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"Várad: a kicsi magyar élet 
Nagy és új küzdőit te adtad, 
Költők és más ifjú merészek 
Benned ébredtek és akartak, 
Áldott a te száz esti fényed 
És áldott nyugtalan vigalmad. 
Pogány örömre emlékezvén, 
Megáldalak én, bús keresztény!... 

Várad: hol Ady Endre arca 
Ragyogott éjszakák homályán 
S új versek csengő, könnyű harca 
Vágott rendet a régi gárdán 
S a kávéházi zűrbe, zajba 

Tárogatónk zendült, kiáltván: 
Hogy akik itt sírnak, loholnak, 
Mind váteszeid, tarka Holnap!... 

Város, kinek nem látni mását, 
Ily újat, vígat és erőset 
S bár poromat - hisz visszavárják, - 
Adom a szent szülötte földnek, 
Borús vágyam derűs magasban 
Várad felé száll nyughatatlan!"

- írja Juhász Gyula Várad című versében. Ebbe a csodás városba indultunk október 5-én 
diáktársainkkal és kísérő tanárainkkal. Mint a Kodolányi János és Kollégium szerencsés tanulói, 
már a második tanévben látogathattunk el Lászlóné Sebesi Éva tanárnő szervezésében 
Nagyváradra, illetve Aradra. 
Hosszú utazás után érkeztünk meg a szecessziós Váradra: a városnézés során Ady életéhez 
kapcsolódó helyszínekre jutottunk el. Útvonalunk a kezdő újságíró Kőrös-parti hónapos 
szobájától addig az Európa Szállóig vezetett, hol már, mint elismert művész vett ki szobát. Az 
Emke kávéház teraszán felidéztük az itt íródott Új vizeken járok és Szeretném, ha szeretnének 
című költeményeit; ellátogattunk az egykori Müllerei cukrászdába --ma Ady-múzeum--, melynek 
teraszán aktuális témákra vadászott az újságíró-költő. A meglátogatott helyszíneken verseket 
szavaltunk, ezzel is emelve a hangulatot. A börtön három napig volt Ady tartózkodási helye Egy 
kis séta című írása miatt, melyben a külvárosi nyomort hasonlítja össze a Kanonok-sor 



fényűzésével: ez utóbbi helyszínnel zártuk „Ady-túránkat”, melyből Diósy Ödön /Léda/ háza, az 
Európa Szálló vagy a Színház sem maradt ki. Másnap reggel Janus Pannonius Búcsú Váradtól 
című versével zártuk nagyváradi városnézésünket: 
 "Mint ahogy lovaink a szánt repítik.  
Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. " 
Mi siettünk is, hiszen iparkodtunk utunk második állomását, Aradot elérni. Először a 
Vesztőhelyre mentünk, ahol egy bensőséges megemlékezés keretei között koszorút helyeztünk az 
emlékműre. Majd megnéztük a Szabadság-szobrot, melyet 1890-ben avattak fel az aradi vértanúk 
emlékére. Október 6-án Aradon lenni és emlékezni, olyan megható élmény, melyre örökre 
emlékezhetünk.   
Rövid szabadprogram után indultunk haza: otthonról itthonra.  
"...otthon ott van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, 
ahol a nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát ültetve unokáira gondol". 

Demény Jennifer, Kovács Judit Dominika 10.A 

 


