u. ott., Skala J.: Adat Arany János és Csokonai viszo
nyához. Egyetemes Philológiai Közlöny. Budapest, 1932. — Ho- 
henlohe-Schillingsfürst Sándor hercegről (1794— 1849), kinek 
anyja Reviczky Judith bárónő volt, mint kanonok és felszentelt 
püspök Váradon adta ki művét: Szózat a magyar clerushoz 
(Nagyvárad, 1848), de azután Bécsbe költözött és Ausztriában 
halt el. V. ö. Pachtler: Biographische Notizen über den Prinzen 
Alexander zu Hohenlohe. Augsburg, 1850., egyéb forrásokról 
Magyar Sion. 1892. 52. 1. — A román püspökökről Ardeleni: 
Istoria diocesei Oradeai Mare-, Bitay Á.: Gozsdu Emánuel ma
gyar versei, 1826. Erdélyi Irodalmi Szemle. LVI. Kolozsvár, 
1924. 263. 1., Cosma P.: Emanuil Gojdu. Kolozsvár, 1934., Radu 
J.: Samuil Vulcan episcopul roman-unit al Oradea Mare, 
1806—39. Nagyvárad, 1925., Sofronie G.: Emanuil Gojdu. Nagy
várad, 1927., Vancea J.: Biográfia Vasiliu baronu de Erdélyi. 
Nagyvárad, 1862.

Az 1848— 1849-í események biharmegyei és váradi vonat
kozásait összeállította Hegyesi Márton (1846— 1907): Biharme- 
gye 1848— 1849-ben. Nagyvárad, 1885. — Beöthy Ödön élet
rajzát megírta u. ő u. ott. I. kötet. 1885. c. munkájában V. ö. 
még Beöthy Ödön, 1796— 1804. Vasárnapi Újság 1868. 26. sz.

A  havasokbeli hadjáratról Buta N.: Avram Jancu si epoca 
sa. Kolozsvár, 1924., Doby A.: 1849. február 12. Nagyvárad. 
Vasvári Pál kiáltványa. Történeti Lapok. II. Kolozsvár, 1875. 
9. 1., Eősi Goidich J.: Vasvári Pál, a Zrínyi csapat parancsno
kának hősi halála. Magyarország és a Nagyvilág. Budapest, 
1868. 29. szám., Hegyesi M.: Újabb adatok Vasvári Pál halá
lához. Kolozsvár, 1893., Kemény Gábor báró: Nagvenved ve-

12*
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szedelme. 217—48. 1., Leövey Klára kutatásai az 1848— 49. Tör
ténelmi Lapok (Kolozsvár) különböző évfolyamaiban., Péterffy 
D.: A fontanelei csata és Vasvári Pál eleste 1849-ben. Hazánk 
és a Külföld. Pest, 1869. 27. szám., Thallóczy L.: Vasvári Pál 
s a pesti egyetemi ifjúság, 1844—49. Budapest, 1882.

Nagy Sándor honvédtábornok életét megírta Márki Sán
dor: Nagy-Sándor József. Varga Ottó, Aradi vértanuk albuma. 
Budapest, 1890. — Teleki Blanka grófnő életrajzát megírta De 
Gerando Antónia: Gróf Teleki Blanka élete. Budapest, 1892., 
P. Szathmáry Károly: Gróf Teleki Blanka életrajza. Leövey 
Klára jegyzetei nyomán. Budapest, 1886. — Szacsvayról több 
cikk: Szabadság. Nagyvárad, 1880. 123— 126., 212—241.
számok., Budapesti Hirlap. 1907. 64. szám. — Földy János jog
tanár emlékiratait kiadta Balassa Imre: Világostól Joseph- 
stadtig, 1849— 1856, Budapest, 1939. — Rulíkovszky Kázmérról. 
Pesti Napló, 1870. 91. szám., 1890. április 22. szám., Vasárnapi 
Üjság. Budapest, 1870. 45. szám., Zsák J. A.: Rulikovszky Káz- 
mér, szabadságharcunknak egy külföldi származású mártírja. 
Nagyvárad, 1899. — Brace kalandjáról Brace L. Charles: Hun
gary in 1851, with an experience of the Austrian police. New 
York 1851. Ismertette A. L.: Néhány hét a váradi börtönben. 
Budapesti Szemle. I. 1873. 385—414. 1., Liptai P.: Brace Loring 
Charles. Vasárnapi Üjság. Budapest, 1873, 21. szám. Egy ame
rikai polgár Magyarországon 1851-ben. Brace Loring Károly. 
U. ott 1871. 11— 13. szám. — V. ö. Szigethy L: Beöthy Ödön 
menekülése 1849-ben. Nagyvárad, 1901.

Csengery Antalról Beksics G.: A  magyar doktrínérek. Bu
dapest, 1882., Deák Farkas: Csengery Antal emlékezete. Szá
zadok. XIV. Budapest, 1880, 205. 1., Lukinich I.: Wlassics Gyula 
báró, Csengery Lóránt, Lukinich /.: Csengery Antal hátraha
gyott iratai és feljegyzései. Budapest, 1928. — Márki Sándor: 
Csengery Antal. Figyelő. VI. Budapest, 1879. — Csengery An
tal összegyűjtött munkái. 5 kötet. Budapest, 1884.

Tisza Kálmánról Hegedűs Lóránt: Két Andrássy és két 
Tisza. Budapest, 1938., Horánszky Lajos: Tisza Kálmán kora. 
Budapesti Szemle. CCXLIX. Budapest, 1938. 129—39. 1., Ve- 
csey Tamás: Emlékbeszéd Tisza Kálmánról. Akadémiai Érte
sítő. XVI. Budapest, 1905. 280—341. 1., — Az orosz viszony
latról Lakos Lajos: Európa békezavarója Oroszország. Nagy
várad, 1903. II. kiadás. Budapest, 1914., Rimler Gyula külügy
miniszteri titkár: A francia-orosz-osztrák-magyar szövetség
szükségessége. Titkos diplomáciai tárgyalások Delcassé Fran
ciaország külügyminisztere és magyar hazafiak között, 1899— 
1901, Ugrón Gábor eredeti leveleivel. Budapest, 1901.

Szilágyi Dezsőről Halász J.: Szilágyi Dezső. Egy letűnt 
nemzedék. Budapest, 1911. 338—97. 1. — V. ö. Szilágyi Dezső: 
Ferencz Ferdinánd főherceg nyilatkozatának becikkelyezése
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tárgyában mondott beszédek, 1900. november 6., 12. és 13. Bu
dapest, 1900.

Ipolyi Amoldról Fraknói Vilmos: Magyar Állam. Budapest,
1887., a Magyar Tudós Társaság Évkönyvei., valamint önállóan: 
Ipolyi Arnold emlékezete. Budapest, 1888., Pór Antal: Ipolyi 
Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata. Pozsony, 1886. 
Ipolyi Arnoldnak Váradon hagyományozott gyűjteményét a ro
mán kormány Románia részére igényelte. V. ö. Petranu Corio- 
lan: Revendicarile artistice ala Transilvaniei. Arad 1925., és 
különösen: Chestiunea colectiei de arta Ipolyi. Societatea de 
Maine. III. Bukarest, 1925. 450—541. 1. — Schlauch Lőrinc be
szédeit kiadta Bunyitay Vince váradi kanonok: Schlauch Lő- 
rincz beszédei. 4 kötet. Budapest, 1890—98. — Nogáll János 
püspökről Márki Sándor: Dr. Nogáll János. Nagyvárad, 1890., 
Rádl Ö.: Dr. Nogáll János emlékezete. A Szigligeti Társaság 
Évkönyve. III. 1899— 1902. Nagyvárad, 1902.

A Szigligeti Társaságról Láng J.: A Szigligeti Társaság tíz 
éve. Nagyvárad, 1902. — Endrődi Sándorról Hofbauer L.: 
Endrődi Sándor nagyváradi évei, 1880—91. Debrecen, 1932. — 
A nagyváradi szabadtéri színielőadásról Hevesi S.: A nagyvá
radi Elektrajáték. Pesti Napló, 1897. 236. sz. — Ady Endréről 
Ady Lajos: Ady Endre. Budapest, 1923., Nagy Andor: Tavasz 
Váradon. Regény a fiatal Ady életéből. Budapest, 1937. — A 
bihari társaságról Lovassy Andor: A bihariak. Kolozsvár, 1914.

Fraknói Vilmos püspökről nincsen életrajz, Karácsonyi Já
nosról megemlékezést írt Horváth Jenő: Karácsonyi János a 
történetíró. Emléksorok Karácsonyi János dr. c. püspök tisz
teletére. Gyula, 1929. 15—28. 1., Történetszemléletünk egysége 
és a történelmi Magyarország. Karácsonyi és Fraknói szellemi 
öröksége. Budapest, 1937.

Ady váradi tartózkodásáról Nagy A.: Tavasz Váradon. 
Budapest, év nélkül. — Egyes részletekről Ady L.: Ady Endre. 
Budapest, 1923. Ide szól különösen a VIII. §. A váradi szer
kesztő, 80—96. 1., valamint XIV. §. Az eltévedt lovas. U. ott 
193. és köv. 11. Egyébként a vonatkozó kutatásokat korántsem 
lehet befejezetteknek tekinteni sem Ady életéről, sem pedig a 
korabeli Nagyvárad színgazdag történetének változatairól.

Ágoston Péterről Újlaki G.: Ágoston Péter dr. védelme. 
Budapest, 1921. — A csúcsai harcokról Kratochvil Károly al
tábornagy: A Székely Hadosztály 1918— 19. évi harcai. Buda
pest, 1938. — A kommunizmusról Szirmay L. Árpád kanonok: 
A  proletárdiktatúra története Nagyváradon. írta egy nagyvá
radi kanonok. Budapest, 1939. — Széchenyi Miklós grófról nin
csen életrajz.

Karácsonyival szemben a Nagyvárad birtokáért folytatott 
román küzdelemről Sofronie G.: Tratatul de la Trainon si actiu-
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nea revizionista. Nagyvárad, 1933., Biharul straja la hotare. 
Nagyvárad, 1933.

Nagyvárad leírását adták Dejeu-Firu: Monográfia munici- 
pului Oradea si judetul Bihar. Nagyvárad, 1926., Firu Nicole: 
Oradea Mare. Bukarest, 1924., K. Nagy Sándor: Biharország. 
3 kötet. Nagyvárad 1884—86,, Némethy—Bíró: Nagyváradi Út
mutató. Nagyvárad, 1901., Sipos O.: Biharvármegye és Nagy
várad földrajza. Budapest, 1901., Biharvármegye a népesedési, 
vallási, nemzetiségi és közoktatási statisztika szempontjából. 
Nagyvárad, 1903., Tabéry G.: Nagyvárad. Erdélyi városképek. 
Budapest, 1935. 59— 104. 1.

A román egyház történetéről Georgescu J.: Episcopul Mi
hail Pavel, 1827— 1902. Nagyvárad, 1927., Un mártírul datoriei 
catre tzara. Episcopul Demetriu Radu. Csernovic 1925., Pavel 
C.: Episcopul Dimítrie Radu, 1860— 1920. Belényes, 1932. — 
A belényesi román iskolákról u. ő: Scoalele din Beius, 1828— 
1928. Belényes, 1928. — A váradi zsidóságról Grósz Emil: 
ötven év munkában. Budapest, 1939., Lakos L.: A váradi zsi
dóság története. Nagyvárad, 1912. — A biharmegyei románság 
történetéről Pascu E.: Les Roumains du Bihar. Revue de 
Transylvanie. IV. Kolozsvár, 1938. 365— 80. 1.

*
Mindezekből a felsorolt forrásművekből és egyéb iratokból 

világosan kitűnik, mennyire kívánatos volna Várad egész tör
ténetének részletes, kimerítő és tudományos felkutatása és 
egybeállítása. Nem egy részletet azért kellett elhagynunk az 
egyébként erősen megrövidített jelen munkából, mert a rész
letek messze vezettek volna bennünket attól, hogy az egészről 
teljes képet adjunk.

így többek között mellőznünk kellett a középkori Várad 
képének részletes megrajzolását. Mindössze a legfontosabb és 
leginkább szembeötlő eseményeket soroltuk fel a bihar-váradí 
átmenetnél, amelynek homályos részletei megvilágításra szorul
nak. Ugyanígy nem terjeszkedtünk ki Béla király házának bihar- 
váradi történetére és életére, valamint Szent László király éle
tére sem. III. Béla házának annyira fontos és mozgalmas tör
ténete túllépte volna e munka kereteit, de nem fért bele a tatár
járást követő helyreállításnak ez idő szerint még zavaros, de 
sok egyéb korszaknál fontosabb időszaka. Bunyitay Vincének 
Kopasz nádorról írt történelmi tanulmánya oly gazdag részle
tekben, hogy abból az egész korszakra következtethetünk.

Az Anjouk és Zsigmond király történetének egyébként fö
lötte hiányosan ismert korszaka még arra sem nyújtott lehető
séget, hogy a korabeli tudomány, iordalom és művészet fejlődé
séről összefüggő képet adjunk. Nem említettük meg a váradi 
katedrális freskóinak alkotóját, Tomaso di Modenát és nem ír
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tűk meg Vitéz János váradi püspökségének az egész magyar 
történelem szempontjából fontos történetét- Pedig Aeneas Syl- 
vius Piccolomini, a későbbi II. Pius pápa, nemcsak a bíbomoki 
kalapot kapta Vitéz útján, hanem László király nevelőjeként 
minden alkalmat megragadott, hogy a váradi püspökkel magát 
észrevétesse, őt üdvözölhesse és a magyar állam legfőbb ügyeit 
Hunyadi János oldalán intéző főpapnak kedvébe járhasson — 
commenda me domino Varadiensi, cui sum deditissimus.

Hasonló helyzetben vagyunk Fráter György váradi püspök
ségével és egész alakjával, Szapolyai Jánoséval, amelyeket leg
jobban Váradról és talán egyedül a kettő között fennállott kap
csolat alapján leht megfesteni. Nem szólván a Váradon elpusz
tult kincsekről, sorsukról és leltáraikról, hiányzik a váradi vég
vár története a magyarok, Erdély és a török szempontjából, 
hiányzik annak fontossága később, a visszavétel után, a Tiszán
túl protestáns kultúréletében, a magyarság néphullámzásában, 
új elrendezkedésében, diadalmas előnyomulásában és a román
sággal folytatott nehéz küzdelmében.

A barokk idők felkészülése és a forradalmi átalakulások 
(1790— 1848), a későbbi elrendezkedés, a nyugalmas évek pá
ratlan gazdasági fellendülése, a politikai, társadalmi, irodalmi 
és művészeti életnek a fellendült hírlapirodalomban elrejtett 
mozzanatai, az ezek alapján megfesthető színgazdag kép elma
radása magában véve is azt mutatja, hogy Várad története, a 
magyar nemzet és a magyar állam történetének, a magyar nép 
és a magyar műveltség fejlődésének páratlanul értékes és fontos 
része, amelynek méltó egybeállítása és az utókor számára való 
megörökítése még a jövő feladata.

E szerény könyv megelégszik azzal, ha néhány színt kiemelt 
és ezzel a figyelmet Bihar-Várad múltjának szépségei és fon
tossága felé irányította.
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