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Minden jog fenntartva!

Egy barátság kezdete.

A lobogó tábortűz lángjai táncot jártak a lágy, nyáresti szélben. A kicsiny liget lombos fái alatt,
csendesen beszélgetve üldögélt négy férfi. Ketten papi ruhát, ketten kaftánt viseltek.

A két térítő papot l. Ottó, Német-római császár küldte Magyarországra. Géza fejedelem az előző
év húsvétján, követek útján kérte a császárt erre. Géza is hivatalos volt a 973.- ban összehívott
birodalmi gyűlésre Quedlinburgba, ahol Európa jelentősebb uralkodói,  vagy azok követei  vettek
részt. A magyar fejedelem 12 tagú küldöttséget küldött, de sem ő, sem családtagjai nem voltak ott.
Ezzel  kívánta  hangsúlyozni,  hogy  Magyarország  ugyan  Európához  tartozik,  de  független  más
hatalmaktól. Ezen a gyűlésen jelentette be a császár azon óhaját, hogy az érintett országok vegyék
fel a nyugati kereszténységet. Géza küldöttei, fejedelmük kérésére, térítőket kértek a császártól, aki
örömmel teljesítette óhajukat.

A  másik  két  férfi  magyar  volt,  akiket  Géza  küldött  a  térítők  elé,  hogy  biztonságban
megérkezzenek a fejedelemhez.

A jelentős kíséret már lepihent.

- Bevallom eddig csak rosszat hallottam rólatok. Egész Európa rettegi a neveteket. Mesélj valamit
a fejedelemről. - kérte a magyar kíséret vezetőjét az idősebb térítő.

Pirospozsgás arcán némi félelem tükröződött. Párnás kezét mellén összefonta, hogy ne vegyék
észre  a  magyarok  a  remegését.  Vencel  apát  megszokta  a  kényelmet,  a  jó  ételeket  a  császár
szolgálatában, ez meg is  látszott  rajta.  Az ilyen emberre mondják a magyarok,  hogy könnyebb
átugrani, mint megkerülni. Közepes termetét alaposan kipárnázta a jólét látható jele, a háj. Selyem
ruhája, fegyvere és lova szerszáma gazdagon ki volt verve arannyal, ezüsttel.

-  Nem  tudom  miért  féltek  tőlünk,  hiszen  mi  nem  háborúzunk  külhonban.  Fejedelmünk
békeszerető ember. - felelte mosolyogva Szabolcs vezér.

Tudta ő nagyon jól, hogy milyen rossz hírük van a magyaroknak. Árpád fejedelemtől Taksony
fejedelemig, három emberöltőn át, az új hazába letelepedő magyarok valóban végig dúlták a fél
világot. Raboltak, pusztítottak. De ennek már régen vége van. Taksony fejedelem véget vetett a rabló
hadjáratoknak. Ebben nagy szerepe volt a Lech folyó partján elszenvedett vereségnek. 955. nyarán l.
Ottó Ausburgnál döntő vereséget mért a magyar seregekre.

- Most már lehet, hogy megszelídültetek, de nálunk a gyerekeket még mindig azzal ijesztgetik,
hogy legyetek jók, mert jönnek a magyarok!

Szabolcs hangos nevetésben tört ki, szeméből csak úgy potyogtak a könnyek. A társa Botos is
jóízűen nevetett a pap kijelentésén.



- Szegény gyerekek. - törölgette szemeit Szabolcs. - Most már értem miért remegtettek egész
úton. Megnyugtatlak barátom, hogy a magyarok vendégszerető emberek. Géza fejedelem tisztelettel
és örömmel fogadja a külhonból érkező vendégeket. - majd csendben maga elé mormogva folytatta. -
Jobban megbecsüli őket, mint a saját vérét.

- Akkor az sem igaz, hogy nyers húst esztek?

- Ezt meg honnan veszitek? – álmélkodott Botos.

- Az öregapám mesélte gyerekkoromban, hogy látta a magyarok nyerge alatt a véres nyers húst.

- Vagy úgy! Hát láthatta is. Ha a ló hátát feltöri a nyereg, akkor nyers húst teszünk rá. De azt nem
esszük meg! - borzongott a magyar vezér.

- Akkor az a szóbeszéd sem igaz, hogy ti földbe vájt odúkban laktok. - kérdezte egyre bátrabban.

- Hát mik vagyunk mi, patkányok? - hördült fel Botos.

Szabolcs rátette társa vállára a kezét.

- Nyugodj meg fiam. Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy ilyen vad hírek keringenek
rólunk. Ősein tettei alapján ítélnek meg bennünket. - majd a pap felé fordulva folytatta: - Arról
azonban egyik uralkodó sem beszélt népének, hogy gyakran ők hívták segítségül a magyar seregeket
ellenségeik legyőzésére. Nem egyszer fordult elő, hogy a német, vagy bajor király segítséget kért
Zoltán fejedelemtől a lengyelek, vagy éppen a csehek ellen. Következő évben viszont a lengyel király
mellett harcoltak eleink a németek ellen. Fizetség fejében megkapták a megszállt területek javait.
Szabad préda, mondták. Az a mondás járta akkoriban, hogy amit az ellenségtől elvesznek, azzal
gyengítik annak erejét. Ha jól tudom a ti császárotok ma is háborúzik, és ő sem kíméli a legyőzött
népek javait.  -  mosolygott  a  papra.  -  A kalandozó magyarok azért  voltak olyan félelmetesek a
nyugatiak szemében, mert jó lovasok voltak. Könnyű lószerszámaik és könnyű fegyvereik voltak, így
rövid idő alatt nagy utat tettek meg. Szemben a ti nehéz lovasságotokkal.

Szabolcs néhány faágat tett a hamvadó félben levő tűzre. A száraz ágak ropogva kaptak lángra,
megvilágítva a tűz körül ülők töprengő arcát. Vencel kénytelen volt igazat adni a magyarnak a
háborúkat és a hadizsákmányt illetően. Mellette ülő társa, aki inkább szolgának nézett ki egyszerű
ruhájában, azon gondolkodott, hogy a vezér milyen okos és tájékozott.

Botos  haragosan  méregette  az  idegeneket,  akik  holmi  patkányoknak  nézik  a  magyarokat.
Szabolcs  gondolatai  messze jártak.  Az Erdélyi  fejdelem nem fogja  tétlenül  nézni,  hogy Géza a
németektől hozatott térítőket, ahelyett, hogy úgy, mint a többi vezér, bizánci hitre térne. Hiszen
Géza apja, Taksony fejedelem is bizánci keresztény volt. Biztosan az a vérmes teremtés, Sarolt vette
rá!

- Ha úgy volt, ahogy mondjátok, akkor én nagyon büszke vagyok rájuk! - mondta Botos. - Az a
Zoltán fejedelem igazi magyar volt! Nem olyan, mint Géza, akit egy fehérnép irányít!

- Ahogy én hallottam, Zoltán felesége úgy harcolt, mint egy férfi. - nevetett Szabolcs.

Botosnak még a szája is nyitva maradt a csodálkozástól.

- Hát minden magyar fejedelem anyámasszony-katonája? - kiáltott fel elkeseredetten. - Ugye csak
ugratsz?

- Nem ugratlak. De nem hiszem, hogy Zoltánt a felesége irányította volna.



- Ezt miből gondolod? Különben is honnan tudsz ezekről, a régi dolgokról?

- Engem a nagyapám nevelt és sokat mesélt az ő apjáról, Szolákról. Szolák, Zoltán fejedelem avar
vezére volt. A felesége Zoltán testvér húga, Árpád fejedelem lánya volt. Nagyapám nagyon tisztelte
az apját és példaképének tekintette. Az avar vezér együtt nőt fel Rebekával, Zoltán feleségével, aki
az avar fejedelem lánya volt. Ő tanította meg vívni, és az íjjal bánni. Rebeka csak addig viselt kardot,
amíg megbosszulta az anyja megölését. A nagyapám szerint gyönyörűbb teremtést még nem hordott
a föld a hátán. Nem csak szép volt, de nagyon okos is. Szolák úgy szintén. A nagyapám azt szerette
volna, ha a fia olyan lett volna, mint az ő apja volt, de apám fiatalon meghalt. Amikor magához vett
külhonból hozatott tanítókkal taníttatott. Bejártam a fél világot, megtanultam jó néhány nyelvet, a
régi korok történelmét, tudok írni, olvasni, és konyítok a számoláshoz is egy kicsit. Mielőtt nagyapám
megtért volna őseihez, elmondta nekem, hogy nyugodtan hal meg, mert ha a nem is a fia, de az
unokája olyan lett, mint a példaképe Szolák. Ezért tudok ezekről, a régi dolgokról. - felelte Szabolcs.

- Mesélj még nekünk a régi dolgokról. - kérlelte Botos csillogó szemmel.

- Majd máskor. Későre jár, pihenni kell.

Felszedelőzködtek a tűz mellől. A tücskök zenéje elkísérte őket sátraikhoz.

Vencel mielőtt belépett volna hálóhelyére, megfogta Szabolcs karját. Megvárta, amíg a többiek
elhaladtak mellettük, majd csendesen a magyar fülébe súgta.

- Ugye nem földbe vájt odúkban laktok?

Vencelt egész este nem hagyta nyugodni az a gondolat, hogy neki olyan rémes helyen kell majd
laknia.

- Nyugodj meg barátom, nem vagyunk patkányok, ahogy Botos is mondta. Te biztosan valamelyik
várban fogsz lakni. Lehet, hogy nem olyan pompás otthonaink vannak, mint a te császárodnak, de
nincs miért aggódnod. Géza nagyfejedelem gondoskodik vendégei kényelméről.

A térítő elégedett mosollyal az arcán tért nyugovóra.

Szabolcs hajnalig sétált gondolataiba mélyedve sátrában. Géza, nem sokkal apja, Taksony halála
után, magához rendelte. Szabolcs értett az építészethez ezért a fejedelem parancsára felügyelte az
Esztergomi építkezést, ahol vörös kőtömbökből hatalmas palotát építtetett, ide akarta áthelyezni
szállás helyét.

Szabolcsot, apja udvarából ismerte, aki nagy tudásával, a fejedelem egyik bizalmi embere volt.
Amikor Taksony meghalt, azonnal magához vette ezt a rendkívül tehetséges középkorú férfit. Nem
törődött  olyan  aprósággal,  hogy  Szabolcs  akar-e  menni.  A  temetés  utáni  napon  egyszerűen
megparancsolta, hogy ezen túl mellette kell  lennie, de ha kifogása van ellene, akkor elkobozza
minden vagyonát, őt és családját szolgasorba dönti.

Szabolcs ezen a két évvel ezelőtti kegyetlen parancson gondolkodott. Soha sem kedvelte Gézát.
Tudatlan, erőszakos és kegyetlen ember a nagyfejedelem, - sóhajtott Szabolcs. Akaratát minden áron
véghezviszi,  még akkor is,  ha az, emberek életébe kerül.  Pedig az apja arra tanította, hogy az
emberek élete, jóléte legyen az első, utána jöhet minden más. Az anyja Réka besenyő lány volt, de
ugyan úgy gondolkodott, mint a férje. Vajon a nagyobbik fiuk miért üt el ennyire szüleitől? A másik
fiuk Mihály, bár fiatal még, pont olyan, mint Taksony és Réka. Csak Géza ilyen megátalkodott. Kár
volt  Taksonynak azért  harcolni,  hogy fiát,  Gézát  válasszák meg nagyfejedelemnek.  Ősi  törvény
szerint Tas vezért  illette volna ez a tisztség,  hiszen ő is  Árpád unokája,  mint Taksony és Ő a
legidősebb vezér. Igaz, hogy Tas vezér nem hajlandó megérteni az idők szavát, most is úgy él, mint



ősei a sztyeppén. Fiát, Koppányt is erre neveli.

Szabolcs fáradtan ledőlt fekhelyére és próbált elaludni. Az idő majd eldönti kinek lesz igaza.

Vencel püspök nagyon szenvedett ezen az augusztusi verőfényes napon. Homlokáról patakokban
folyt a verejték, vastag hátán átnedvesedett selyem ruhája. Lova fáradtan vonszolta magát, nehéz
terhével a hátán, fejét lógatva.

Mellette Szabolcs lovagolt, fekete deresén, mögöttük ötven magyar harcos poroszkált, kettős
sorokban. A Nap magasan járt  fejük felett,  ragyogását egyetlen felhő sem homályosította el.  A
keskeny ösvény száraz földjét, sárga fű takarta, mellettük két oldalon érett búzakalászok várták az
aratók sarlóját.

Messze előttük délibáb játszotta csalóka játékát.  Zsuppfedeles házakat rajzolt  eléjük,  gémes
kutat, legelő állatokat. Vencel már nem merte megkérdezni, milyen falu van előttük, hiszen ez a
csalóka kép már számtalanszor megtréfálta, hetek óta tartó keserves útja során. A kérdésére eddig
mindig nevetés volt a válasz. Az ott nem a falu, csak a rossz szellemek játéka, mondták kísérői.

Szabolcs kérdőn nézett verejtékben fürdő társára. Vencel csak a fejét rázta.

- Most amikor valóban falu felé közeledünk, nem kérdezel? - kérdezte mosolyogva a magyar.

- Már nem merek kérdezni, mert kinevettek. - felelte durcásan a térítő.

- Most nem a délibáb játszik velünk. Komárom felé közeledünk.

- Na végre egy emberlakta hely. - sóhajtott Vencel.

-  Ez  csak  egy  kis  síkság.  Mit  szólnál,  ha  a  nagy  Alföldön  kellene  napokig,  vagy  hetekig
kóborolnod, ahol alig van falu. - mosolygott Szabolcs.

- Én biztosan belepusztulnék.

- Vagy lefogynál egy kicsit. - gondolta a magyar.

Lányok, és asszonyok vidám énekét hozta feléjük az enyhe szellő.

Vencel kíváncsian nyújtogatta a nyakát, szeme élénken fürkészte a tájat.

- Hol énekelnek?

- Az asszonyok aratják a búzát. Nézd, ott vannak - mutatott jobb felé Szabolcs, ahol a búzatábla
hullámzó kalászait, aranysárga tarló váltotta fel.

Asszonyok,  lányok  hajladoztak  kezükben  sarlóval.  A  fiatalabbak  összesúgtak,  nevetgéltek,
elismerően méregették a közeledő deli legényeket.

-  Úgy  tudtam,  a  magyarok  nem  művelik  a  földet,  csak  legeltetik  állataikat.  Össze-vissza
kóborolnak, lovaikkal, marháikkal az országban. - álmélkodott Vencel.

-  Így igaz.  -  helyeselt  bólogatva Szabolcs.  -  Ezek nem magyarok.  Nagyrészük szláv,  de van
közöttük avar, székely, szolga nép. Vannak kabarok, besenyők és mindenféle menekült törzsek, akik
Gézától kaptak menedéket. Cserében művelik a földet, szolgálják a magyarokat.

- Szóval a magyar csak pásztorkodik, és nem dolgozik. Közöttük nincsenek szolgák?

- Minden magyar szabad ember, még ha szegény is! - felelte büszkén Szabolcs.



- Értem. - felelte szórakozottan a térítő. Figyelmét a vidám, napbarnított lányok kötötték le. -
Mond csak, a vacsorához lányokat is kérhetek?

-  Ejnye-ejnye,  barátom. Az előbb még le  akartál  esni  a  nyeregből,  most  meg már a lányok
hajkurászásán jár  az  eszed!  -  nevetett  Szabolcs.  -  Mindent  megteszünk,  hogy jól  érezd magad
országunkban.

A  keskeny  ösvény  egy  erdőbe  vezette  őket,  melynek  lombos  fái  kellemes,  hűvös  levegővel
fogadták a szomjas, fáradt utasokat.

- Itt pihenhetnénk egy kicsit. - kérte a térítő, homlokát törölgetve.

- Hamarosan a faluban vagyunk, inkább ott telepedjünk le. Mindjárt kiérünk a fák közül, és
Komáromban vagyunk.

- Hát legyen. - adta be a derekát Vencel.

Valóban néhány lépés után kiértek a kis ligetből és szemük elé tárult egy kicsiny település. Délidő
lévén kevesen lézengtek a poros utcán, melynek két oldalán alacsony, fehérre meszelt,

zsindelytetejű házak sorakoztak. A falu közepe felé szélesedett az utca, itt már faházak voltak,
nagyobbak, szebbek, gazdagabban díszítettek. A falu közepén néhány nagyobb ház körében egy
hatalmas, fafaragásokkal ékesített épület állt.

Vencel elégedetten szemlélgette a házat.

Néhány  nap  pihenés  után,  a  kis  csapat  újra  útra  kelt,  hogy  befejezzék  hosszú,  fárasztó
utazásukat. A nyár végén megérkeztek a nagyfejedelem székhelyére, Esztergomba. Géza azonnal
magához rendelte a fáradtságtól félájult Vencelt.

- Legalább az út porát hagy mossam le magamról! - méltatlankodott az idegen.

- Nem ajánlom. - intette jóindulattal Szabolcs.

- Akkor menjünk. - legyintett egy mártír ábrázatával Vencel.

A térítő kilépett a minden kényelemmel felszerelt lakhelyéről és szinte fejbe vágta az erősen tűző
Nap  melege.  A  forróságtól  és  az  utazás  fáradalmaitól  kábán  tolta  előre  tekintélyes  termetét.
Hatalmas,  vörös  kövekkel  megrakott  szekerek  mellett  haladtak  el.  Magasra  halmozott  fenyő
gerendarakásokat kerülgettek. Fűrészek hangja, különböző nyelvű kiabálások, szidalmak kisérték a
poros, szekérkerekek vájta, mély árkok között bukdácsoló térítőt és kísérőjét.

- Mit építenek ilyen buzgón? - kérdezte a mellette lépkedő Szabolcsot.

-  A nagyfejedelem palotáját,  azt ott!  -  mutatott  egy nagy tér közepén magasodó épület felé
kísérője.

- Ó de szép! Menjünk közelebb, szeretném megnézni! - lelkesedett Vencel.

- Most nem! Majd ha a fejedelemnél jelentkeztél, elkísérlek.

Géza egy hosszú, terített asztal mellett fogadta vendégét ideiglenes házában. Az asztal meg volt
rakva minden finomsággal, sültekkel, gyümölccsel és a kupákban pincehideg borral. Amikor Vencel
és kísérete megérkezett a fejedelem felemelkedett székéről, erre az asztal körül ülők is kénytelenek
voltak felállni. Géza mély hangon üdvözölte l. Ottó küldöttét és maga mellé ültette. Falatozás közben
kikérdezte vendégét, mit üzent számára a császár?



- Az én uram nagy örömmel fogadta kérésedet a térítőkkel kapcsolatban. Engem előre küldött,
hogy  tolmácsoljam  szívélyes  üdvözletét.  Hamarosan  megérkeznek  a  térítő  szerzetesek,  akik  a
kereszténység útjára vezetik népedet. A császár reményét fejezi ki, hogy te uram jó példával állsz
néped elé! - felelte ékesszólóan Vencel.

- Remélem meg vagy elégedve szállásoddal? - kérdezte kitérően Géza.

Vencel lenyelte a szájába tömött hatalmas falat húst.

- Még nem tudom, mivel megérkezésem után azonnal magadhoz rendeltél.

- A lovagok mikor érkeznek? - kérdezte Géza.

- Miféle lovagok? - kapta fel a fejét az asztal túloldalán ülő vezérek egyike.

-  A császár volt  olyan kegyes és felajánlotta lovagjai  szolgálatát,  miután megtudta,  hogy át
akarom alakítani a seregek ütőerejét, illetve meg akarom szervezni a központi haderőt! - felelte
emelt hangon a fejedelem, mely megfelelt egy határozott fenyegetésnek.

- Miket beszélsz itt össze-vissza? Mi az, hogy idegeneket hozol a nyakunkra, és egymagad döntesz
a seregek felől?! - ugrott fel a kérdező vezér.

Géza is felugrott, néhány súlyos pillanatig farkasszemet néztek egymással. Vencel ijedten húzta
össze magát székén, de ijedtsége nem akadályozta meg abban, hogy most utólag szemügyre vegye a
lakoma résztvevőit. A főhelyen a fejedelem állt, hidegszürke szemét a vele szemben vicsorgó vezér
szemébe mélyesztette. Hosszú hullámos haja szabadon lengedezett széles arca két oldalán. Egyenes
orra kitágult mérgében, száját keményen összezárta, széles vállán dagadtak az izmok, ahogy asztalt
támasztó kezét ökölbe szorította. Arany veretekkel díszített kaftánja feszült a hátán. Az egész ember
egy áldozatára ugrani készülő fenevad benyomását keltette. A vele szemben álló férfi barna haja két
copfba volt fonva, alacsony homlokán kidagadtak az erek, kiálló pofacsontjaira ráfeszült arcbőre.
Résnyire összehúzott szeme pont olyan kegyetlenségről árulkodott, mint a fejedelemé. Vencellel
szemben Szabolcs foglalt helyet, aki közönyösen szemlélte a két ellenfél acsarkodását. Vencel nem
folytathatta a szemlélődést, mivel Géza dörgő hangja ismét megijesztette.

- Én vagyok a fejedelem, és azt teszek, amit jónak látok! Ezt jól vésd az eszedbe!

- Nem tűrjük, hogy uralkodj felettünk! Az Isteneken kívül nem ismerünk el senkit magunk felett!
Ezt viszont te jegyezd meg! Mindenről a vezérek tanácsa dönt, nem te egyedül!

- Az a szerencséd Tar, hogy vendégünk van! De visszatérünk még erre a vitára!

Aha, ez az a vezér, akit Szabolcs említett, hogy is mondta? - töprengett magában Vencel. - Meg
van! Ősi szokás szerint őt illette volna a fejedelmi cím. Ezek halálos ellenségek, úgy acsarkodnak
egymásra, mint a veszett farkasok. Előbb utóbb valamelyik megöli a másikat, csak ne itt és most! -
fohászkodott Vencel kezét imára kulcsolva.

Géza visszaereszkedett székére, kezével intett a vezéreknek, hogy hagyják el a termet. Vencel a
mozgolódás láttán fészkelődni kezdett.

- Te még maradj barátom. - mondta nyájasan Géza.

Vencel hátán futkosni kezdett a hideg ettől a hangtól. Ha ordít, sokkal emberibb, gondolta.

Amikor ketten maradtak,  Géza megkérte beszéljen a császári  udvarról.  Minden érdekelte,  a
szokások,  a  hadsereg,  a  nemesek  öltözködése,  viselkedése.  Birtokaik  nagysága  az  ünnepek,  a



hétköznapok, minden. Vencel kelletlenül válaszolgatott, szeretett volna már messze lenni ettől az
embertől.  Csak  akkor  nyugodott  meg,  amikor  Géza  kijelentett,  hogy  csak  addig  veszi  igénybe
szolgálatait, amíg a hittérítők megérkeznek. A kihallgatás után Vencel olyan gyorsan hagyta el a
fejedelem házát, mintha kergették volna. A lemenő Nap fényében fürdette izzadó arcát, a lágy esti
szél  simogatta  a  lelkileg  teljesen  összetört  férfit.  Ez  egy  barbár!  Ismételgette  magában.
Összerezzent,  amikor  valaki  megérintett  a  vállát.

- Gyere, megmutatom az épülő palotát. - mondta kedvesen Szabolcs.

- De jó hogy itt vagy! - fakadt ki hálásan Vencel.

Elindultak a  monumentális  építmény felé.  Szabolcsot  tisztelettel  köszöntötték a  mesterek,  a
szolgák süveg levétellel üdvözölték.

- Úgy látom, szeretnek téged ezek az emberek. - mosolygott Vencel.

- Én vagyok a felelős az építkezésért. Ők dolgoznak, úgy haladnak, ahogy kell, én meg hagyom.
Ennek az egésznek tavaszra készen kell lennie.

- Miért?

- Mert Sarolt fejedelemasszony itt akarja megszülni újabb gyermekét.

- Hány családjuk van? - kíváncsiskodott Vencel.

-  Három kislány,  de a  sámán szerint  ez  most  fiú  lesz.  Nagy feneket  kerítenek az  újszülött
megérkezésének.

- Milyen asszony Géza felesége?

- Rosszabb, mint az ura. - legyintett Szabolcs.

- Még ennél is rosszabb? - hitetlenkedett a térítő. - Csúnya is?

- Nem. Nagyon szép asszony, csak a természete rettenetes. Ha teheted, kerüld el. Géza csak az
övéivel zsarnok, az idegeneknek még a fenekét is kinyalja. De Sarolt az idegeneket sem kíméli, ha
felmérgelik.

- Te miért szolgálod őket, hiszen azt mondtak az előző fejedelem kedvelt téged? Biztosan nagy
vagyonod is van. - kérdezte Vencel, kicsit félre húzódva a gerendákat cipelők útjából.

Szabolcs megvárta, amíg a munkások elhaladnak, csak utána válaszolt.

- Parancsra teszem. - mondta csendesen.

 

Géza  egy  kényelmes  fogatott  készítetett  Vencel  számára,  aki  bejárta  az  országot.  Bár  nem
tartozott  feladatához,  de  ahol  megállt,  beszélt  az  embereknek  Jézusról,  a  keresztény  hitről,  a
pokolról és a paradicsomról. Megszállottan hitt isteni küldetésében. Térített várakban előkelő urak
között, jurtákban szegény, magyar szabadoknál, pásztoroknál a legelőn. Mire leesett az első hó, újra
Esztergomban volt. Szabolcs és mesterei már tető alá hozták a palotát. Most a belső munkálatokat
végezték. Vencel, mesterei körében találta a magyar vezért.

Szabolcs amint meglátta a felé araszoló szerzetest, aki lefogyott kissé mióta nem látta, kezével
intett felé. Vencel botladozva közeledett a kőtörmelékek, szanaszét dobált gerendák között. Kicsit



távolabb megállt, csendesen várakozott, nem akarta zavarni Szabolcsot, aki pergő olasz nyelven
utasította  egyik  ácsmesterét,  majd dallamos szláv  nyelven válaszolt  a  kőfaragónak,  aki  valamit
kérdezett tőle. Vencel csodálata egyre nőt a férfi iránt, nem csak a tudása váltott ki tiszteletet benne,
hanem az az emberséges hang, ahogy beszélt alárendeltjeivel. Akármit is mondott neki Szabolcs
arról, hogy a magyarok már nem olyan vadak, mint elődeik voltak, a több hónapos utazás alatt ő
mást tapasztalt. Nem csak hirtelen haragúak a magyarok, de bizony tudatlanok is. Vannak olyan
vezérek és főrangú, hatalmas vagyont felhalmozott nagyságok, akik még olvasni sem tudnak. Két-
három feleségük van, kitudja hány törvénytelen gyerekük és legtöbbjük, kerek jurtának nevezett
sátorban lakik. Felüdülés volt látni Szabolcsot, kinek műveltsége vetekedett a pápáéval.

-  Örülök,  hogy  újra  látlak.  -  nyújtotta  kezét  Szabolcs  a  várakozó  felé,  amint  mesterei
szétszéledtek.

- Búcsúzni jöttem barátom, elvégeztem a feladatomat, visszatérek hazámba. - szorította meg a
feléje nyújtott kezet.

- Remélem, viszontlátlak még. - mondta őszintén a magyar vezér.

Megkedvelte a szerzetest, titokban bízott benne, hogy Géza maga mellet tartja, legalább lett
volna  valaki  a  környezetében,  akit  nem  a  vagyonszerzés,  a  lázadás,  vagy  hatalmi  ellentétek
vezérelnek.

- Ha tehetem, visszajövök. - ígérte Vencel. - De az is lehet, hogy téged küld majd követségbe Géza
a császáromhoz.

Egy vágtató ló patájának hangos dübörgése vonta a magára a figyelmüket. Gyorsan egy boltíves,
ablaknyíláshoz mentek, hogy meglessék a sietség okát. Egy könnyű páncélt viselő német lovag ugrott
le lováról a fejedelem háza előtt. Az őrt álló harcosoknak elmondta, kit keres, azok félre álltak az
útjából és a lovagot beengedték a fejedelemhez. Szabolcs és Vencel egymásra nézett.

- Valami nagy baj történhetett. - mondta aggodalommal teli hangon a szerzetes.

- Én is azt hiszem, gyere, menjünk le!

Vencel  aggodalma  igaznak  bizonyult,  ugyanis  a  futár  l.  Ottó  halálhírét  hozta  a  magyar
fejedelemnek.

Vajk születése

A következő év márciusában megszületett Géza főfejedelem és Sarolt első fiú gyermeke, Vajk.

- Sarolt kedvesem, köszönöm neked Vajkot. - suttogta Géza, felesége ágya előtt térdelve.

Saroltot  a  szülés  nem nagyon viselte  meg,  hiszen erős  asszony volt  és  az  újszülött,  már a
negyedik gyermekük volt. Rendkívül szép arca kicsit sápadt volt, de halványkék szeme büszkén
csillogott.  Ez  a  konok,  nagydarab  ember  még  sohasem  mondott  köszönetet  egyik  gyermekük
születése után sem. Sőt akárhányszor megtudta, hogy lány, olyan szemrehányást zúdított rá, hogy
zengett a ház. De ez most más. Úgy ünnepli mindenki, mint egy koronás királynőt. Még a férje is
térdet hajt előtte! Bolond leszek, ha ezt a kedvező alkalmat nem használom ki! - gondolta elszántan.

- Látod nem volt igazad, amikor azt kiabáltad, hogy és nem vagyok képes fiút szülni neked! -
mondta szemrehányó hangon Sarolt.

- Tévedtem. - felelte minden megbánás nélkül Géza.



- Megengedem, hogy jóvá tedd a tévedésedet!

- Mit kívánsz, amit még nem kaptál meg? - állt fel a fejedelem.

Leült felesége ágya mellé és figyelmesen várta a választ.

- Add nekem Veszprémet! Az legyen a királynői székhely! - felelte Sarolt ragyogó arccal.

Géza hangosan felnevetett, megfogta asszonya kezét és megcsókolta.

- Ezt a szerénységet szeretem benned! - harsogta.

- Ne felejtsd el, hogy Európa egyik, és Magyarország első nagykirályát szültem neked! - mondta
durcásan Sarolt.

- Ezt meg honnan veszed? - hökkent meg a férfi.

Sarolt  megérezte,  hogy újra  nyeregben van.  Fejét  büszkén felemelte,  megigazította  hófehér
selyem takaróját, majd fejedelmi mozdulattal férje vastag kezére tette hosszú, ápolt ujjait. Géza
szürke szemébe nézett és némi gőggel a hangjában megszólalt.

- Bese sámán megjövendölte, amikor Vajk a világra jött!

Géza  nem  jutott  szóhoz.  Minden  fenntartás  nélkül  elhitte,  amit  a  sámán  mondott.  Hiába
parancsolta meg népének, hogy vegyék fel az új hitet, még térítőket is kért a császártól, de ő maga
csak  ősei  Isteneiben  és  a  sámánoknak  hitt.  Amit  most  hallott,  pontosan  megegyezett  leghőbb
vágyaival. Mert nem csak Sarolt, Géza is nagyravágyó volt.

Sarolt feszülten figyelte férje arcát, szerette volna leolvasni róla, mi játszódik le a fejében.

A  férfi  először  elsápadt,  majd  arca  fokozatosan  visszanyerte  színét,  szája  széles  mosolyra
húzódott. Felugrott, magához szorította feleségét.

- Ezentúl bármit kérhetsz tőlem! - kiáltotta lelkesen. - Teljesítem minden kívánságodat!

Sarolt boldogan lehunyta szemét. Én is így gondoltam! - ujjongott magában.

-  Megkapod Veszprémet, és olyan palotát építetsz magadnak, amilyet csak akarsz! Van más
kívánságod is? - kérdezte nagylelkűen a fejedelem.

- Igen, egy korona! Mit ér a királynői székhely királynő nélkül?

- Igaz! - nevetett Géza. - Meglátjuk, mit tehetünk, hogy királyné lehess. Most pihenj kedvesem.

Sarolt okos asszony volt, azonnal megértette az apró különbséget. A királynő uralkodó, a királyné
csak a király felesége. De az is nyilvánvalóvá vált, hogy Géza is szívesen lenne koronás király, aki
egyedül uralkodik népén, nem a kell a vezérek tanácsát összehívnia, ha valamiben dönteni akar.

Amint  a  fejedelem kilépett  felesége  szobájából,  hogy  megnézze  újszülött,  nagyreményekkel
övezett fiát, három kislánya hangos csipogással fogta körül. Emese a sötétbarna hajú szépség, apja
erőteljes vonásait, Rózsa fekete fürtökkel övezett vékony arca, anyja szépségét örökölte. A legkisebb,
Sára egyik szülőre sem hasonlított. Pirospozsgás, kerek arcocskája és hatalmas barna szeme csupa
báj volt. Géza a maga módján szerette lányait, de rendkívül idegesítette csacsogásuk. Mogorván a
nevelőnőre nézett, aki azonnal elterelte apjuk útjából a kislányokat.

-  Mit keresnek itt a lányok? Megmondtam, hogy csak a nekik kijelölt helyen lehetnek! Nem



tűröm,  hogy  lépten,  nyomon  beléjük  ütközzek.  Azért  vagy  itt,  hogy  hercegnőket,  uralkodó
feleségeket neveljél belőlük! De ezek még viselkedni sem tudnak! - harsogta Géza a gömbölyded
asszonyra.

A kislányok ijedten bújtak nevelőjük mögé. Az asszony haragtól pirosló arccal és villogó szemmel
nézett maga elé. Paraszt! - suttogta.

Géza már nem hallhatta, mert döngő léptekkel sietett fiához. De a lányok igen. A két kicsi nem
törődött vele mit mond az asszony, de Emesét, aki imádta apját, ha nem is fogta fel egészen a szó
jelentését, a hangsúly, ahogy a dada kimondta, sértette.

Hetekig tartó jövés-menés következett, az elkészült Esztergomi palotában. A világ minden tájáról
érkeztek követek, akik uralkodóik szerencsekívánatait és gazdag ajándékait hozták. II. Ottó Német-
Római császár egy aranyból készült asztali készletet küldött, szerencsét és hosszú életet kívánva az
újszülöttnek. I. Mieszkó lengyel fejedelem, száz marhát hajtatott a magyar fejedelem udvarába. A
csehek uralkodója, Boleszláv, gyönyörű hímzett terítőkkel és meleg prémekkel kedveskedett. A Kijevi
fejedelem egy fekete csődörrel és aranyveretes lószerszámmal fejezte ki jókívánságait. A bizánci
császár  volt  a  legbőkezűbb.  Követei  több  ládát  vittek  a  fejedelmi  pár  elé,  akik  a  nagyterem
díszhelyén fogadták a követeket.  Az egyik ládából  páratlanszépségű selyem, brokát  és  bársony
anyagok garmadája került elő.  Egy másik bizánci érméket tartalmazott,  a legkisebben ékszerek
sokasága verte vissza az ablakon beszűrődő napfény sugarait.

A külföldi követek távozása után a magyar vezérek rótták le tiszteletüket. Elsőként Mihály, Géza
testvére, és felesége, a lengyel származású Adelhaid. Őket Erdély nagyhatalmú fejedelme, Gyula,
Sarolt apja, és testvére követte, aki szintén a Gyula nevet kapta.

Tíz évvel később.

- Drága barátom, de jó, hogy újra látom! - kiáltott fel Vencel apát, ahogy nagy szuszogások
közepette lekászálódott lova hátáról, az esztergomi királyi palota bejárata előtt.

A díszes kapuban Szabolcs vezér várta.

- Én is örülök, kedves püspököm! - mosolygott a magyar vezér.

- Ó még nem vagyok püspök, de remélem, hamarosan kiérdemlem. - felelte szerényen, szemét
lesütve.

- Micsoda változás! Legutóbb egy rettegő térítőt hoztam Magyarországra, most meg ugyan az az
ember szemérmes szűzlány képében került elém. - hahotázott Szabolcs.

Vencel megölelte a férfit, Szabolcs viszonozta az ölelést.

- Idővel az ember szerény és megfontolt lesz barátom.

- Van benne igazság. - helyeselt Szabolcs. - Most látom csak, hogy milyen előkelő kíséreted van.
Tíz évvel ezelőtt a szolgáddal jártad a világot, ma meg egy egész lovas csapattal büszkélkedhetsz!

Az apát mögött valóban egy német lovagokból álló csapat várakozott.

- Egy király fiának tanítója nem kószálhat egymagában! - mondta büszkén Vencel.

- Egy király tanítója? A császárnak fia született?- kérdezte nagy szemeket meresztve Szabolcs.

- A magyar király fiának a tanítója leszek! Azért vagyok itt!



- Ne mond! - ámuldozott Szabolcs, szemében huncut fény csillant.

- Nem változtál semmit! - legyintett az apát. - Nagyon jól tudod, miért vagyok itt. Épp olyan
tréfás, vagy mint régen.

- Menjünk, mutasd meg magad Gézának, majd utána beszélgetünk. - karolt belé Szabolcs.

A bejárat előtt álló páncélos őrök utat nyitottak a két férfi előtt. A hosszú, boltozatos folyosón is
idegen lovagok nyüzsögtek. Vencel szájtátva követte Szabolcsot a gyönyörű palotában.

- Hát ezt aztán szépen megcsináltad! - ámuldozott.

- Mit? - nézett rá értetlenül a magyar vezér.

- Hát ezt a csodálatos palotát! De mond, hol vannak a hosszú bajszú magyar harcosok, akiktől
annyira féltem?

- Azoknak már nincs helyük a nagyfejedelem palotájában. - felelte keserűen Szabolcs.

- Mit nem mondasz! Hogy megváltozott itt minden!

- Meg mindenki. - morogta maga elé Szabolcs.

- Most jut eszembe, a kíséretemmel mi lesz?

- Gondoskodnak róluk, ne félj.

Egy ajtó elé értek, amit páncélos lovagok őriztek.

- Jelentsétek a nagyfejedelemnek, hogy a püspök megérkezett! - mordult az ajtónállókra Szabolcs.

- Mondtam, hogy nem vagyok püspök! - suttogta Vencel.

Szabolcs nem válaszolt, mert nyílt az ajtó és az őr kezével intett, hogy bemehetnek. A fényűzően
berendezett  terem  végében,  egy  hatalmas  karosszékben  ült  a  magyarok  fejedelme.  Géza
méltóságteljes  testtartása,  őszülő  hosszú  haja  tiszteletet  parancsolt.  Gazdagon  hímzett  selyem
kaftánt,  rövidszárú  bőr  csizmát,  selyem bő  nadrágot  viselt.  Hosszan  lelógó,  aranyveretes  öve,
hatalmas aranyveretes szablyája és pompás viselete a hatalmat és a gazdagságot hirdette. Fején a
megszokott csúcsos süveg helyett, vékony aranykorona fénylett.

-  Kitől  kapta  a  koronát?  -  kérdezte  Vencel  csendesen,  ahogy  a  hosszú,  vastag  szőnyegen
lépkedtek az uralkodó felé.

- A bizánci császártól kérte, felesége unszolására. - felelte Szabolcs, hogy ne hallja senki.

A szőnyegek két oldalán lovagok sorakoztak, a fejedelem közelében néhány külföldi nemes állt. A
fejedelem közvetlen közelében, Vencel megrökönyödésére, Adalbert püspök foglalt helyet.

- Hát ez meg mit keres itt? - csikorgatta a fogát.

Szabolcs szemével csendre intette, mert már közel voltak a trónhoz.

- Légy üdvözölve szép hazánkban Vencel. - köszöntötte Géza.

Az apát mélyen meghajtotta magát a fejdelem előtt.

-  Köszönöm a  megtiszteltetést,  hogy  újra  magadhoz  rendeltél.  -  felelte  Vencel,  tekintetét  a



fejedelem mosolygó arcára emelve.

- Téged találtalak a legmegfelelőbbnek fiam, István tanítójának.

- Ó uram, van nálam méltóbb is erre e tisztségre. - mondta Vencel Adalbert püspökre nézve.

A püspök apró bólintással köszönte meg Vencel szavait, de figyelmét nem kerülték el az apát
szeméből felé lövellő villámok.

- A püspöknek más dolga van az udvarban. - zárta le röviden az udvariaskodást Géza. - A császár
meleg  szavakkal  ajánlott  téged,  nagy  tapasztalatod  és  bölcsességed  ismeretében.  Ha  bármire
szükséged van, csak szólnod kell, máris teljesítve van. Azt akarom, hogy a fiam a legjobb nevelést
kapja! Szabolcs mindenben a segítségedre lesz! Ő tanítja születése óta, harci tudományokra és
minden egyéb tudományra. A te feladatod a keresztény hit és a latin nyelv megismertetése lesz. Most
menj és pihend ki az út fáradalmait!- mondta kedves hangon a fejedelem.

Vencel mielőtt  meghajolt  volna Géza előtt,  egy pillanatig csodálattal  nézte a fejedelem apró
ráncokkal barázdált büszke arcát.

- Fejedelmi jelenség! - suttogta maga elé, fejét lehajtva.

Bármennyire lenyűgözte a fejedelem, örült, amikor újra a friss levegőt szívta magába a palota
előtt. Adalbert jól bedolgozta magát a magyar udvarba! - gondolta mérgesen. Ami neki, Vencelnek
nem sikerült tíz évvel ezelőtt azt ez a törtető biztosan elérte. Megkeresztelte Gézát, különben nem
viselhetne koronát.

- Mi bánt barátom? - karolt belé Szabolcs, lefelé lépkedve a palota lépcsőin.

- Mióta van itt ez a püspök? - kérdezte rosszkedvűen.

- Nem olyan régen. De miért zavar a jelenléte?

- Mert ő biztosan megkeresztelte Gézát, pedig én voltam az első, aki ebbe az országba jöttem!
Engem illettet volna ez a megtiszteltetés! - dohogott az apát.

- Nem csak őt, a fiát, Vajkot, és a testvérét Mihályt is megfürdette. - nevetett Szabolcs.

- Az nem fürdetés, hanem keresztelő volt! - nézett rá rosszallóan Vencel. - De téged ugye nem?

- Nem, nem. Én maradok a magam hiténél.

- De mond csak milyen Vajkról beszélt, amikor Géza egyetlen fiát Istvánnak hívják?

- Most már igen, de eddig Vajknak, hívták. Már Géza sem főfejedelem, hanem király. Rex, ahogy a
latin mondja. - húzta el a száját Szabolcs.

- Miért bánt ez téged?

- Engem nem az bánt, hogy királlyá koronázta magát, hanem az, hogy a magyar vezéreknek nincs
helyük mellette! Minden kódis népséget befogad, a magyarokat meg elűzi! De majd hamarosan
meglátod te magad is.

- Mond miért nem maradunk a palotában? Mi nem itt fogunk lakni?

- Nem. Sarolt a gyerekekkel Veszprémben van, a királynői székhelyen.

- Gondolom az még pompásabb palota, mint ez itt?



- Sokkal kisebb, de valóban pompásabb. Nagyon szép helyen épült, egy domb tetején. Te is meg
fogod szeretni.

- Mikor indulunk? - kérdezte fellelkesülten az apát.

- Holnap reggel. - válaszolt mosolyogva a magyar vezér.

Elkísérte Vencelt a szállása és hagyta pihenni néhány órát.

A  hegyek  mögé  lebukó  Nap  belopta  sugarait  az  apát  nyitott  ablakán,  akit  mély  álmából
kopogtatás zaja ébresztett. A kora őszi, illatos szellő végig futott Vencel izzadó homlokán.

- Gyere be! - kiáltotta kopogónak, nagyot nyújtózva a kényelmes ágyon.

- Azt hittem már ébren vagy! - mondta meglepődve a belépő Szabolcs.

- És nem? - mosolygott Vencel.

Lassan lekászálódott fekhelyéről, megigazította gyűrött ruháját.

- Van kedved sétálni egyet?

- Egy kiadós vacsora után, szívesen.

- Már elfejtettem, milyen haspárti vagy! - nevetett Szabolcs.

- A testnek és a léleknek meg kell adni, ami jár neki. - felelte bölcsen az apát.

- Meggyőztél! Menjünk.

Mire elköltötték vacsorájukat, a sötét égbolton millió csillag ragyogott. Lesétáltak a Duna-partra,
leültek a vízfölé hajló fák alá.

- Milyen az új császárod? - kezdte a beszélgetést Szabolcs.

- Új császár? Kiről beszélsz?

- Hát nem II. Ottó a császár?

- De igen, de már tíz éve!

- Hát persze! - ütött a homlokára a magyar vezér. - Csak hogy azóta nem találkoztunk, úgy érzem,
mintha el sem váltunk volna. És mi van Civakodó Henrikkel, a bajor herceggel? Rég nem hallottam
róla.

- Méltó a nevére! - válaszolt az apát. - Minden szomszédjával harcban áll. Csoda, hogy Gézát még
nem vitte bele egy jó kis csetepatéba.

- Hidd el megpróbálta, de Géza inkább lemondott néhány határterületről a béke érdekében. Volt
is felzúdulás a magyarok körében.

-  Most,  hogy Ottó elvette a bizánci hercegnőt, Magyarország harapófogóba került.  Két ilyen
nagyhatalom barátsága veszélyt jelenthet rátok. - mondta aggódó hangon Vencel.

-  Ezért  kérette magához a püspököt Géza és ezért  keresztelkedett  meg. Ezzel  lekötelezte a
császárt, Gyula Erdélyi fejedelem, aki mellesleg Sarolt apja, jó viszonyban van a bizánci császárral.
Így remélhetőleg nem fordulnak ellenünk.



- És mi van a besenyőkkel, akik Keleten jelenthetnek veszélyt a számotokra?

- Ők nem fenyegetnek bennünket, hiszen Géza anyja besenyő volt.

-A kijevi fejedelem is szívesen elfoglalná a Kárpát-medencét, úgy tudom.

- Az biztos, csak hogy neki van elég baja Bizánccal.

- És a Lengyelek?

- Géza eljegyeztette Boleszlávval nagyobbik lányát, Emesét.

- De hiszen ő még gyerek!

- Egy tizenöt éves lány már házasságra érett hajadon. - felelte vállát vonogatva Szabolcs.

- Szóval nyugodtan alhatok, nálatok nem fenyeget a háború veszélye.

- Külső háború nem… - jegyezte meg csendesen Szabolcs.

- De belviszály igen. - fejezte be a mondatot az apát nyugtalanul.

Szabolcs nem felelt, leszakított egy főszálat és rágcsálni kezdte.

- Ilyen nagy a baj?- kérdezte Vencel.

-  Emlékszel  arra  a  veszekedésre,  amikor  legutóbb itt  voltál,  és  amit  kénytelen voltál  végig
hallgatni?

- A külföldi lovagok érkezése váltotta ki.

-  Géza német lovagokat kért a császártól,  azért,  hogy egy központi  haderőt hozzon létre.  A
magyarok érthetően tiltakoznak ellene, ugyan úgy, mint a rájuk kényszeríttet kereszténység ellen. A
fejedelem először csak a kíséretét cserélte le idegenekre, majd amikor egyre többen jöttek, egy
ütőképes hadsereg lett belőlük. A lovagokkal fegyverkovácsok és egyéb mesteremberek is érkeztek.
Néhány évvel ezelőtt Géza megszállta az ország fontos pontjait új, nehézfegyverzetű elit seregével.
Ezeken a helyeken zsoldos seregek állomásoznak, élükön sváb lovagokkal.

- Értem, csak azt nem, hogy neked mi kifogásod van ellene? Ahogy én látom, abból, amit eddig
elmondtál, Géza egy európai típusú hatalmi szervezetet akar megvalósítani, olyat, mint például a
Német-római császárság.

- De ezzel szolgasorba taszítja saját vérét, a magyarokat! Hát nem érted?! - fakadt ki Szabolcs.

- Ezt magyarázd el, mert nem értem. - kérte higgadtan Vencel.

-  Hát figyelj! Azokat a magyar vezéreket, akik nem értenek egyet vele, sorra félre állítja az
útjából. Emlékszel arra a vezérre, aki tiltakozott a lovagok érkezése ellen? - miután Vencel bólintott
folytatta. - Tar vezért meg akarta öletni, a birtokait, minden javait el akarta kobozni. Csak azért nem
sikerült neki, mert a tanács megakadályozta. De mit ad Isten, egy napon holtan találták az erdőben.
Az egyik kisebb vezér nyíltan gyilkossággal vádolta a fejedelmet, akit ott helyben leszúrtak, Géza
parancsára. És ez az égbekiáltó aljasság számtalanszor megismétlődött. Már ott tartunk, hogy a
magyar  vezérek  birtokaikon  kushadnak  szégyenszemre!  Az  idegenek  meg  élik  világukat!  Géza
korlátlan hatalommal ruházta fel magát!

- És a magyarok nem lázadtak fel ellene?



- De igen. Eleinte megtették, de Géza zsoldosai könnyedén leverték őket.

- Nem ismerek rátok! Hol van az a vad nép, aki végig dúlta Európát?

- Ők már csak a pásztorok tűz mellett elmondott regéiben élnek. - mondta keserűen Szabolcs.

- És a nemesség?

- Akik behódoltak Gézának és támogatják, azok mellette élnek. Egyre nagyobb birtokok gazdái.
Csak nekik lehet kísérő seregük. A törzsi nemzetségeket teljesen szétzúzta, az országrészeket uraló
törzsfők hatalmát elvette, és most egyedül gyakorolja.

- Nagyember! - mondta csodálattal a hangjában Vencel.

- Te nem vagy eszednél! - kiáltotta Szabolcs felugorva helyéről.

- Ha kidühöngted magad, akkor majd megmagyarázom. Okos ember vagy, meg fogod érteni.

Szabolcs csak legyintett és mérgesen fel-alá sétált.

Vencel nézte a csillogó víztükröt maga előtt. A hullámok hátán meg-megcsillant a felkelő Hold
halvány  fénye.  Gondolatban  rendbe  szedte  a  hallottakat,  és  egyre  jobban  csodálta  a  magyar
fejedelmet. Ha végig tudja csinálni amit elkezdett, akkor egy erős és rendezett hatalmú országot hoz
létre, amely meg állja helyét Európában.

Szabolcs lassan lehiggadt és leült az apát mellé.

- Hallgatlak. - mondta kedvetlenül.

- Ugye azt mondtad, hogy avar származású vagy?

- Igen. A dédapám az volt. De hogy jön ez most ide? - csodálkozott a magyar vezér.

- Elmagyarázom. Amikor visszatértem a császári udvarba kicsit utána néztem az avaroknak, abból
a kevésből, ami meg maradt utánuk. Az avarok valamikor nagyon gazdagok és hatalmasak voltak.
Amíg a nagy Kagán élt összetartotta népét, miután meghalt, örökösei összekaptak a koncon. Igaz? -
fordult Szabolcs felé.

A férfi némán bólintott, nem tudta hova akar kilyukadni Vencel.

- Ezt a marakodást kihasználták a szomszédos hatalmak, akik irigyelték gazdagságukat és egyik
háborút  a  másik  után,  zúdították  rájuk.  Az  avarok  lassan  fogyatkoztak,  úgy  területre,  mint
népességre.  A  végső  csapást  a  frankok  és  a  bolgárok  mérték  rájuk,  és  szinte  teljesen
megsemmisültek.  Valahol  így  emlékeztek  meg  róluk:  „Elvesztek  az  avarok,  kiknek  sem
nemzettségük,  sem  ivadékuk  nincsen.”  És  tudod,  hogy  miért?

-  Azt  hiszem  igen.  Egymás  ellen  fordultak,  ahelyett,  hogy  összefogtak  volna.  De  ez  nem
magyarázza meg Géza tettét! Rossz példát hoztál fel barátom.

- Nem, nem. - mosolygott az apát. - Géza pontosan azt szeretné megelőzni, ami az avarokat
megsemmisítette, a szétesést. Ha meghagyja a törzsi hatalmat, előbb- utóbb egymásnak ugrottak
voltak a vezérek. Vagy egy gazdag legelő, vagy egy jövedelmező bánya, vagy bármi más, amit az
egyik irigyel a másiktól, elég egy háború kirobbantásához. És ki győz a végén? A nevető harmadik.
Ha kitör egy törzsi háború, mit gondolsz ki lesz a nevető harmadik?

- Bárki lehet. A Német-római császár, Bizánc. - felelte Szabolcs.



- A Lengyelek, Csehek, Bolgárok, a Kijevi ruszok, a Besenyők.

- Vagy Civakodó Henrik, bajor herceg. Igazad van barátom, nagyon sokan fenik a fogukat a
Kárpát- medencére. - ismerte el Szabolcs.

- De ha van egy erős központi hadsereg, egy erős uralkodó, aki kezében tartja az egész országot,
akkor a szomszédok meggondolják a háborúzást.

- Ezzel azt akarod mondani, hogy Géza nem ártalmára van a magyaroknak, hanem előnyére? -
hitetlenkedett a magyar vezér.

- Pontosan!

- Azt hiszem ezt nem egészen értem. Én nem tudok olyan hideg fejjel gondolkodni, ha a népemről
van szó, és nem hiszem, hogy Géza akár egy percig is gondol a népére. Őt csak a saját hatalma
érdekli!

- Megpróbálom megmagyarázni, de tudom, hogy az okos fejeddel már te is tudod az igazságot.
Csak a szíved nem hajlandó elfogadni.

- Magyarázd meg, mert nem igazán értem.

- Néhány dolog még nem világos előttem, például, az, hogy vannak-e magyar seregek?

- Vannak, de a parancsnokok idegenek, vagy behódolt nemesek.

- Világos, magyart a magyar ellen nem lehet bevetni. A határokat kik őrzik?

- Csatlakozott törzsek, besenyők, székelyek, kunok, úzok, szlovének, szlávok, de vannak magyar
seregek is.

-  Nagyon  ügyes.  Láttam  Adalbertet  Géza  mellett,  tehát  az  egyház  is  megvetette  lábát  a
hatalomban.

- Azt hiszem, ki kell, ábrándítsanak. A vallás, a tiedre gondolok, nagyon gyenge lábakon áll. Én
azt hiszem a keresztény térítés inkább politikai lépés, mint őszinte akarás.

- Most még így van, ezzel a császár is tisztában van.

- Akkor miért támogatja Gézát? - kérdezte csodálkozva Szabolcs.

-  Mert  nem  csak  német,  hanem  római  császár  is.  Ha  Magyarország  támogatja  a  nyugati
kereszténységet, ezzel Rómát erősíti.

- Azt hiszem, kezdem érteni.

-  Jó.  Akkor most megpróbálom felvázolni  Géza törekvéseit.  Szerintem a fejedelem egy erős,
idegenekből  álló  hadsereget  állított  fel,  részben  külső,  de  főleg  belső  ellenség  ellen.  Erre
támaszkodhat, hiszen ő fizeti őket és nem kötődnek egyik törzshöz sem, tehát minden parancsot
végrehajtanak. Nem lázadnak fel, amíg megkapják, amit ígértek nekik és megtalálják számításukat
ebben az országban. A végeket csatlakozott harcosok védik, akiket az uralkodó lekötelezett azzal,
hogy  befogadta  őket,  ezekre  is  támaszkodhat.  A  neki  behódolt  nemesek  hűségükért  komoly
birtokokat kaptak, ahonnan hatalmas jövedelem üti a markukat, melyet tetéznek a különböző vámok.
Egyetlen elvárása van a fejedelemnek velük szemben, hogy engedelmeskedjenek neki. Nem nagy ár
a gazdagságért. Majd egyre nagyobb teret kapnak a papok, akik a kisembereket, a földműveseket, a
pásztorokat, szolgákat és a harcosokat meg fogják téríteni és a hit erejével, állítják a fejedelem



mellé.


