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 Hit és üzenet. 
 

Kozma László 
 

Triptichon 
 

Árpád-házi szent királyok (I.) 
 

Szereplők: Krisztus, Mária, Isteni szózat, Szent István, Boldog Gizella, Szent 

Imre, Szent László, Géza király, Mór apát, Gellért püspök, krónikás, szavaló 

(szavalók), tanár, diák 

 

1. jelenet 

SZENT ISTVÁN 
 

Szavaló: 

Szép Szent István, Szép Szent István 

Ha az abroszt összehajtod 

Melyet hajdan terítettél 

Mert lám, elszállt egy évezred 

Mit felelünk, hogyha kérded 

Áll-e még a régi szentély 

Mivé lett országod, néped? 

Ragyog-e a szent kereszt még 

Őrzi-e az emberlélek, 

Vagy homályba, dacba téved, 

És dús kincsed úgy pereg szét 

Mert tombol a hitetlenség. 

Mi teljes volt, veszni térhet? 

Mit felelünk, hogyha kérded 

Száll-e még a templom-ének 

Vagy torz bálványt követ néped? 

Magát veszti, hogyha téged! 

S ha az abroszt összehajtod 

Az asztalnál úgy ülünk még 

Kezdvén újabb ezredévet 

De helyettünk nem terít más 

Nem használ a panasz, sírás 

Bort, búzát és békességet 

Nem ád dúsabb terítéket. 

 
Krónikás: 

Veszprém városában harang szava ébred, 

Bazilika tornya kongat ezer évet. 
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Séd pataka fölött, halmán meredélynek 

István és Gizella messzeségbe réved. 
 

Századoknak ormán pillantásuk száll át, 

Király és királyné szemléli országát. 
 

Kéklő hegyvonulat, egymásba simulva 

Akár a reménység, mely feltámad újra. 
 

Pillantásuk túlszáll, s Kárpátok karéján, 

Mint a futó felleg, úgy suhan a két árny. 
 

S hol piros levelet perget a fák lombja, 

Nem messzire tőlük a Szent Imre szobra. 
 

Megcsillan a fényben vitézi kard bronza, 

Mely a győri csata diadalát hozza. 
 

Kettős élű a kard: bátorság, alázat, 

Megtartó ereje lélek-tisztaságnak. 
 

Dómnak oltárképén a Szent Mihály kardja, 

Kassa és Kolozsvár továbbragyogtatja. 
 

Fényes napsugarat hullámába gyűjtve 

Ezer tűvel csillan a Séd arany tükre. 
 

Lent, a kolostorban a görög apácák 

Hímzik Magyarország királyi palástját. 
 

Képe a férjének és herceg fiának 

Könnyű kézvonását őrzi Gizellának. 
 

Futó perc s ezredév egyesülnek benne, 

Sugárzik az idő, a Szent István tette. 
 

És a palást szobra, súlyos bronzba öntve, 

Ki országot épít, megőrzi örökre. 
 

Harangok csendülnek — hit az, ami számít 

Esztergom hegyétől Gyulafehérvárig.  
 

Alapít erdélyi s bihari egyházat, 

Folytatója László, zengi boldog Várad. 
 

A királyi család, a paláston hárman 

Állanak a dicső vértanúk sorában. 
 

Mert az uralkodás súlyos kötelesség, 

Vezetni országot, hogy kára ne essék. 
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És amit cselekszik, nem vezet önkényre, 

Jogot, biztonságot nyújt István törvénye.  
 

Mert isteni törvény mindennek alapja, 

Király a hatalmát Krisztusától kapja. 
 

Fohászkodik István buzgó imádsággal, 

Kéri, hogy kísérje az Isten áldása.  
 

Mutatja: kezében a királyi lándzsa, 

Erős a békében, de kész a csatára. 
 

Nyugati végeken veszélyben az ország, 

Hozta hadi népét, de megfutott Konrád. 

 
István: 

— Országot és hitet megvédtem a harcon, 

A krisztusi békét mégis többre tartom. 
 

Székesfehérváron bazilika épül,  

Aranyos oltárral berendezem bévül.  
 

Krisztus méltóságát az aranyos kelme, 

Hirdeti halálát áldozati kelyhe. 
 

Segítse meg, kérjük, mindenkor hazánkat 

Védelmezze földünk Mária palástja. —  
 

Erős az a nemzet, hit oszlopa tartja, 

Ólomüveg-ablak szentjeit mutatja. 
 

Az idő homályán messzire sugárzó 

Templomok oltárán István, Imre, László. 
 

Falvaink nevében zeng tetteik híre: 

Szentkirály, Szentlászló és Székelyszentimre. 
 

Vidéküket egykor Léstyán Ferenc járta, 

Hitet, történelmet őriz krónikája.  
 

Megcsillan fényesen, mint bicikliküllő, 

Kavicsokon csendül a szelíd Küküllő. 
 

Megcsillan fényesen, mint az írnok tolla, 

Aki ezredévnek történelmét rója. 

 

 

 

 

 


