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A
 hold óriási korongja Eszter

gom fölé emelkedett. Széles, ezüst hi
dat épített a Duna vizére. A folyó méltó
ságteljesen hömpölygött, sodrát, erejét 
csak néha érzékeltette egy-egy, 
gyorsan tovatűnő uszadékfa. A csilla
gos égboltba feketén rajzolódott a 
hegy. Csúcsát vár koronázta, körkörö
sen lefelé ereszkedő falakkal. A falakon 
belül magasodott a palota. Hálótermei
ben még első álmát aludta mindenki. 
Súlyos, kétélű kardjukat maguk mellé 
fektetve horkoltak a varég páncélos vi
tézek, ágyában pihent az érsek, a ká
polna lépcsőjén fázósan összebújtak a 
koldusok, és egyenes deszkákból 
ácsolt fekhelyén aludt az öreg király is, 
Magyarország első koronás uralkodó
ja, István.
A király álmodott. Lélegzete egyre sza
porábbá, egyre zihálóbbá vált, végül, 
mint egy kisgyerek, István király elsírta

magát, s ekkor felriadt. Felült, úgy 
ahogy volt, hálóruhában, könnyeit le 
sem törölve kiszaladt a szobából, me
zítláb végigfutott az előcsarnokon, és 
rohant egyenesen a kápolna lépcsőjén 
éjszakázó koldusokhoz.
- Ébredjetek, ébredjetek! - rázta a kol
dusok vállát István király. - A fiamról ál
modtam, képzeljétek, a halott fiamról 
álmodhattam! Megadta Krisztus nekem 
ezt a boldogságot! Hálát adok neked, 
Uram! Gyertek, koldusok, köszönetül 
szétosztom közietek, ami pénz csak 
van az erszényemben.
- Mi ez? Mi történt? - habogtak zava
rodottan a koldusok.
- Arany! Ide nézzetek, aranyat oszt ne
künk ez a vén!
- Megbolondult! Ideadja nekünk min
denét! Gazdagok leszünk! Még öreg
ember, még! Gyorsan, gyorsan, addig 
kell elszedni tőle a pénzét, amíg az 
eszére nem tér!
És nekiestek a pénz szagától megbó
dult koldusok az uralkodónak, püfölték, 
verték, tépték a szakállát, rikácsoltak és



habzott a szájuk. Mohóságukban talán 
ott helyben agyonütik István királyt, ha 
a zajra fel nem serken álmából a nádor, 
Aba Sámuel és a hadak parancsnoka, 
Csanád ispán, s kardot rántva oda nem 
rohannak.
- Láncra verni őket!-mennydörögte a 
nádor. - Kezet emeltek a szent királyra! 
Leüttetem a fejeteket, gazemberek!
- Inkább húzzuk karóba őket!
- De előbb kinyomom a szemeteket! 
Holnap meg majd énrám támadtok! 
Gyere, Csanád, itt a tőröm, toljuk ki a 
szemüket, aztán majd eldöntjük, milyen 
halálbüntetést érdemelnek!
István király még mindig a földön ült, 
összetépett hálóruhában, kékre-zöldre 
verve, összekarmolva, megszaggatott 
szakállal. Fújtatott, lihegett, szóhoz 
sem jutott, csak a kezével intett, hogy 
várjanak, várjanak. A varég testőrök vil
lámgyorsan összeláncolták a kolduso
kat. Ott toporzékolt mellettük Aba Sá
muel nádor és Csanád is, kivont tőrrel, 
a király beleegyező bólintására vártak, 
hogy megvakítsák a koldusokat. 
Közben kivilágosodott az udvar, gyer
tyák gyúltak itt is, ott is. Letódultak az 
udvarra a szolgák és az urak, a katonák 
és a papok. Fáklyákat lobogtattak, kiál
toztak, hadonásztak a nagy sokadalom 
közepén, az össze-vissza imbolygó ár
nyékok között. A fáklyák fénykörében 
pedig ott állt mezítláb a királyi felség, és 
egyre csak azt hajtogatta, hogy várja
tok, várjatok, mert a kiadós veréstől 
még most is alig kapott levegőt.
- írva áll - emelte föl végre a kezét -, 
hogy aki a szegények közül csak egyet 
is megsegít, Krisztust segíti az. S én 
felserkentem az éjszaka közepén, hogy 
ide sietve alamizsnát osszak szét kö
zöttük. Ha ezt a csúfságot, amit a koldu
sok műveltek velem, bárki más tette 
volna, akár ellenség, akár jóbarát - már 
megismerte volna a kardom erejét, s 
nem várnék sem Csanád ispánra, sem

a nádorra. Így azonban hálát adok Is
tennek, hogy koldusok által szégyení- 
tett meg, köszönöm Jézus Krisztusnak, 
hogy méltónak talált erre a megalázta
tásra. Parancsolom tehát, azonnal en
gedjétek el őket, s ezután se essék 
semmi bántódásuk. Ti pedig gyertek ve
lem, hogy - a Szent Szűz képe előtt fe
jet hajtva - mindannyian a Mennyei 
Atyához fohászkodjunk, mert semmi 
sem történhet az ő szándéka ellen, egy 
hajszál le nem hullhat a fejünkről, ha azt 
Krisztus nem akarja.
Azzal saját kezűleg oldotta le a hü- 
ledező koldusokról a láncot, majd - 
 nem kevésbé elképedt várnépétől kö
vetve - úgy, ahogy volt, mezítláb és té
pett ruhában, bevonult a kápolnába, 
letérdepelt a hideg márványra, és hosz- 
szan imádkozott.

Sokára csendesedett el az esztergomi 
palota. Az urak és az országnagyok 
nem tudtak napirendre térni az eset fö
lött. Összedugták a fejüket, pusmogtak
- meg ne hallja illetéktelen személy! 
Hónapok óta szóbeszéd tárgya volt a 
király viselkedése. Amióta - egy évé - 
nyomorultul elpusztult, elvérzett egy 
vadászaton a trónörökös, Imre herceg, 
nem tért magához a király. Mintha 
összeroppant volna benne valami.
- Azelőtt is sokat jótékonykodott, mo
nostorokat alapított, meg is ajándé
kozta azokat. Elrendelte, hogy min
denki köteles minden terménye egy ti
zed részét a papoknak adni. Gyámolí
totta a szegényeket, segítette a zarán
doklókat, drága pénzen szállóházakat 
is építtetett nekik Konstantinápolyban, 
Jeruzsálemben és Rómában. Igaz ke
resztény volt a király egész életében - 
bólogatott Csanád ispán. Aba Sámuel 
termében ültek, egy-egy kupa borral 
öblítették le az izgalmat. - Hanem ami
óta szeretett fia meghalt, semmi más
sal nem törődik, csak az imádkozással!



- Korosabb lévén nálam, te jobban tu
dod, milyen volt a királyi felség azelőtt. 
Most azonban kimondom kereken: 
gyenge! Az öröklés ügyét nem intézte 
még el! Pedig enélkül esetleg egész 
életműve romba dől, elpusztul a ke
reszténység e friss ültetvénye, s a pogá- 
nyoké lesz itt újra minden! Csak akad 
ember, akinek hajt a szavára! Miért 
nem hozatjuk fel a szent életű püspö
köt, Gellértet Marosvárról? Ő biztosan 
rávenné, hogy ...
- Meg ne halljam még egyszer e szót: 
Marosvár! így a lázadó Ajtony hívta a 
fészkét, ahonnan a bizánci császárral 
paktált ellenünk! Maga a császár merí

tette alá a keresztelőmedencéjébe Aj- 
tonyt, az árulót. De hiába keresztelték 
meg, csak pogány maradt a szívében! 
Kilenc feleséget tartott! Veszedelmes 
ellenséggé fajult az a hatalmas és gaz
dag ember! Számtalan nyája, ménese, 
csordája legelt a Maros és a Tisza vidé
kén. Szolganépe féken tartására sere
get állított. De elbízta hatalmában ma
gát: a királynak az erdélyi hegyekből 
hajón leúsztatott sóját megvámolta, őt 
magát pedig semmibe vette. Ezért én 
az országos sereggel őt megrohamoz
tam, véle megvívtam, életre-halálra. 
Első nap ő győzött. Én visszahúzód
tam. Hanem éjszaka meglátogatott az



Isten angyala, oroszlán képiben. „Mire 
vársz még?” - kérdezte a látomás. 
„Hát nem a Szent Király vezére vagy? 
Nem a pogányok ellen küzdesz? Nem 
Szent György zászlói lobognak hadaid 
előtt?” Én akkor felriadva tanácsot tar
tottam, aztán lóra kaptunk, rajtaütöt
tünk Ajtony alvó seregén, és szétzúztuk 
őt! Fejét lecsapattam, nyelvét kivágat
tam, városát megszereztem. Irgalmas 
királyunk megkegyelmezett Ajtony csa
ládjának, de a pogány fészkének még a 
nevét is eltörölte. Nincs többé Maros
vár! Azt a helyet rólam nevezték el, és 
Csanádnak hívják. Így jegyezd meg, 
öcsém!
Aba Sámuelnek arcizma se rándult, pe
dig majd szétvetette a düh. „Hogy mer 
ez a Csanád ilyen hangot megütni ve
lem szemben? Hiszen én vagyok a kirá
lyi udvartartás feje, a nádor! István lá
nya a feleségem! Ő pedig csak egy me
gyének az ispánja!” Sokáig hallgatott, 
végül mégis győzött benne a józan ész, 
s békülékenyen így szólt:
- Mielőtt emlékeidbe feledkeztél volna, 
arra kértelek, hozasd fel Esztergomba 
Gellért püspököt.
- Honnan hozassam fel? - sistergett 
az ispán.
- Természetesen a rólad elnevezett 
várból, Csanádról.
- Tetszel nekem, öcsém! Tetszik, hogy 
magasabb rangú létedre nem restellsz 
igazat adni nekem, mert beláttad, hogy 
nekem van igazam. Az uralkodásra ter
mett férfi jellemvonása ez! Ha rajtam 
állna, én bizony szívesebben látnám a 
te fiatal fejeden a pápa úrtól kapott 
megszentelt koronát, mint bárki másén. 
Hanem ebben az ügyben Gellért püs
pök aligha segít neked, ő sohasem ártja 
magát evilági dolgokba.
- Csendesebben!-tolta félre az aszta
lon füstölgő gyertyát a nádor. - Él még 
István király, és ha az imáim meghall
gatást nyernek, még sokáig az ő gond

jára bízatunk mindannyian. Nehogy va
lami fülelő szolga azt jelentse neki, már 
az örökségét osztjuk! De ha bánatunkra 
mégis elszólítaná őt az Örökkévaló, 
nem én következem az utódlási sorban, 
hanem őfelsége nagybátyjának a fia, a 
Nyitrára zárt Vazul herceg. Őrizetbe 
rendelte őt a király, nehogy - veszé
lyessé válva - megtámadhassa Imre 
herceg öröklését. De most, hogy sze
gény Imre nincs többé velünk, vitatha
tatlanul Vazul a korona várományosa. 
- Vagy inkább a velencei Péter! A 
fecske módon ficsegő olasz! - csattant 
fel az öreg ispán. - Őt pártolja a király
né, mert retteg a magyar Vazultól. És 
mert Gizellának is rokona ez az Orseolo 
Péter. De hát mit tud ő rólunk! Ő csak 
azt látja: szép ország, gazdag ország, 
de jó volna a trónján ülni. Fogalma 
sincs, mennyi vért ontottunk ki ezért a 
termő békéért! Én a király oldalán har
coltam a pogányok ellen, a lázadók el
len, a besenyők, a bolgárok, a lengye
lek ellen, s a német császár rettenetes 
támadását is vállvetve vertük vissza. És 
ott álltam a király mellett, amikor törvé-



nyeket szabott, ítélkezett, és püspök
ségeket alapított! Én tudom, hogy Ist
ván mindig mindent értünk, magyaro
kért tett. Országot, keresztény királysá
got formált a pogány törzsek egymás
sal is viszálykodó fejedelemségéből. 
Ezt akarja most a jött-ment olasz elpré- 
dálni? Ezek az Orseolók még a saját 
népüket sem tudták kormányozni. El
kergették az apját, mert zsarnokosko
dott a velenceiekkel. Abban bízott, 
hogy a nagybátyja, a hatalmas német 
császár majd minden bajból kirántja. 
Hát minek nekünk egy olyan király, 
mondd meg, fiam, egy olasz, aki még 
az olaszoknak sem kell, aki folyton a 
németek előtt hajbókol?!
- Na és Vazul? Az ősi jog szerint őrá 
vár a hatalom.
Csanád sötéten hallgatott. Boroskupá
ját markolászta, mintha kard lett volna.
- Vazul nem lehet király! - robbant ki 
az ispánból. - Hiszen őt gyerekkora óta 
fogságban tartjuk. Igaz, nem börtön
ben, hanem szép kastélyban, lovagol
hat, szórakozhat, élhet kedve szerint, 
három szép szál fiát föl is nevelte, de 
hát mégiscsak fogságban telnek napjai! 
Ő biztosan gyűlöl bennünket. Gyűlölnie 
kell! Ha trónra ülhetne, bosszút állna 
mindannyiunkon. Legelőször a király
nén, aztán rajtam. Te is sorra kerülnél, 
nádor úr, ne reménykedj! A szép Mátra- 
alja helyett, ahol birtokaid feküsznek, 
hamar Nyitrán találnád magad, s még 
örülhetnél, ha nem kurtavasban, meg
vakítva.
Elhallgattak az urak. Odakinn már szür
kült a sötétség. A gyertya is inkább füs- 
tölgött, fényt alig adott, el is csippen
tette a lángot két ujjával Aba Sámuel.
- Bizony, Imre herceg lett volna az 
igazi király. Hogy istápolta, nevelgette 
őt az apja! De hát elpusztította szegény 
herceget a bihari rengetegben egy seb
zett vadkan. A király azóta csak ár
nyéka önmagának. Rá se lehet ismerni.

Különös dolgokat művel. Ma éjjel is: őri
zet nélkül kiszaladt a koldusok közé, 
szétosztott köztük egy kisebb vagyont, 
s a végén még azt is eltűrte, hogy a 
szakállát megtépjék. Hiába, öreg már ő, 
és nincs, aki átvegye a koronát. Ten
nünk kell valamit, ha nem akarjuk, hogy 
hazánk méltatlanok kezére jusson.

Parasztszekér baktatott az úton. A sze
kér közepén, az odavillázott szalmán 
két férfi feküdt. Az egyik Walter mester 
volt, a másik pedig a messze földön 
híres, szent életű remete, Imre herceg 
egykori nevelője, István király barátja, 
most éppen a Csanádi püspök: Gellért. 
Hiába jutott azonban Gellért magas 
méltóságra, továbbra is úgy élt, mint 
bakonyi remeteségében. Gyakran fej
szét ragadott, magányosan kisétált az 
erdőbe, fát vágott, és a saját hátán ci
pelte haza a tűzrevalót. Máskor a neki 
szolgáló cselédek közé állt be dolgozni, 
hogy könnyítsen a munkájukon. Ha be
teget talált, igyekezett meggyógyítani. 
Híre járt: egyszer egy leprást a saját 
ágyába fektetett. Cifra ruhát sohasem 
hordott, általában szőrcsuhát viselt, 
télen pedig a kosok bőréből összerótt 
durva öltözéket.
A nagy hatalmú püspök, ezrek és ezrek 
térítője, amikor egyik helyről a másikra 
utazott, nem díszes kocsiba ült, hanem 
egyszerű parasztszekérre. Útközben 
zötykölődve újraolvasgatta azokat a 
könyveket, amelyeket remete korában 
szerkesztett.
Ezúttal Esztergomba igyekezett. Üze
netet kapott Csanád ispántól s magától 
Aba Sámuel úrtól is, hogy valami nagy 
baj érte a királyt, jöjjön gyorsan, mert 
csak ő segíthet őfelségén. Gellért tehát 
maga mellé vette hűséges társát, Wai
ted, és útnak indult.
Esteledett. A szekér végeláthatatlan 
tölgyerdőben csörömpölt előre. Hirte
len hangos röfögés ütötte meg a fülü



két. A makkoló erdőből terelgette haza
felé a disznókat egy fiú. Gellért magá
hoz hívatta a kis kondást, aggódva 
megkérdezte, hogy keresztény-e, majd 
az igenlő válaszban megnyugodva 
megáldotta, s útjára bocsátotta őt. A fiú 
hírét vitte, hogy a püspök az erdőben 
készül letáborozni, s nemsokára a kö
zeli udvarház ura bukkant fel a szekér 
előtt. Odavágtatott hozzájuk, és lováról 
leszállva kérte őket, töltsék nála az éj
szakát. A püspök a meghívást elfogad
ta. Megvacsoráztak, imádkoztak, lefe
küdtek, de nem tudtak elaludni.
- Walter! Mi ez a zaj?
- Malomkerék surrogását hallod, püs
pök úr. Őrölnek itt a házban, az zörög.
- Éjszaka?
- A szolgálólány urának a gabonáját 
őrli, mert ezen a vidéken nincs más ma
lom. Igyekeznie kell, ha végezni akar a 
munkával.
Gellért hümmögött, majd gyertyát gyúj
tott és olvasni kezdett. Nem jutott mesz- 
szire a könyvben.

- De miért énekel ez a lány? Nem tu
dok tőle olvasni. Folyton csak őrá figye
lek.
- Hogy könnyebben menjen a munka, 
azért énekel - magyarázta Walter.
- Könnyebben? Hát mi hajtja a mal
mot: valamilyen szerkezet vagy emberi 
erő?
- Ezis, az is. Nem állatot fogtak a ma
lomba, hanem a saját kezével forgat a 
lány egy szerkezetet, az hajtja a ma
lom köveit.
- Ha ennyi mindent tudsz, akkor azt is 
magyarázd meg nekem, mi ez a kü
lönös dallamú ének, amely zengésé
vel arra késztet, hogy abbahagyjam az 
olvasást?
- Így énekelnek a magyarok.
- Ez tehát a magyarok szimfóniája. 
Boldog ez az asszony, aki más ha
talma alá vetve, ilyen jó lélekkel, zúgo
lódás nélkül, vidáman végzi a köteles
ségét. Emlékeztess, Walter, hogy reg
gel tekintélyes összegű pénzt juttas
sak neki.



Esztergomba érve jóformán le sem 
rázhatta magáról az út porát Gellért, 
máris kopogott a püspöki lakosztály 
faragott ajtaján a nádor. Sürgős mon
dandójával nem akart egy percet sem 
várni.
- Atyám - hajolt meg tisztelettudóan 
Aba Sámuel segíts rajtunk! Király 
urunknak megtépték a szakállát a kol
dusok! És ő ezt nemcsak hogy zokszó 
nélkül eltűrte, hanem ráadásul a legha
tározottabban megtiltotta, hogy bosz- 
szút álljunk a nyavalyásokon. Tegnap 
este pedig, szaggató derékfájásával 
mit sem törődve, letérdepelt és meg
mosta egész háza népe lábát.
- Igaz keresztényhez méltó tett az 
ilyesmi!

- Atyám, hogy értessem meg veled? 
István nemcsak igaz keresztény, ha
nem az ország királya is! Hová lesz a te
kintélye, hová a becsülete, ha nem fél
nek haragjától a népek? Emlékezz, 
amikor ifjú korában átvette Géza feje
delem örökét, rögtön fellázadt ellene a 
pogány somogyi úr, Koppány! Mert azt 
hitte, gyenge kezű a fiatal uralkodó. Fe
leségül követelte magának István 
urunk özvegy édesanyját, Saroltot - s 
vele együtt természetesen meg akarta 
kaparintani a legfőbb hatalmat is. Nem

hajlott a szép szóra, tengernyi hadával 
ostromolni kezdte Veszprém várát. Ha 
akkor István kardot nem köt, ha testőrei
vel, Hont és Pázmány lovagokkal a 
csatamezőre nem vonul, ha vezérét, 
Vencellin lovagot és az egész sereget 
harcba nem küldi, hogy a lázadó hadát 
szétkergessék, őt magát, Koppányi pe
dig négyfelé vágják - ma te sem térít
hetnél itt, Pannónia földjén lelkeket 
Krisztusnak! Mert ha Koppány győz, a 
barbárság marad itt a rend, pogány tál
tosok áldoznak fehér lovat, mint azelőtt. 
A keresztény papokat pedig elűzték 
volna, vagy esetleg Kelen hegyéről 
dobták volna őket a Dunába! István ki
rály kemény öklének köszönheted te is, 
szentatyám, hogy a szeretet vallását 
hirdetheted ezen a tájon!
- Tudom, fiam, tudom, mi történt - bó
logatott Gellért. - De hát miért idézed 
föl ezeket a rémségeket? Örülök, hogy 
túljutottunk a csaták idején. A magya
roktól - fél évszázada sincs még - mint 
az Isten ostorától rettegett a világ. Most



pedig békében élnek keresztény kirá
lyuk igazságos vezetése alatt, akit elis
mer mindenki! De meg is maradtok ti itt 
örökre. Mert gondolj arra, fiam, mi tör
tént a hatalmas pogány birodalmakkal? 
Elenyésztek, semmivé tűntek! Attila 
hunjai még a Rajnán is átkeltek, de hol 
vannak most a hunok? Nem telepedtek 
le, nem keresztelkedtek meg, s már 
nyomuk sincs. És hol vannak az ava
rok, akik ellen Nagy Károly császár ha
dakozott? És a kazárok, akik egykor 
nektek is parancsoltak? Nemde a bese
nyők elől menekültetek erre a földre? 
De kérdezem én tőled, fiam, hol vannak 
most a besenyők? Egy részük koldus
ként kopogtat védelemért az ország ke
leti gyepűin, hogy eresztené be mara
dékukat biztonságos és erős orszá
gába Szent István király! Mert mint a 
gyökértelen fát a vihar, a besenyőket is 
megtörte az idő. Ti azonban gyökeret 
vertetek ezen a földön. Tudom én, hogy 
lázadásokat kellett legyőznie, vért kel
lett ezért ontania a királynak! De most 
már nincs szükség az ököl és a kard ke
ménységére.
- Megjegyzem tanításodat, atyám. 
Bölcsességedre emlékezem majd ak
kor is, ha az Úristen az én gyönge válIa
imra helyez egy országnyi súlyt. Mert 
éppen ezért kérettelek Esztergomba. 
Sokan úgy vélik, urunk vallásosságá
nak elmélyülése azt jelzi, közel a pilla
nat, amikor előtte is megnyílik a 
Mennyei Jeruzsálem kapuja. S akkor itt 
marad az ország fő nélkül! Kitör a bel- 
háború, a zavargás. Az egyik trónköve
telő majd a pogányokat uszítja, a másik 
a német császárhoz fut segítségért, a 
harmadik pedig Bizáncnak árulja az or
szágot, és az annyi vérrel megteremtett 
békénk semmivé foszlik. Menj, beszélj a 
királlyal, terád hallgat! Mondd neki, 
hogy válasszon végre trónörököst, egy 
keresztény lovagot, lehetőleg magyar 
ajkút, aki jártas az ország dolgaiban, s

aki továbbfolytathatná az ő művét! In
tézkedjen őfelsége, mert az ő szavára 
hajlik a nép. Akit ő jelöl a koronára, azt 
az egész ország elfogadja.
Gellért hosszan, kutatóan nézett Aba 
Sámuel szemébe.
- Jól van - mondta végül. - Beszélek a 
királlyal, de mivel nem ismerem azok 
szívét, akik utódként szóba jöhetnek, 
neki senkit név szerint meg nem emlí
tek, ebben ne reménykedj. Csak arra 
kérhetem, hallgasson Krisztusra.

Gizella királyné szeretett hímzőrámá
ján varrogatva elüldögélni a keskeny 
ablak mellett. Ha elfáradt, letekintett a 
mélységben szélesen hömpölygő fo
lyamra. Kezét ölébe ejtette, és a múltba 
temetkezett. Udvarhölgyei pisszenés
sel sem merték zavarni ilyenkor. 
Gizellának sem volt könnyű élete. Vi
lágtól távoli kolostorban nevelkedett. 
Fegyvercsörgésről, udvari intrikákról 
sose hallott. Jámbor papok és anyater
mészetű apácák vették körül. Édesany
jának, Welf Gizella hercegnőnek 
szeme fénye volt a kislány. Ha gyerek
korára emlékezett, vadvirágos rét jelent 
meg előtte, pillangókkal, őzekkel.
Aztán egyszer lódobogás, kardzörgés, 
férfiröhögés verte fel a gyerekkor 
csöndjét. Hatalmas csizmájú, nagyda
rab, sörissza, kötekedő urak taposták 
össze a füvet. Kiabáltak, döngették az 
asztalt, parancsolgattak. Két hírt hoz
tak, szinte egyszerre: hogy meghalt az 
atyja, Henrik herceg, s hogy neki, Gizel
lának véglegesen el kell hagynia szülő
földjét, mivel a barbárok országába kül
dik. Tudta ugyan, hogy királynőnek vi
szik, mégis rettegéssel gondolt a jövő
jére. Azt hitte - mivel Imre herceg ké
sőbbi elvesztésének fájdalmát akkor 
még nem sejthette-, életének legkese
rűbb napja az volt, amikor elszakították 
az édesanyjától. Vitték a magyarokhoz, 
akikről az a hír járta: vadak, pogányok.



Akikről Gizellának borzalmas története
ket meséltek előzőleg, hiszen még öt
ven év sem telt azóta, hogy a birodalom 
rettegett a magyarok nyilaitól. A magya
rok váratlanul bukkantak föl, lángba bo
rították a német városokat, kirabolták 
és legyilkolták a menekülő embereket. 
„Vajon milyen lehet a fejedelmük, a vő
legényem?” - töprengett Gizella az 
úton. Képzeletében egy nagydarab, ré
szeg barbár képe jelent meg. Istvánt 
kövér és bárdolatlan úrnak gondolta, 
aki zsírtól, bortól és vértől iszamos ujjait 
szolgái hajába törli, aki csak színleg ke- 
resztelkedett meg, de valójában tart 
vagy kilenc feleséget, aki fékezhetetlen 
és gyerekes, basáskodó és ostoba, fé
lelmetes és siralmas egyszerre.
Amikor átlépték a magyar gyepűket, 
küldöttség fogadta őket, hogy a Szé
kesfehérvárra vezető hosszú úton kísé

retül szolgáljanak. Gizellának feltűnt 
egy vékony és csöndes apród. Tekin
télyt parancsoló viselkedése és szelíd 
arca rokonszenvessé tették. „Vajon mi
ért ezt a legénykét osztották mellém 
testőrül?” - töprengett a német herceg
kisasszony. Más magyarázatát, mint 
hogy az apród a testőre, nem lelte an
nak, miért lovagol olyan gyakran kocsi
ja mellett az a fiatalember. Időnként az
tán szót is váltottak. Kiderült, a fiú szé
pen beszél németül is, latinul is. Po- 
roszkált Gizella útibatárja mellett, s 
mindenféle közömbös témáról társal
góit vele: a szent egyházatyák tanítá
sairól, a németföldi rétekről, a rómaiak 
történetéről.
Aztán elkövetkezett az a pillanat is, 
amikor Istvánt megláthatta. Ragyogó 
kék ég terült Fehérvár fölé, sütött a nap, 
a harangok zúgtak, s Gizella fogadásá



nak tiszteletére uralkodói díszben meg
jelent maga a nagyfejedelem, Géza úr, 
oldalán hirtelen haragú, lobbanékony, 
sűrű, sötét hajú feleségével, Sarolttal. 
Mellettük - immár trónörököshöz illő 
aranyos ruhában, tündöklő díszkarddal 
- az az apród, aki a gyepűtől kezdve a 
kocsija mellett lovagolt.
„Szóval nemcsak a hatalmas német 
uralkodók rokonát látja bennem, ha
nem a nőt is, akit kedves szavakkal, ke
resztény lovaghoz illő udvarlással kell 
meghódítani” - dobbant meg a her
cegnő szíve. Megszerette Istvánt, a 
barbárok fejedelmét, akitől előzőleg 
olyan nagyon félt. Kitartott mellette évti
zedeken át.
Pedig nem könnyű idő várt rájuk. Alig 
került hatalomra István, kirobbant Kop
pány lázadása. Aztán egyik háború a 
másik után. Besenyő betörések, bol

gárellenes hadjárat, Boleszló támadá
sa, Ajtony zendülése, s közben, a har
cok szünetében István újjászervezte az 
országot. Megyéket jelölt ki, törvénye
ket szabott, monostorokat alapított. Ál
landóan úton voltak, föl-le utazgattak az 
országban, ítélkeztek, építettek. Felke
resték az apátságokat, püspökségeket, 
s addig tovább nem mentek, amíg meg 
nem javíttattak minden csurgó ereszt, 
minden elszakadt oltárterítőt. A király 
kelyheket adományozott a templomok
nak, a királyné miseruhákat hímzett. 
Egyik gyerekük a másik után született. 
Csakhogy sorra elhaltak szegénykék 
még csecsemőkorukban. A fiúk közül 
csak Imre érte meg a felnőttkort: őt pe
dig élete virágjában pusztította el a vad
kan.
„Mi lesz most velem?” - töprengett az 
öregedő királyné. Amíg a fiát tartották a



trón várományosának, eszébe sem ju
tott, hogy nem békés évek elé néz. Imre 
halálával azonban minden megválto
zott! Ha a királyt, mint félő, csakugyan 
magához szólítja az Úr, ki viseli a ki
rályné gondját? Hiszen élhet még talán 
harminc évig is! De hol? Esztergomba 
beköltözik valaki - valaki, akinek nem 
fontos már a német Gizella. Mi lesz, ha 
valamelyik levert pogány vezér utódja 
kaparintja meg a trónt? Mi lesz, ha a 
Nyitrára zárt Vazul kiszabadul, saját fe
jére teszi a koronát, és meg akar fizetni 
a mellőzéséért?
Kopogtak.
Velencei Péter, a királyi pár rokona kért 
meghallgatást. Gizella megörült. Sze
rette ezt a fiút. Fiatal férjére emlékeztet
te, csak Péter sokkal szebb volt, mint 
annak idején István. A csillogó, fekete 
hajú, dióbarna szemű, olajos bőrű, si- 
mulékony modorú udvaroncot, Or
seolo Pétert a nagyvilág illata lengte kö
rül. A királyi pár irigységgel vegyes tisz
telettel tekintett rá. Péter járt Rómában 
- ahová sem István, sem Gizella nem 
jutott el soha, habár erősen vágytak rá, 
hogy Szent Péter trónja előtt fejet hajt
hassanak. Péter ráadásul nemcsak a 
pápa környezetében mozgott otthono
san, hanem Bizáncban is. Száműzeté
se elején pár évet a fény városában, 
Konstantinápolyban élt. Ott, ahol arany
lemezek borítják a háztetőket, ahol 
ezüstlépcsők vezetnek a császár udva
rába, ahol delfinek viháncolnak a ten
gerben, s ahol a szökőkutak, márvány
paloták, gyönyörű fehér szobrok és 
aranyból domborított szentképek kö
zött pávák sétálgatnak méltóságtelje
sen. Orseolo Péter mesélt a kikapós 
császárnékról és a szerelmes uralko
dókról, a rászedett hadvezérekről és a 
cselszövő pópákról. Mindemellett ele
gánsan táncolt, szépen öltözködött, 
délcegen ülte meg a paripákat, s az üt
közetekben bátornak bizonyult.

„Bárcsak szegény Imrénk is ilyen le
hetett volna! - sóhajtott a királyné. - De 
hát ő bárdolatlan vidéki fiúnak látszana 
emellett a császári udvarokban csiszo
lódott velencei mellett. Imre különben 
sem szeretett tréfálkozni, énekelni. Ő 
nem vette könnyedén az életet. Készült 
rá, hogy jó király legyen. Tanult, imád
kozott. Talán csak az az egy, a vadá
szat volt a szórakozása...”
Ezen az emléken elkönnyesedett Gi
zella szeme. Ám Péter nem hagyta, 
hogy megfeledkezzenek róla. Az ajtó
nál fél térdre ereszkedve, bársonyos, 
meleg zengésű hangján énekelni kez
dett egy szívhez szóló olasz melódiát, s 
a királyné elnevette magát, letörölte a 
könnyeit, odasietett vendégéhez, és 
kézen fogva vezette be a szobájába fia
tal rokonát.
- Gyere csak, gyere, amigo mio! Éne
kelj valamit öreg nénédnek, amivel a 
szomorúságát elűzöd.
- Öreg? - nyitotta csodálkozóan nagy 
szemeit még nagyobbra Péter. - Én itt 
csak egy gyönyörű, érett asszonyt lá
tok, akinek, ha nem a királyom felesége 
volna, rögtön szerelmet vallanék!
- Ugyan, te bolondos! - legyintette 
meg szeretettel Gizella Péter göndör 
haját.
- De miért, néném? - ellenkezett az 
olasz. - Ma minden udvarban ez a divat! 
Nem is becsülik semmire az olyan feje
delmet, akinek az asszonyába nem 
szerelmes legalább egy lovasrohamra 
való vitéz!
- Csak nem? - ámult el Gizella, mert 
mindent szó szerint vett, amit ez a 
nagyvilágot ismerő fiú mesélt. - Csak 
nem tesznek ilyen szemérmetlensé
get?
- Olyan szabadon élnek ma a nők, 
mint még soha! - kuporodott nénje lába 
mellé Orseolo Péter. - Elmondjam ne
ked Zoé császárnő történetét? Olyan 
volt Zoé, mint egy nagy, lusta macska,



semmittevéssel töltötte a napot. Imádta 
az illatszereket. Lakosztályában be is 
rendezett egy kis laboratóriumot, ahol 
kifejezetten az ő számára készítettek 
kenőcsöket és parfümöket.
- Ugyan, kinek kell az ilyen hitvány 
asszony!
- Kinek? Megmondom. Egy bizonyos 
Romanosz Argürosznak, aki története
sen császár volt! S amikor ez a neve
zett Romanosz Argürosz meghalt, Zoé 
nem ment férjhez, hanem - a történe
lemben addig ismeretlen módon - a nő
vérével, Theodórával kettesben kor
mányozta a birodalmat. Persze, sokak
nak nem tetszett ez az asszonyuralom, 
lázadás fenyegetett. Erre Zoé elhatá
rozta, vásárol magának egy férjet, hogy 
a nép megnyugodjék. Ki is választotta

az egyik régi szeretőjét, a híres Konsz- 
tantinosz Monomakhoszt. Igen ám, de 
Konsztantinosz mást szeretett, egy 
Szkleréna nevű szép lányt.
- Öreg korban férjhez menni! Hiszen 
Zoéról én már lányfejjel is hallottam, pe
dig bizony már több mint harminc esz
tendeje, hogy István elém lovagolt a 
gyepűhöz.
- Törődik is azzal a császár, Mono- 
makhosz, hány éves a felesége! Hiszen 
Zoé megengedte neki, hogy a palota 
másik szárnyában lakosztályt rendez- 
tessen be Szklerénának. Ott élnek a 
palotában hármacskán, így uralkodnak 
mostanában Bizáncban!
- Micsoda romlottság! - tolta el magá
tól elegáns unokaöccsét a királyné. - A 
görögök fertőzött világa idegen nekünk.



- Fertőzött, nem fertőzött, én azt mon
dom, hogy Zoé és Theodóra jobban 
kormányoztak, mint akármelyik férfi. 
Megtiltották például, hogy a bírói tiszt
ségeket pénzen árusítsák. Én az ilyen 
tettekre is figyelek, ha véleményt alko
tok róluk, nemcsak a magánéletükről 
szóló történetekre.
„Milyen okos ez a Péter!” - gondolta 
magában Gizella királyné. - „Világlátott, 
művelt, nyelveket beszél, barátai van
nak keleten és nyugaton, pontosan tud
ja, miképp kormányozzák a nagy biro
dalmakat és a kis fejedelemségeket. 
Ráadásul szeret engem. Mi lenne, ha a 
fiam helyett...”
Rögtön el is szégyellte magát. Hiszen él 
még István király, s ő már az utódjára 
gondol. Felállt, intett Péternek.
A kihallgatás befejeződött.

Miután eltávozott a királynétól, a velen
cei a várudvaron sétálgatott. Maga 
mögé sandítgatva meggyőződött róla, 
hogy nem követi senki. Akkor a palota 
egyik félreeső sarkában - az övéből 
előhúzott kulccsal - kinyitott egy kes
keny ajtót. Pincelejárat ásított elő a sö
tétből. Péter gyorsan belépett az ajtón, 
a zárat gondosan bereteszelte a háta 
mögött. Odalenn, a sötét és hideg kőfa
lak között eltartott egy darabig, amíg a 
szeme megszokta a félhomályt, és fel
fedezte a sarokban kuporgó alakot.
- Sebes! - szisszent Orseolo Péter. A 
férfi feltápászkodott, közelebb jött. - Ki 
vele, hol jártál? Honnan hozol nekem 
híreket?
- Ahol én jártam, ott nemigen kedvelik 
az olyan hercegeket, mint amilyen te 
vagy! - szűrte fogai közt a szót a kém.
- Nocsak. Lázadás készül?
- Lázadás! Ma éjjel megölik a királyt! 
Mintha héja csapott volna le, úgy csat
tant Péter keze Sebes száján. Beta
pasztotta a kém arcát, gyorsan körülné
zett, nem hallgatózik-e valahol valaki,

elrejtőzve a pincében, s csak azután 
engedte el a szolgáját, hogy meggyő
ződött róla, senki sem figyeli őket.
- Részleteket! De halkan.
- Nem sokat tudok. Négy főrangú úr, 
akik szívük mélyén alighanem pogá- 
nyok, s aggódnak az ország sorsáért, 
úgy vélik, a szent királynak lejárt az ide
je. Elgyengült, nem alkalmas arra, hogy 
égi hatalmával védjen bennünket. Ezért 
az éjszaka behatolnak a király háló
kamrájába, ott megfojtják őt anélkül, 
hogy a vére cseppenne. Ily módon ölték 
meg a király ősapját is, Álmost. Mert a 
pogány hit szerint nincs nagyobb csa
pás, mintha az Ég Fiától származó feje
delem akkor is a trónon ül, amikor az 
ereje már hanyatlik. Sáskajárás, dög
vész, háború támad ránk, ha a gonosz 
lidérceket vissza nem riasztja az Ég Fi
ának hatalmas ereje!
- Nem érdekelnek a pogány babonák. 
Neveket mondj! Kik az összeesküvők?
- Sajnos, a neveket nem sikerült meg
tudnom. De arra gyanakszom, hogy a 
Nyitrára zárt Vazul herceg érdekében 
szövetkeztek. Alighanem őt akarják a 
trónra ültetni!
Péter hosszan töprengett.
- Maradj itt napszálltáig - rendelke
zett -, az éjjel ugyanis szükségem lesz 
rád. Úgy intézem, hogy elsőnek érjek a 
meggyilkolt királyhoz. Én tartóztatom le 
a merénylőket! Áztán, mielőtt bárkinek 

bármit mondhatnának, ha kell, kínzás
sal rávesszük őket, hogy Vazult vádol
ják az összeesküvés megszervezésé
vel. Ezután Vazult és a fiait büntetésből 
kivégzik, s akkor már nem lehet más a 
trónörökös, csak én.
Sebes visszakuporodott a sarokba, Pé
ter pedig kisurrant a napvilágra.

Szent István a karosszékében ült. Tű
nődve nézte a délutáni kertet, kezét 
ölébe ejtette, perceken át meg sem 
mozdult. Néha megigazította a dereká



ra, lábára csavart takarót, aztán újra 
mozdulatlanságba révedt. Gellért püs
pök fel-le járkált előtte, s arról példálód
zott, hogy a régi uralkodók mint győzték 
le a lelki fájdalmat, hogy maradék erejü
ket összeszedve teljesítsék, amit Krisz
tus feladatukul szabott: a nép szolgála
tát.
- Aztán mivégre sürgölődnék én 
most? - emelte barátjára tekintetét Ist
ván király. - Az országot megkeresztel
tem. Megtettem, amit Krisztus elvárt tő
lem. Most már a színe elé kívánkozom. 
Szeretnék a fiammal találkozni újra.
- Királyom, Imre herceg fiatalon elérte 
azt a tökéletességet, amelyre mi csak 
törekszünk, ezért vette őt magához az 
Úr. Tiszta életével már ifjú korában rá
szolgált az örök dicsőség koszorújára. 
De neked még nem szabad pihenned! 
Rád még munka vár!
- Miféle munka, kedves püspököm? 
Az egész életem egyetlen szakadatlan 
véres munka volt! Azzal kezdtem, hogy 
hadat viseltem közeli rokonom, Kop
pány ellen, aki a pogány szokás szerint 
joggal követelte tőlem a fejedelemsé
get. Seregét legyőztem, tetemét négy
felé vágattam, négy várban dárdára tű
zettem, mert azt akartam, hogy féljen a 
nép! Hogy ne kelljen a lázadások miatt 
újra magyar vért ontani. Aztán lassan 
hatalmam alá hajtottam az egész or
szágot. Először édesanyám testvérét, 
az erdélyi Gyulát kényszerítettem térd
re, nehogy Királyhágón túli országát a 
bizánci császár birtokába adja. Erdély 
Magyarország része, nem kerülhet ide
gen uralom alá.
- Őt már nem kellett megöletned, mint 
Koppányt. Megkeresztelted, s hagytad 
élni szabadon. Az egész világ csodált 
ezért a nagylelkűségért!
- Csak akkor öltem, ha más módon 
nem szolgálhattam hazámat. Ajtony fel
lázadt ellenem? Levertem őt, de a csa
ládjának már irgalmaztam. Támadtak a

besenyők, a lengyelek, a németek, s 
mind véres fejjel kotródtak haza. Meg
óvtam az országot minden külső ellen
ségtől. Itthon pedig rendet teremtettem, 
békét, biztonságot. Törvényt szabtam a 
gyengék megsegítésére, befogadtam a 
menekülteket, támogattam a zarándo
kokat, megtérítettem a magyarokat. Or
szágom nem a barbárok ingatag birtoka 
már, hanem szilárd része a keresztény 
Európának. Most már elfáradtam. Azok 
közül, akikkel az életemet elkezdtem, 
akiket szerettem, már senki sem él, 
csak a feleségem, Gizella.
- Megpihennél? Máris? Emlékezz, mit 
fogadtál, amikor az érsek fejedre he
lyezte a pápa koronáját!
- Emlékszem. És egész életem során 
megtartottam!
Egy pillanatra eltűnődött István király. 
Megjelent neki a téli Esztergom, 1001. 
január elsején. Fényes társaság gyűlt 
össze akkor: itt volt Domonkos érsek, 
Asztrik apát, Henrik herceg képvisele
tében jó néhány bajor főpap, s termé
szetesen jelen voltak a magyar urak is. 
Két ünnepélyesen öltözött püspök ak
kor reggel karon fogta a fiatal fejedel
met, és az István vértanúról elnevezett 
templomhoz vezette. Előttük díszes mi
seruhába öltözött klerikusok mentek, 
két kereszttel, füstölőkkel és a Szent 
Evangéliummal, hátuk mögött pedig 
egyházi himnuszokat énekelve az ün
neplő nép. A templom kapujában az ér
sek megálljt intett, hosszan imádkozott, 
majd mindannyian bevonultak a kapun. 
A szentély elé érve István levetette a 
köpenyét, és lecsatolta a kardját. A püs
pökök kézen fogva az oltár lépcsőjéhez 
vezették. Itt a padlót szőnyeg borította. 
A fiatal fejedelem letérdelt, fejét a földig 
hajtotta, két karját kereszt alakban ki
tárta. Leborultak jobbról s balról a püs
pökök is, miközben így kiáltoztak:
- Hogy ezt a szolgádat királlyá válasz
tani méltóztassál, kérünk Téged! Hogy



őt megáldani és felmagasztalni méltóz- 
tassál, kérünk Téged! Hogy őt az ura
lom csúcsára helyezni méltóztassál, 
kérünk Téged!
Ezután mindannyian felálltak.
- Akarod-e a szent hitet megtartani és 
igaz módon megőrizni? - kérdezte a 
templom elnémult gyülekezete előtt az 
érsek Istvántól.
- Akarom - felelte István.
- Akarod-e az Istentől neked adomá
nyozott országot az igazság szerint kor
mányozni és védelmezni?
- Akarom.
Ekkor az érsek a néphez fordult.
- Akarjátok-e ennek a fejedelemnek 
alávetni magatokat, az ő országát erő
síteni, s az ő parancsainak engedel
meskedni?
- Akarjuk! Úgy legyen! - zúgott a vá
lasz.
Ekkor a püspökök hangosan imádkozni 
kezdtek, az érsek pedig a megszentelt 
olajjal megkente István karját, vállát, 
mellét és fejét.
- Királlyá kenlek téged a szent olajjal 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentiélek
nek nevében!
- Mindenható Isten, tekints le erre a ki
rályra! - kiáltották a püspökök.
- Vedd át a kardot - rendelkezett az ér
sek -, vedd a püspökök méltatlan, de az 
apostolok tekintélyével megszentelt ke
zéből. Vésd emlékezetedbe, hogy ezál
tal az igazság hatalmát kell gyakorol
nod! Isten egyházát és papjait oltal
mazd, a keresztény nép ellenségeit 
pusztítsd el, a jogtalanság nyűgét törd 
szét, az özvegyeket és árvákat segítsd, 
a leromboltat építsd fel, a felépítettet 
őrizd meg, hogy az erényt győzelemre 
juttatva, mint híres igazságtevő, ural
kodni valóban méltó légy!
Ezután Istvánt felövezték a karddal, uj- 
jára felhúzták a gyűrűt, karjára csatol
ták a karpántokat, vállára pedig palás

tot terítettek. Az érsek kezébe adta a jo
gart és a bírói pálcát.
- Tudd simogatni a jámborokat és 
megfélemlíteni a gonoszokat! Tudj a té
velygőnek utat mutatni, az elesetteknek 
kezet nyújtani! Alázd meg a gőgösöket, 
és emeld föl a gyengéket!
Végül pedig felemelte a pápától kapott, 
aranyból készült abroncskoronát, és 
István fejére helyezte.
- Fogadd el az ország koronáját! Mél
tatlan kéz helyezi ugyan a fejedre, de 
ne feledd, hogy a korona mégis a szent
ség tiszteletét s az erő hatalmát jelké
pezi! Áldjon meg téged az Úr!
Istvánt, a királyt trónjához vezették. A 
nép énekelni kezdett, ő pedig, mielőtt 
leült volna, végigtekintett az összegyűlt 
urakon, papokon, előkelő vendégeken, 
s ezt gondolta: „A leromboltat felépí
tem, az épet megőrzőm, a gyengéket 
megsegítem, a gonoszak szarvát letö
röm, hogy méltó bajnoka legyek annak, 
akinek nevében rám ruházták a legfőbb 
méltóságot.”
- Betartottál mindent! - ébresztette föl 
merengéséből az öreg királyt Gellért 
püspök. - A pogány népet megkeresz
telted! Azután pedig, hogy hitében épen 
megőrizhesd, először tartományokra 
osztottad az országot. Nehogy a po
gány törzsek szállásterülete szerint a 
királyság részekre szakadjon! De látva, 
hogy a tartományok túl nagyok, uraik, 
például az erdélyi Gyula vagy a Maros 
menti Ajtony hajlamosak önálló uralko
dónak képzelni magukat, újrakezdtél 
mindent. Megyéket állítottál, megte
remtetted a tisztességes és termő 
munka lehetőségét. Apátságokat és 
püspökségeket alapítottál. Magyaror
szág megerősödött, meggazdagodott. 
Meg is irigyelték sokan az itteni jólétet, 
de te győzelmesen visszavertél minden 
támadást.
- Hiába mesélsz győzelmeimről, föl



már nem lelkesítesz, jó püspököm. 
- Törvényeket is szabtál az igazság ér
vényesülésére! Megtiltottad, hogy bárki 
a társára ellenségesen támadjon. El
rendelted, hogy bírói ítélet nélkül senki 
ne bántsa ellenfelét. Azt is büntetted, 
aki csak kirántotta a kardját, még ha 
nem is ölt meg senkit! Üldözted a ku- 
ruzslást, tiltottad a leányrablást, védted 
az egyházat, biztosítottad a birtokok 
rendjét, letörted az esküszegést, az 
erőszakosságot. S mindezt embersé
gesen! A burgund törvények szerint 
például a tolvaj szolgát azonnal ki kell 
végezni. Te elrendelted, hogy kétszer 
kegyelmezzenek meg a bűnösnek, s 
csak a harmadszori visszaesőt sújtsák 
halállal. Bátor Boleszló lengyel fejede
lem megparancsolta, hogy annak, aki a 
böjtöt megszegi, törjék ki a fogát! Te 
csak egyheti koplalásra ítélted a vét
kest.
-Túl szép képet festesz rólam. Ha kel
lett, hoztam én kemény ítéletet is.

- Emlékszem. Egyszer panasszal jöt
tek hozzád besenyő kereskedők. Bé
kés szándékkal lépték át az ország ha
tárait, a magyar harcosok mégis rájuk 
támadtak, kirabolták őket, s akit tudtak, 
kardélre hánytak közülük. Az a néhány, 
aki megmenekült, hozzád futott igazsá
gért.
- Meg is kapták. Igaz, nem rögtön, 
előbb meghallgattam a katonákat is. De 
amikor bebizonyosodott a vétkük, ket
tesével karóba húzattam őket az or
szágutak mentén, hadd féljen a nép. 
Tanulják csak meg, a királynak van 
szándéka is, ereje is, hogy betartassa a 
törvényt.
- Büszke lehetsz a művedre! Amíg e 
nemzetből csak egy ember él ezen a tá
jon, tudja majd, neked is köszönheti, 
hogy itt magyarként megmaradt.



- Büszke legyek? Nem. Inkább örülök, 
hogy sikerült megvetnem egy erős ki
rályság alapjait. De hát a művem itt ma
rad csonkán, félbetörve! Imre herceg 
nevelését nem engedte befejeznem a

 sors! Pedig, kedves püspököm, emlék
szel, milyen gonddal írtuk számára ki
rályi és apai intelmeimet?
- Én mindig magamnál hordom az In
telmeknek azt a példányát, amelyet
- a saját épülésemre - felséges enge
délyeddel két esztendeje télen lemásol
tam.
- Most is nálad e könyv? - kérdezte fel
lelkesülve a király. - Olvass belőle ne
kem, kérlek! Mindegy, melyik részből, 
csak hadd éljem magám a régi időkbe. 
Gellért elővette a kis könyvecskét, a 
lapjait találomra felütve hangosan ol
vasni kezdte Szent Istvánnak a fiához 
intézett intelmeit: „mivel bizonyosan tu

dom, hogy minden renden valók a föld 
bármely részén, bármilyen méltóságot 
viseljenek, nemcsak kíséretüknek, hí
veiknek, szolgáiknak parancsolnak, ta
nácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak 
is, ügy hát én sem restellem, szerelme- 
tes fiam, hogy neked még életemben 
tanulságokat, parancsokat, tanácso
kat, javaslatokat adjak, hogy velük mind 
a magad, mind alattvalóid életmódját 
ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom 
engedélyével utánam uralkodni fogsz. 
Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel 
hallgatván eszedbe vésd apád paran
csait, az isteni bölcsesség intelme sze
rint, mely Salamon szájából szól: »Hall
gasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi taní
tását, és a te anyádnak el ne hagyd ok
tatását, így sokasulnak meg néked a te 
életednek esztendei«. Ebből a mondás
ból tehát észbe veheted, ha azt, amit



atyai gyöngédséggel parancsolok, 
megveted - távol legyen! -, nem szível
nek többé sem Isten, sem az emberek 
. . . fogadj szót, fiam, gyermek vagy, 
gazdagságban született kis cselédem, 
puha párnák lakója, minden gyönyörű
ségben dédelgetve és nevelve, nem ta
pasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a 
különféle népek támadásait, melyek
ben én szinte az egész életemet lemor
zsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha 
kásával étessenek, az téged csak pu- 
hánnyá és finnyássá tehet, ez pedig a 
férfiasság elvesztegetése s a bűnök 
csiholója és a törvények megvetése; 
hanem itassanak meg olykor fanyar 
borral, mely értelmedet tanításomra fi
gyelmessé teszi.”
Gellért felpillantott a királyra. István 
arca az emlékezéstől kipirosodott, tar
tása egyenesebbé vált, tekintetéből el
tűnt a homály. A püspök gyorsan lapo
zott néhányat, majd folytatta:
„Az uralom negyedik dísze a főembe
rek, ispánok, vitézek hűsége, erőssé
ge, serénysége, szívessége és bizal
ma. Mert ők országod védőfalai, a 
gyengék oltalmazói, az ellenség pusztí
tói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, 
fiam, atyáid és testvéreid, közülük bi
zony senkit se hajts szolgaságba, sen
kit se nevezz szolgának. Katonáskodja
nak, ne szolgáljanak, uralkodj mind- 
annyiukon harag, gőg, gyűlölség nél
kül, békésen, alázatosan, szelíden; 
tartsd mindig eszedben, hogy minden 
ember azonos állapotban születik, és 
hogy semmi sem emel fel, csakis az 
alázat, semmi nem taszít le, csakis a 
gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető le
szel, királynak és király fiának monda
nak, és minden vitéz szeretni fog . . . 
A türelmes királyok királykodnak, a tü
relmetlenek pedig zsarnokoskodnak.” 
Gellért újra felpillantott, s megdöbbent. 
István arca tüzelt, tekintete lángolt. 
- Uram, uram! - sietett hozzá a püs

pök. - Ennyire felzaklattak az emlékek? 
Vagy talán éppen ebben a pillanatban 
nyílt meg előtted a jövő? Tudom én, 
hogy Isten megáldott a jósnak tehetsé
gével! Feljegyezték rólad, hogy megál
modtad: a besenyők támadni készül
nek. Már a jöttödet is angyal ígérte meg 
álmában atyádnak, a pápa is isteni su
gallat hatására ajándékozta neked a 
koronát! Talán most előtted jelent meg 
az Úr küldötte és ...

- Nem, nem, kedves püspököm - állt 
fel a székből István. Nagyon ritkán mo
solygott, de most jókedv sugárzott belő
le. - Beláttam, igazad van! Nem ülhetek 
itt örökké magamba roskadva. El kell 
még igazítanom a trónöröklés dolgát. 
Azzal a takarót a székre dobva, ruga
nyos léptekkel elindult az épület felé. 
Gellért püspök boldogan szaladt utána.



- Kit választottál utódul, királyi felség? 
Hadd jegyezzem föl a krónikámba, hi
szen nagy pillanat ez!
- Nem tartozik ugyan rád, de miért tit
kolnám, rövidesen az egész ország 
megtudja. Azon töprengtem, kiről 
szólna hozzám a fiam, ha Isten enged
né, hogy a Mennyei Jeruzsálemből 
üzenetet küldjön nekem? Ő biztosan 
azt mondaná: apám, nézz körül, nem 
bántottál-e meg valakit miattam. És ak
kor eszembe jutott a véremből való vér, 
apám testvérének a fia, Vazul! Akit 
Nyitra várába száműztem. Talán túlzott 
óvatosságból, hiszen Vazul soha nem 
fordult ellenem, pedig lett volna rá mód
ja, például a lengyel Boleszló betörése
kor. Vazulnak három fia van! Nagy kirá
lyok származhatnak tőle. Intézkedem, 
hogy holnap hozzák fel Esztergomba. 
Beszélek vele, s ha megfelelő ember
nek találom, fejére tétetem a koronát.
- Vazul? - kerekedett el Gellért püs
pök szeme. - Nem félsz, hogy bosszút 
áll a száműzetésért?
- Olyan embert kell válasszak, akit el
fogad az ország. Különben kitör a bel- 
háború, a trónviszály. Vazulnak enge
delmeskednek, mert ő is Árpád leszár
mazottja. Ez a fontos, nem az én to
vábbi sorsom. Majd lassacskán beve
zetem őt az uralkodás művészetébe, 
amiként a fiamat akartam.
- És ha ő zárat Nyitrára téged?
- Ha a békés országlásához erre szük
sége van, tegyen úgy! Sőt, önként vo
nulok kolostorba, félreállok az útjából.

Az egész udvar elnémult, amikor meg
látták a királyt. Imre halála óta nem járt 
ilyen egyenesen, nem viselkedett eny- 
nyire határozottan. Vacsoránál maga
biztosan beszélgetett, mint a régi idők
ben.
- Csodát tett vele Gellért! - suttogtak 
az udvari népek. - Csak egy délutánt

töltöttek együtt, s máris mintha kicserél
ték volna a királyi felséget!
Furdalta a kíváncsiság a velencei Pé
tert is. Asztalbontás után félrehívta hát 
a püspököt, s kellő tisztelettel megkér
dezte, ugyan miképp ért el ilyen csodá
latos eredményt?
- Nem az én semmiségemnek kell tu
lajdonítani a sikert. Isten segítségével 
ugyan, de maga királyunk jött rá a meg
oldásra!
- Miféle megoldásra, szentatyám?
- Hát arra, hogy ki legyen a trón örökö
se. Reggel útnak is indít Nyitrára Vazu
lért egy futárt. Felhozatja őt, s ha nem 
csalódik benne, kinevezi utódjává. 
Vazul! Úgy kongott ez a név Orseolo 
Péter fülében, mint egy kalapácsütés. 
Vazul! Mellette döntött tehát a király. 
Még szerencse, hogy egyelőre nem hir
dette ki nyilvánosan ezt a szándékát. 
„Nincs már sok időm! - harapdálta a 
bajuszát Péter -, de az éjszaka még az 
enyém. Egy éj nagyon hosszú! Sok 
minden történhet, amíg feljön a nap, és 
esküszöm, fog is történni valami, külön
ben sose ülhetek Magyarország trónjá
ra!”

A négy úr végiglopódzott a várudvaron. 
Sötétség honolt mindenütt. Távolabb, 
az őrök pihenőhelye előtt parázslott 
ugyan a tűz, de sehol máshol nem vilá
golt még egyetlen gyertya törékeny 
fénye sem.
Az urak összesúgtak az előcsarnok
ban.
- Nagy dologra vállalkozunk! Megsza
badítjuk az országot a beteg, gyenge, 
öreg király káros hatásától. Minket majd 
elfognak és kivégeznek, mégsem hát
rálhatunk. Amiként annak idején Ál
mosnak, most Istvánnak, vagyis po
gány nevén Vajknak jött el az órája. Ő a 
kék kendék leszármazottja, ő az Ég Fia, 
s az Ég Fiának, ha megroskadt, halnia 
kell. Ezt parancsolják ősi törvényeink.



Legyen a király Vazul, a száműzött her
ceg!
- Öljük meg! Ki megy be hozzá, hogy 
végezzen vele?
Erre elnémultak az összeesküvők. 
Egyik sem mozdult.
- Ej, gyávák, majd én! - mordult végre 
az egyik. - Bemegyek Vajkhoz, és 
megfojtom ezzel a hurokkal. Ne félje
tek, nem cseppen vére, tudom, az iszo
nyú bajt szabadítana az országra.
- Talán vigyáz rá valaki álmában, vidd 
ezt a tőrt is. Döfd le a testőrt, a torkába 
szúrj, akkor nem tud kiáltani. Addig mi 
elálljuk a szoba bejáratát.

Akkor a férfi óvatosan köpenyébe szorí
totta a kést, lábujjhegyen István ajtajá
hoz lépett, és halkan besurrant a háló
kamrába. Bezárta maga mögött az aj
tót. Némán lopakodott előre a feneket
len sötétségben. Véletlenül nekiütődött 
az asztalnak, hóna alól kicsúszott a tőr, 
és - bang! - nagy csörömpöléssel le
esett a földre. A király rögtön felriadt. 
- Mi az? Mi történt? - ült fel az ágyá
ban.
Kovát, acélt csattantott össze, a kipat
tanó szikrával taplót gyújtott, s kezében 
a vörösen parázsló taplóval rábámult a 
tőle karnyújtásnyira reszkető merénylő



re. Előtte a földön a tőr, kezében a hu
rok. Farkasszemet néztek, az öreg ki
rály s a fiatal összeesküvő, és ez csak 
nem bírta rászánni magát, hogy ráugor
jon Istvánra, s őt leteperve megfojtsa. 
Egyre zihálóbban lélegzett, egyre va- 
dabbul kalapált a fülében a szíve, s ak
kor hirtelen megszólalt a király:
- Ha az Isten velünk - mutatott a földön 
fekvő késre -, kicsoda ellenünk?
Erre a merénylő elsírta magát, térdre 
esett, átkarolta a király lábát.
- Bocsáss meg!
István óvatosan lefejtette magáról a 
férfi karjait, leültette őt az ágyra, és ita
tott vele egy kis bort.
- Egyedül jöttél?
- Három társam áll odakinn. A gyávák. 
Nem mertek volna kezet emelni rád. 
A király kinyitott egy mellékajtót, és be
szólította a testőröket.

- Odakinn várakozik három férfi. Kö
tözzétek meg őket.
Azok szó nélkül tűrték, hogy összekö
tözzék őket a hirtelen nyakukon termett 
testőrök. Hanem, amikor megjelent 
előttük István király, akit már halottnak 
hittek, elkezdett reszketni a lábuk. 
István átható tekintettel nézte őket.
- Azt hittétek, lejárt az időm? Ha kék 
kende volnék, pogány fejedelem, most 
példásan megbüntetnélek titeket. De 
én keresztény király vagyok! Aki tudja, 
hogy a Krisztus felé vezető lépcsőn az 
első fok az irgalom. Ezért annak, aki
- noha ott állt az ágyam mellett, de - 
nem bírt kezet emelni rám, megkegyel
mezek, titeket pedig, akik idekinn a ha
lálomra vártatok, csak a jobb kezetek 
levágásával büntetlek.
- Köszönjük! - estek térdre a merény
lők. Ebben a pillanatban rettenetes or
dítás hangzott odakintről.
- Megölték a királyt! Gyilkosok surran
tak be hozzá! Utánam, katonák!
Azzal óriási robajjal, kivont karddal Or-

seolo Péter és szolgája, Sebes rontott a 
terembe.
- Megölték a ki ... - bőgte Péter, de 
torkán akadt a szó, amint meglátta a 
rá felvont szemöldökkel bámuló Istvánt. 
Péter összezavarodott. Habogni kez
dett.
- Királyi felség ... Felség ... Bocsáss 
meg, de ez az ember - mutatott Se
besre - azt a hírt hozta nekem, hogy 
gyanús alakok surrantak be hozzád, 
és...
Eddigre már tele volt a terem emberek
kel. Fáklyák lebegtek, kirántott kardok 
villogtak, kiáltozás, lárma töltötte be a 
helyiséget.
- István! - sikoltotta élesen Gizella, és 
áttörve a tömegen, ura nyakába borult.
- Uram, királyom! - esett térdre előtte 
Aba Sámuel. - De jó, hogy élsz! Három
szoros őrséget állíttatok az ajtód elé 
ezentúl!
- De hát mi történt, mi történt? - tör
delte a kezét Gellért püspök.

- Meg akarták ölni a királyt! - magya
rázta izgatottan Orseolo Péter. - Jelen
tette nekem a szolgám, Sebes, hogy 
négy férfi lopódzott be a palotába. En 
alaposan kikérdeztem őt, s amikor 
meggyőződtem magam is, hogy ezek 
alighanem merénylők, idefutottam. Mi
vel azt hittem, már minden késő, fájdal
mamban kiáltozni kezdtem és...

-Te féreg, mit kérdezősködtél, mit ki
áltoztál, amikor kard van a kezedben? 
Miért nem rohantál rögtön őfelsége se
gítségére? - mennydörögte Aba Sá
muel.
- Féreg? Ezt nekem mondtad? Gyává
nak képzelsz? No nesze!

Azzal összecsaptak, Orseolo Péter és 
Aba Sámuel. Szikrázott a kard a fáklya
fényben, csendült a penge, suhogott. 
Ott helyben összekaszabolja egymást 
a két úr, ha a király harsány kiáltása 
szét nem parancsolja őket.



- Kurtavasba veretem, aki le nem teszi 
a fegyvert!
A párbajozók morogva, fújtatva hátra
léptek. Tudták, István nem tréfál. Ami
kor csönd lett végre, a király hátat fordí
tott a sokadalomnak, és határozott lép
tekkel bement a szobájába.
Nehezen oszlott a tömeg. Csanád is
pán és Aba Sámuel dühösen vonult ki 
a teremből. A várnépet a testőrök dár
dáik nyelével lassan tuszkolták kifelé.
- Jöjj a szobámba! - intett Gizella ki
rályné a velencei Péternek, aki enge
delmesen követte.

Az udvarhölgyek gyertyát gyújtottak, 
nagy karmos tartóban az asztalra állí
tották. Gizella leült, és intett Péternek, ő 
se álldogáljon.
- Most vedd elő a császári udvarokban 
pallérozott eszedet! Mi volt ez? Mi tör
tént? Segíts a rejtélyt megfejteni ne-

kem. Ki akarta megölni a férjemet?
- Ki más, mint Vazul! - vetette fel a fe
jét Péter. - Csak neki állhatott érdeké
ben a dolog! Hiszen ha őfelsége meg
hal, Vazul örökli a trónt.
- Messze van ő attól. Nagyon messze.
- Ne ringasd magad ábrándokban, úr
nő! Tegnap elárulta nekem Gellért püs
pök a király tervét. Holnap felhozatja 
Esztergomba a fogoly Vazult, és neki
adja a koronát.
- Szentséges Isten!... Ha Vazul meg
próbálkozott ma ezzel a szörnyűség
gel, mit tesz holnap? A hatalom birtoká
ban ...
Péter sokatmondóan tárta szét a karját. 
Gizella hirtelen átnyúlt az asztal felett, 
megmarkolta a fiatalember ingét, és 
magához rántotta őt.
- Idefigyelj! Nekem nem számít sem
mi, csak a férjem, István élete, akit sze



retek! Csinálj valamit, értetted? Akár
mit, csak ez a Vazul tűnjön el a láthatár
ról!
Péter hallgatott, pislogott.
- Tudom, mit gondolsz!-engedte el őt 
Gizella. - Ne félj! Megvédtek. Nem le
szek hálátlan. Ne nézz olyan ostobán! 
Hát mindent néven kell neveznem? 
Nem érted, hogy úgy gondolom, arra 
kell szálljon a magyar királyi korona, aki 
megszabadít bennünket Vazultól?
- Felséges néném - állt fel Orseolo 
Péter esküszöm a Velencét védő 
Szent Márk csontjaira, hogy nem mél
tatlant tiszteltél meg a bizalmaddal. 
Azzal meghajolt, és férfias léptekkel ki
vonult a teremből. Magához hívatta a 
szolgáját, Sebest.
- Lóra ülsz. Nyitrára vágtatsz. Ezt az 
írást megmutatod a vár kapitányának. 
Utána bementek Vazulhoz, és te meg
vakítod őt.

- Ezért felakasztanak.
- Nem, mert Csehországba szöksz. Itt 
van ötszáz dukát, a másik ötszázat fu
tárom viszi utánad, ha elvégezted a 
munkát.
- Nem az én dolgom, de miért nem öl
jük meg mindjárt? Miért hagyjuk élet
ben?
- Ostoba! Nem ölhetjük meg, mivel a 
magyarok sohasem emelnének trónra, 
ha Árpád-házi herceg vére tapadna a 
kezemhez. Éppen elég, ha kioltod a 
szeme világát.

Másnap délben ebédhez készültek az 
esztergomi palota hatalmasságai, ami
kor kocsizörgés verte föl az udvar dél



előtti csöndjét. A nemeztakaróval borí
tott szekérről lekászálódott a király kö
vete, Buda. Arcán valami leírhatatlan 
iszonyat tükröződött. A kocsi belsejéből 
egy férfit emeltek ki. A szerencsétlen 
szemét átvérzett fehér kötés takarta. 
Egymásba kapaszkodva a király lak
osztálya felé lépkedtek.
A magas támlájú, faragott székek előtt 
már gyülekeztek a királyi ebédre hivata
losak. Az asztalon harmatos ezüstkan- 
csókban sötétvörös bor csillogott, a 
konyha felől pecsenye finom illata 
szállt. Békés ebédre készült Eszter
gom.
Belépett, udvarhölgyeitől kísérve, a ki
rályné is a terembe. Egyidőben szokott 
érkezni férjével; kérdőn a szolgákra te
kintett, őfelsége miért késik.
- Követével, Budával beszél. Valami 
vak embert vezettek be hozzá.
Gizella összerezzent a hírre. Orseolo 
Péterre tekintett, aki sokatmondóan né
zett vissza rá. Ebben a pillanatban fáj
dalmas kiáltás hallatszott.
- Ki tette ezt!?
Döngő léptek közeledtek gyorsan, kivá
gódott az ajtó, és ott állt, villámló tekin
tettel, felhevülten István király.
- Ki tette ezt!? - harsogta újra, s vádib
an rámutatott a háttérből lassan előta
pogatózó, bekötött szemű alakra.
Péter mukkanni sem mert, ajka hangta
lanul imádkozott.
„Csak ezt túléljem, csak ezt túléljem!” - 
dörömbölt a fülében.
- Felséges uram, kezed intésére vá
rok, és én is kinyomom a szemét a bi
tangnak - szólalt meg Csanád ispán. - 
Még a Biblia is azt írja: szemet szemért, 
fogat fogért!
- Sohasem ítélkezem elhamarkodot
tan - intette le őt István. - Halljam tehát: 
ki küldte az éjjel Nyitrára ezt a Sebes 
nevű haramiát?
„Ha odaugrom az ablakhoz - gondolta 
Orseolo Péter-, és kivetem rajta maga

mat, talán sikerül előbb eljutnom a lo
vakhoz, mint a katonáknak. Akkor eset
leg megmenekülök. De hová fussak? 
Bizáncba? Rómába? Vagy a német 
császárhoz? Mindegy, csak innen ki
szabaduljak valahogy!”
- Én tettem! - csendült meg váratlanul 
Gizella királyné hangja.
- Te? - képedt el István. Mindenki 
meghökkenve bámult a királynéra.
- Igen, én. Nyomára jöttem, hogy Va
zul szervezte az éjszakai összeeskü
vést. Senki másnak nem állhatott érde
kében! Ezért tanácsot tartottunk Péter 
öcsémmel, aki igaz keresztény lovag, s 
aki szívből aggódik a sorsunkért, és 
úgy döntöttünk, nem adunk ennek a go
nosztevőnek, Vazulnak még egy 
esélyt. Hogyne! Legközelebb talán si
kerül gyilkos merénylete, s én itt ma
radok támasz nélkül, csak a velencei 
Péter hűségére utalva. Nem várom 
meg, hogy ez az orgyilkos fenevad a 
trónra üljön!
Orseolo Péter vett egy mély lélegzetet, 
s a döbbent csöndet kihasználva hirte
len előlépett, és a király elé térdelt.
- Felség! Tegyél velem, amit akarsz, 
de nekem semmi más nem volt fontos, 
csak a te életed és az ország jövője. Ist
ván király koronája nem kerülhet mél
tatlan ember, egy összeesküvő fejére!
- Gizella királyné - kezdte válaszát Ist
ván - jóban s rosszban társam volt, 
minden harcunkat közösen vívtuk meg. 
Segítségemre sietett ezúttal is, amiért 
hálával tartozom neki. De jegyeztessék 
fel a krónikába, hogy nem én vakíttat- 
tam meg Vazult, sőt, keservesen sírtam 
a sebeit látva! Kedvesem, jöjj mellém, a 
trónra. Uralkodjunk tovább együtt, ami
ként eddig. Ti pedig - emelte föl hangját 
a király - esküdjetek!
Az urak értetlenül összenéztek, hogy 
mire kell most nekik megesküdniük.
- Mivel országot fő nélkül hagyni bűn, s 
mivel én csakugyan közeledni érzem



az időmet, s végül mivel testvérnéném 
fia, Orseolo Péter bátor lovag, jó ke
resztény, őt jelölöm utódomul. Esküdje
tek, hogy őt magát, miképp engem, hí
ven szolgáljátok, amíg a trónon ül!
- Amíg a trónon ül... - morogta kétér
telműen Aba Sámuel.
- Te pedig, Péter király - folytatta Ist
ván -, esküdj meg, hogy hazánkat a ke
resztény hitben megőrzöd. Hogy törek
szel az igazságra, hogy a szegényeket 
gyámolítod, az elesetteket felkarolod, s 
hogy Gizella királynénak fia helyett igaz 
fia leszel.
- Esküszöm! - rebegte Orseolo Péter. 
Még mindig alig hitte el, hogy se meg 
nem vakítják, se menekülnie nem kell, 
hanem az ölébe hullott a hatalom.
- Jól van - tette kezét István király a

velencei Péter fejére. - Rád bízom a ki
rályi sereg parancsnokságát. Használ
hatod a pecsétemet, kiadhatsz paran
csokat a nevemben. Ha meghalok, az 
ország érseke fejedre teszi majd a ko
ronámat.
- Éljen! - kiáltottak az udvari emberek.
- Éljen, éljen!
- Ünnepi lakomát tartunk most! - ren
delkezett Orseolo Péter trónörökös. - 
Azt parancsolom, hogy mindenki örül
jön ezen a napon. Pengjenek a húrok, 
daloljanak az énekesek, táncoljanak a 
táncosok! Vigadjon mindenki velem! 
Kitört a mulatság. A dobok puffogása, a 
kürtök harsogása, a poharak csengése 
közben nem is figyelték, milyen magá
nyosan ül trónján az öreg király. Ma
gába roskadt, szeme fénye megtört, te
kintete a messzeségbe révedt.
- Imre, Imre!-sóhajtotta Szent István.
- Miért hagytál itt magamra, miért, 
édes kisfiam?!

- Ki van odakinn? - dugta ki az orrát a 
kapu résén egy szerzetes. Hideg októ
beri szél csavargatta a fák ágait. A ko
lostor kapuja előtt egy német lovag 
álldogált. Mögötte a csatlósa.
- Konrád vagyok, zarándok, eressze
tek be!
- Várj sorodra, amíg döntenek felő
led! - csapta be a barát a kaput, és el
csoszogott.
Konrád két hónapja még a napfényes 
Jeruzsálemben imádkozott, a Szent 
Sírnál leborulva, de hiába: bűnei alól 
nem nyert feloldozást. Nagyon elkese
redett. Ekkor vette h í rét, hogy a magya
rok távoli országában szentté avatták 
az ország első, negyvenöt éve elhunyt 
királyát, s hogy aki az új szent koporsó
jához elzarándokol, csodában lesz ré
sze annak! Egy tizenkét éves, hűdéses 
fiúcska, amikor megpillantotta Szent 
István sírját, megindult! És a saját lábán 
ment a hatalmas kőszarkofágig! Aztán



egy négyéves béna gyerek mászott 
négykézláb a szent király holttestéhez, 
s ott felállt! Híre jött annak is, hogy - az 
államalapító elődje szentté avatását oly 
tiszteletre méltó buzgalommal szorgal
mazó utód - László király sírva fakadt 
örömében, látva ezt a sok csodát. Ezért 
hagyta ott Konrád a napfényes Jeru
zsálemet, s utazott lóhalálában Szé
kesfehérvárra. Most itt álldogál a bazi
lika előtt, oldalát lapogatja a fagyos őszi 
szélben, annyira fázik, és bebocsátta- 
tásért kiabál.
Végül, nagy sokára, beeresztették. 
Csatlósa eltűnt az istállóban, a lovagot 
a konyhába invitálták. Miután megva
csorázott, odalépett hozzá egy szerze
tes, és intett: kövesse. A felpáncélozott 
Konrád végigcsörömpölt a hosszú fo
lyosón. A szerzetes kopogott egy ajtón,

aztán betuszkolta a lovagot a szobába. 
Odabenn nyitott kandallóban nagy fa
hasábok ropogtak. A tűz nemcsak me
legített, hanem barátságosan hu
nyorgó fényével meleg színűre, vö
rösre is festette a díszesen faragott 
asztalt s székeket, az ezüstlemezkék
kel ékesített szekrényt. Konrádot ven
déglátója, egy öreg pap udvariasan né
metül köszöntötte. Töltött neki egy kupa 
bort, majd két széket a tűz mellé húzva, 
letelepedett.
- Kíváncsi volnék rá, ki vagy, miért 
vándorolsz a világban, lovag! Felelj ne
kem őszintén. Nem akárkivel beszélsz, 
én Mercurius vagyok, akire az Úristen
nek egy angyala bízta Szent István ki
rályunk jobb kezét. Látom, csodálkozol! 
Amikor, István király halála után negy
venöt évvel, pápai engedéllyel László 
urunk felnyittatta a szent sírját, hogy 
testét fölemelje, nem találták sehol a 
jobb kezét. Én a kórusban álltam, ami
kor - a szövetet kibontva - Szent István 
jobb kezét pillantottam meg! Elvittem 
magammal Biharba, és a családi mo
nostoromban rejtettem el. Nemsokára 
a mi vidékünkön vadászott László ki
rály. Nem tudtam a titkot tovább őrizni 
magamban, feltártam neki az igazsá
got. Ő hitt nekem! El is nevezte a hely
séget Szentjobbnak.
A lovag töprengve, szótlanul kortyol
gatta borát, s a tűzbe bámult.
- Testvérem - unszolta Mercurius -, 
most már szólalj meg te is! Miért jársz 
állandóan páncélban? S miért hordasz 
láncot?
- Mert maga Hildebrand, vagyis bo
csánat, Gergely pápa, hetedik e néven, 
bilincselt körbe ezzel - felelte Konrád. - 
Halálos bűnöm bocsánatáért esedez
tem nála. Ö részletesen leírta vétkei
met egy levélbe, majd megláncolt. Ad
dig kell járnom a világot, egyik kegyhe
lyet a másik után keresve föl, ameddig 
meg nem könyörül rajtam valamelyik



szent, s a levél betűi el nem halványod
nak, és le nem pattan rólam a lánc ma
gától.
- A legjobb helyre jöttél! László kirá
lyunk nagyon örülne, ha egy ilyen neve
zetes csoda esne Szent István sírjánál.
- Azt elhiszem, hogy örülne, hiszen Ist
ván az őse!
- Nem. László urunk a megvakított Va
zul unokája.
- Nocsak! - lepődött meg Konrád. - 
Akkor miért buzgólkodik annyira István 
kedvéért?
Mercurius válasz helyett felkelt, a szek
rényhez csoszogott, nagy halom perga
ment vett elő. A tűz fénye vidáman tán
colt a szakállas betűkön.
- Istvánt Péter követte a trónon - ol
vasta a pap. - Ő azonban a királyi fel
ség minden kegyes hajlandóságát el
vetette, német dühösséggel kegyetlen- 
kedett. Az erősségeket idegenek, né
metek, olaszok kezére bízta. Gőgös 
szemmel és telhetetlen szívvel falta a 
magyar föld javait. Gizella királynét egy 
várba záratta, aki csak nehezen tudott 
onnan hazaszökni német földre. Ott 
még évtizedekig élt egy apácakolostor
ban. A magyar főemberek és vitézek 
pedig összegyűltek Péter király ellen. 
Választottak maguk közül egy ispánt, 
Aba nevezetűt, aki - összegyűjtvén a 
magyarok seregét - Péter ellen indult. 
Péter király igen megrémült, kifutott az 
országból, és Henrik német császár se
gítségét kérte.
- És ezután - kotorta össze papirosait 
az öreg pap - elszabadult nálunk a po
kol. Először Aba Sámuel hívei mészá
rolták le a Péter embereit, majd amikor 
Péter visszatért a német császárral, ők 
gyilkolták le Aba Sámuel pártját. Péter a 
császárnak ajándékozta Szent István 
koronáját és az egész országot. Erre 
bejött Kijevből Vazul két oda menekült 
fia, András és Levente. Hogy a népet 
megnyerjék, elkezdték az egyházat

rombolni. Megengedték, hogy a nép 
pogány módon élhessen újra! Lángra 
lobbantak a szent király által alapított 
monostorok, a papokat agyonverték, 
szegény Gellért püspök is akkor veszí
tette életét. Nem folytatom. Az országot 
hol külső ellenség dúlta, hol pogány lá
zadás égette. Néhányan, akik még em
lékeztünk István király csodálatos bé
kéjére és az akkori gazdag időkre, csak 
sírtunk! Az egész életem, fiam, az ide- 
oda hullámzó küzdelmek idejével telt; 
sohasem tudhattuk, hogy ha engedek



mesen szolgáljuk az éppen hatalmon 
levő uralkodót, nem vágatják-e le ezért 
másnap fejünket az ellenpárt harcosai? 
Mindenki visszasírta már Szent Istvánt. 
Mégis, negyvenöt évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy újra kedves esztendők kö
szöntsenek ránk. László király ott kezd
te, ahol István abbahagyta. Megyéit 
megerősítette, monostorait segítette, 
törvényeit betartotta, parancsait, taná
csait mindenben követte. Sikerült is az 
elvadult farkasok országát újra embe
rivé szelídítenie. Ez az oka, hogy - 
noha Vazultól származik - László urunk 
mindenkinél jobban tiszteli országala
pító elődjét, Szent Istvánt.
- Ez a nagy szent bizonyára segít raj
tam is! - törölte kétfelé bajuszát Kon- 
rád. Óvatosan letette az asztalra a ki
ürült boroskupát, és tisztelettel arra 
kérte Mercurius atyát, küldje őt most 
rögtön a csodálatos hatású sírhoz. 
Mercurius a zarándokot békével elindí
totta a bazilika felé, ő maga pedig, hogy 
az utat el ne vétse, egy lámpást maga 
előtt vitetve azonnal a király szállására 
sietett.
- Jól tetted, hogy beszámoltál nekem 
erről a Konrádról! - dicsérte meg a pa
pot László király. Olyan szálfa egyene
sen ült a székén, ahogyan a paripáján 
szokott. Szeme is úgy villogott, olyan 
haragosan, mint amikor a kunok ellen 
vitte rohamra páncélos seregét.
- Nagyon sokan kételkednek Szent 
István sírjának csodáiban! Mert én nem 
tetszem nekik. Velem van bajuk, ezért a 
mi szentünket fitymálják! Kapóra jött ez 
a Konrád! Meg is ajándékozom őt, ha 
nálunk hullnak le a láncai. Megbízzuk, 
menjen vissza Rómába, és mesélje el 
mindenkinek, ki segített rajta!
Mercurius kétszer meghajolva gyorsan 
eliszkolt, majd összehívatta a papokat 
és szerzeteseket. Előadta nekik Kon
rád történetét, s végül határozottan ko
pogtatni kezdett az asztalon.

- Olyan csoda kell hogy történjék vég
re, amelyik kimutatja: Szent István ki
rály hasonlatos László urunkhoz!
- Talán inkább fordítva! - jegyezte 
meg Fábián prépost.
- Mindegy - legyintett Mercurius. - Az 
derüljön ki a csodából, hogy Szent Ist
ván kemény uralkodó volt, aki vasököl
lel verte le az ellenségeit, amiként 
László is az övéit. László király páratla
nul szigorú törvényeket szabott: mutas
suk meg tehát, hogy István is szigorú 
volt! Mert ebben az országban csak szi
gorral lehet rendet teremteni!
- Ne ordíts ennyire - csillapította Fá
bián prépost, a kancellár.
- Én, a Szent Jobb megtalálója a pogá- 
nyokat lesújtó jobb kezet tisztelem! - 
hadonászott vadul Mercurius. - Azt 
szeretném, ha megjelenne ennek a 
Konrádnak István király, és letördelve 
róla a láncokat azt mondaná: amilyen 
keményen töröm én a vasat, olyan ke
mény legyen a te lelked is, ne ismerjen 
irgalmat, sújts le, lovag, a gonoszokra 
és a pogányokra, amiképp lesújt rájuk 
László király! Megértettétek?
- Megértettük - bólintottak a papok.

Konrád a kőpadlón térdelt és imádko
zott. Háta mögött térdeltek a szerzete
sek, és ők is imádkoztak.
- Tudja ez a német, milyen álmot vá
runk tőle? - kérdezte súgva Fábián a 
mellette ájtatoskodótól.
- Igen, és azt mondta, igyekezni fog. A 
kilátásba helyezett birtokadományok 
iránt különösen érdeklődött. Úgyhogy 
bízhatunk a sikerben.

Lassan telt az éjszaka. Amint a hajnal 
első piros csíkja megjelent a keleti látó
határon, felserkent László király. Hosz- 
szan járkált a szobájában ide-oda. Vé
gül nem bírta tovább a várakozást, 
összetrombitáltatta kíséretét, és nagy 
léptekkel megindult a bazilika felé, hogy



megtudja, mi történt Konráddal. De 
még el sem ért a templomig, amikor 
hálaadó énekeket zengve, egyházi 
zászlókat lobogtatva tömeg hömpöly
gött vele szembe. A nép köréjük sereg
lett, ujjal mutogattak a menet élén ha
ladó férfira, akit személyesen a püspök 
kísért, és aki mögött három szerzetes 
cipelte a szétpattant láncokat és a ket
térepedt mellvértet.
- Mi történt? - kérdezte izgatottan a ki
rály, amikor összetalálkozott a két me
net.
- Felség! - esett térdre a kisírt szemű 
Konrád lovag. - Csoda történt! Megbo
csátott nekem az Úr, lehullott rólam a 
lánc!
- És az írás betűi is elhalványodtak,

megvizsgáltam! - lobogtatta a levelet 
Fábián prépost.
- Részleteket! - parancsolta László. 
Csatlósai hozták a székét, leült, úgy 
hallgatta a térdeplő Konrádot.
- Halljam, miképp intett téged kemény
ségre szent elődöm!
- Uram, csak az igazat vallhatom!
- Másra nem is vagyok kíváncsi!
- Felség, buzgó imádkozás közben el
nyomott az álom a bazilika kőpadlóján. 
És álmomban megjelent előttem egy 
öregember. Úgy hittem, ő a szent, ezért 
hozzá fohászkodtam: ó, kemény kezű 
uralkodó, törd szét a bilincseimet! De az 
öreg csak a fejét ingatta.
László meglepődve felvonta a szemöl
dökét.



- Én erre sírva fakadtam, és a Krisztus 
irgalmára kérlelni kezdtem, hogy segít
sen rajtam. Ekkor megszólalt az öreg. 
Azt mondta: „Ne gyere te énhozzám, 
méltatlanhoz, mert a lelkem jobbik fele 
annál a férfinál van, akit igazán szeret
tem. Akit szeretetben és gyöngédség
ben neveltem a szeretetre és az igaz
ságra. Menj, eredj a fiam sírjához!” És 
én álmomból felserkenve Imre herceg 
koporsójához futottam, de sietségem
ben megbotlottam, arcra estem, a 
földre zuhantam! És akkor nagy pendü- 
léssel szétrepedt a lánc meg a páncél! 
Ez az igazság, uram! Én egy vaskezű 
uralkodót kerestem, s helyette szen
vedő emberre találtam, aki még most is 
a fia iránti szeretetéről beszélt!
Csönd támadt. A több száz szempár 
szinte egyszerre mozdult: a tekintetek 
átvándoroltak a térdeplő lovagról a ki
rályra, aki megrendülten hallgatott.
- Ha ez az igazság - határozott végül 
László -, akkor ezt így jegyezzük fel. 
Nem teszünk hozzá a történethez, és el 
sem veszünk belőle semmit. Fontos 
azonban, hogy azt a kevés hírt, ami 
Szent Istvánról fennmaradt, krónikába 
foglaljuk. Mert nem feledjük el őt, noha 
a nagy király tetteit, emberi arcát már el
homályosítja az idő. Ránk maradt 
azonban műve: Magyarország. Tudjuk, 
mivel tartozunk neki.

Időrend

895-900. A honfoglaló magyarok Árpád fejedelem 

vezetésével birtokba veszik a Kárpát-meden
cének a Dunától keletre eső felét.

899. Arnulf római császár biztatására kalandozó 
magyar sereg indul Lombardiába.

899-955. Kalandozások kora.

937. Kalandozó magyarok feldúlják a Párizs mellet
ti Sens környékét.

942. Kalandozó magyarok átkelnek az Alpokon, 
majd a Pireneusokon, és a mai Spanyolország 
területére érnek.

943. Kalandozó magyar sereg tör a bizánci biroda
lom területére; I. Romanosz bizánci császár 
évi adófizetés fejében öt évre békét vásárol tő

lük.

949. A Bajorországban kalandozó magyarok le
győzik az ellenük küldött bajor hadakat.

955. I. Ottó német király egyesült német seregével 
megtámadja az Augsburgot ostromló magya
rokat, majd a Lech folyó mezején megsemmi
sítő vereséget mér rájuk. Lél, Bulcsú és Sur ve
zéreket felakasztatja. Ezzel véget érnek a nyu
gati irányú magyar kalandozások.

972. Géza lesz a magyar fejedelem.

995 (után) Géza fejedelem fia, István (pogány ne
vén: Vajk) feleségül veszi II. (Civakodó) Henrik 
bajor herceg lányát, Gizellát.

997. Meghal Géza fejedelem. Utódja a fia, István. 
Az Árpád-ház legidősebb tagja, Tar Zerind fia, 

Koppány a nomád hagyomány alapján magá
nak követeli a fejedelmi hatalmat. István 
Veszprém mellett legyőzi Koppányt.

1001. január 1. (vagy 1000. december 25.) István 
fejedelmet királlyá koronázzák.

1001 (körül) István király kijelöli az első püspöki és 
várispáni székhelyeket. Az egyházmegyék 
székhelyei: Bihar, Csanád, Eger, Esztergom, 
Győr, Gyulafehérvár, Kalocsa, Pécs, Vác és 
Veszprém. István király kiadja első törvény- 
könyvét. Ebben biztosítja az egyházi vagyon 
királyi védelmét, meghatározza a püspökök 
feladatát és a világiakkal való kapcsolatát, in
tézkedik az egyházi személyek bíráskodási ki
váltságairól és munkájukról, kimondja a ma
gántulajdon feletti szabad rendelkezést és a ki
rályi vagyon sérthetetlenségét, rendelkezik a 
böjt, a vasárnap és a keresztény vallás megtar
tásáról, a betegek gyónásáról és a templomi vi
selkedésről, bünteti a gyilkosságot, a kardrán
tást (testi sértés céljából), a hitszegést, a le
ányrablást, a házasságon kívüli kapcsolatot, 
más házának felgyújtását és megtámadását, a 
tolvajlást, a boszorkányokat és a varázslókat, 
pártfogolja a felszabadított rabszolgákat, de ki
mondja, hogy semmis a rabszolga vallomásté-



tele urával szemben, tiltja más rabszolgájának 
befogadását, támogatja a szökött személyek 
felkutatását, védi a szabadok szabadságát, in
tézkedik az árvákról, az özvegyekről és az el
hagyott feleségekről.

1002. Ajtony megkeresztelkedik Vidinben. Uralma 
területén (a Maros vidékén) nem latin, hanem 
görög egyházi szervezet jön létre.

1003. István király leveri az Erdélyben uralkodó 
Gyulát.

1008. István király serege Csanád vezetésével le-’ 
veri Ajtonyt. (Más nézet szerint ez 1002-ben 
vagy 1028-ban történt.)

1018. István király háborút visel a bolgárok ellen.

1018-1026. István király megnyitja a Magyaror
szágon át Jeruzsálembe vezető zarándokutat.

1026 (előtt) Gellért Magyarországra jön, hogy az 
egyházépítésben részt vegyen.

1030. II. Konrád német-római császár Magyaror
szágra támad. István király az utánpótlás híján 
visszavonuló németeket Bécsig üldözi.

1030. István király kiadja második törvénykönyvét. 
Ebben minden tíz falut templomépítésre köte
lez, elrendeli az egyházi tizedet, meghatá
rozza a magántulajdon öröklési rendjét, bünteti 
a rabszolga gyilkosságát, elítéli a szabadok 
tolvajlását, intézkedik a várispánokról és vité
zekről, megtorolja a karddal történő gyilkossá
got (sőt, még a kardrántást is), megszabja a ki
rályi udvar vagy vár élére állított rabszolga és 
az udvarnokok helyzetét, lesújt a király elleni 
összeesküvőkre, az urát megölő szolgára, és 
fellép a rágalmazók ellen.

1031. II. Konrád császár nevében fia, III. Henrik 
német király békét köt Istvánnal.

1031. Szeptember másodikén Imre herceg vadá
szat közben meghal. A király ezután Magyaror
szágra hívja nénjének és az elűzött velencei 
dózsénak a fiát, Orseolo Pétert.

1031 (után) Összeesküvést szőnek István király 

meggyilkolására, a merénylet azonban leleple
ződik. A Nyitrán fogva tartott Vazul herceget 
megvakítják.

1038 (előtt) István unokaöccse (vagy sógora), 
Aba Sámuel a nádor.

1038. augusztus 15. Meghal István király. Római 
szarkofágból átfaragott kőkoporsóban, az ál
tala alapított székesfehérvári bazilikában te
metik el. Trónra lép Orseolo Péter.

1041. A magyarok elűzik Pétert, és Aba Sámuelt 
választják meg királynak. Péter a császárhoz 
menekül.

1043. Meghal a passaui Niedernburg kolostorá
ban Gizella királyné.

1044. A német császár megveri Aba Sámuelt, aki 
a csatában szerzett sebébe belehal. Újra Péter 

a király, aki 1045-ben hűbérül adja a császár
nak Magyarországot.

1046. Hazatér a megvakított Vazul két fia: András 
és Levente. A hercegeket pogány lázadás tá
mogatja. Ekkor ölik meg Gellért püspököt. Pé
tert elfogják és megvakítják, sebeibe belehal.

1077. Trónra lép I. (Szent) László, aki a hosszú idő 
óta ingatag belső rendet szigorú törvényekkel 
állította helyre.

1083. Szentté avatják Zoerard-András és Bene
dek remetéket, a vértanúhalált halt Gellért püs
pököt, és augusztus huszadikán szentté avat
ják István királyt is. November ötödikén Szent 
István fiát, Imre herceget is szentté avatják.



„Kell hogy a királyt kegyesség és 
irgalmasság díszítse, de a többi 
erény is hassa át és ékesítse. Mert 
ha a királyt istentelenség és kegyet
lenség szennyezi, hiába tart igényt a 
király névre, zsarnoknak kell nevez
ni. Ennek okából hát, szerelmetes fi
am, szívem édessége, sarjam jövő 
reménysége, kérlek, megparancso
lom, hogy mindenütt és mindenek
ben a szeretetre támaszkodva ne 
csak atyafiságodhoz és a rokonsá
godhoz, vagy a főemberekhez, 
avagy a gazdagokhoz, a szomszéd

hoz és az itt lakóhoz légy kegyes, ha
nem még a külföldiekhez, aki hozzád 
járul. Mert a szeretet gyakorlása ve
zet el a legfőbb boldogsághoz. Légy 
irgalmas minden erőszakot szenve
dőhöz, őrizd szívedben mindig az is
teni intést: »Irgalmasságot akarok 
és nem áldozatot.« Légy türelmes 
mindenkihez, nemcsak a hatalma
sokhoz. Azután légy erős, nehogy a 
szerencse túlságosan felvessen, 
vagy a balsors letaszítson. ”

(István király Intelmei)



Kedves Fiatal Barátunk!

A kiadó Királyok sorozatának har
madik kötetét tartod most a kezed
ben. Akárcsak az első kettő (Mátyás 
király, Nagy Lajos király), ez is mél
tán kelti fel az érdeklődésedet. Hi
szen államalapító ősünk, I. (Szent) 
István személye, uralkodásának tör
ténete az utóbbi időben a felnőttek fi
gyelmét is magához vonta. Talán Te

is láttad a róla szóló filmet, talán Ne
ked is megvan a film zenéjéből ké
szült lemez.

Ez a sok színes rajzzal díszített kö
tet segíteni fog Neked abban, hogy 
egy évezred távolából is érthetőek 
és világosak legyenek István kirá
lyunk cselekedetei, melyeket annak 
érdekében is végzett, hogy Te ezt a 
könyvet ma, a XX. század végén elol
vashassad.




