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Bal halántékárt tűrhetetlenül dobolt az ér. Keze úgy födte az arcát, mintha
Imádkoznék. De minduntalan rá kellett gondolnia. Az Arnyékra!

Miért kellett róla álmodnom az elmúlt éjszaka? Kicsiny volt álmomban, öreg
és gyámoltalan, pedig gyermek volt. Agg gyermeknek láttam álmomban. Három
szor koronázott fejét láttam, torzonborz hajzattal, megőszülve, kicsivé aszalódva,
s mégis egészen gyermekien, és mikor ezt gondoltam: füléig esne a korona, ha
most erre az elaggott gyerekfejére illesztené: - akkor Pető felébresztett ...

Mise végeztével elsőnek sietett ki a templomból.
A nép még térdepelt kétoldalt, fönt a kóruson még énekeltek, s künt, a kupo

Jás templomhoz vezető félköríves lépcső két oldalán még nem helyezkedtek szív
facsaró, kéregető pózba a koldusok. Volt, amelyik összekuporodva ült a földön,
s mereven bámult maga elé, volt olyan is, amelyik alamizsnagyűjtésre lába közé
helyezett, rongyos süvegében ráérősen tett-vett, tarisznyájában keresgélt. Egy mel
Iig szakállas, egyenes hátú vén, büszkén támaszkodott a kitárt templomajtóhoz,
fönt a legfelső lépcsőn, nem titkolt önérzettel. Félemberöltő óta övé itt az első

hely, ő a szeritegyház legelső szegénye, Bonczos apó. De ácsorogtak ott többen
is, alább, a lépcső végénél, nemcsak az egyház hivatalos, jól ismert szegényei,
hanem alkalmi kéregetők, mert híre futamodott, hogy ma megjelenik a reggeli
szentmisén a híres osztogató.

Bonczos apó összerezzent, mert a templomból egyedül jött ki az, akire a
kolduskirály gőgös pózában, szívszakadva várt. Egyedül jött, lehajtott, fejjel, sietve
és rá nem hederített. Nem sietett utána aranyaktól csörgő, nyitott tarsollyal a
királyi apród. Csak jött, gyorsan és egyszerűen, mint egy közönséges ember, nem
állt meg fönt, a lépcső tetején, ahogy szokott, két lépcsőfokon egyszerre lépett
le rettentő hosszú lábával. A városi koldusok fölismerték, s zúgva, együttesen
köszöntő, kunyeráló, elnyújtott beszédbe fogtak. O, fönt a harmadik lépcsőfokon,

megtorpant, fölkapta a fejét és először rájuk nézett, aztán, míkor az alant álló
idegen zarándok koldusok csoportjára tekintett, fejét döbbenten hátrakapta, szeme
mereven rájok tapadt és akkor, - meglátta. Az idegen zarándok koldusok mellett
állt, oldalt, egyedül, tépett ruhája, mint a vándorbarátoké, haja torzonborz és
teljesen megőszült, arca olyan kicsi, mint egy gyermeké, mint álmában, de ránc
talan sima, s mégis elaggott, egészen kicsi gyermekarc. Ott áPt az idegen kol
dusok mellett, bő zarándokcsuhájának ujj ából kicsiny gyermekkezét esdő, kére
gető mozdulattal nyújtotta fölfelé. Feléje!

Arra kellett gondolnia, hogy ha elzuhanna itt, tízen is alig tudnák fölemelni
rettentő súlyú testét. Mély lélegzettel, magán uralkodva, erőteljesnek tetsző, hosz
szú léptekkel, Pető vállát markolva, megindult sietve a palota felé.

Biztatta magát: még csak néhány lépés, nem eshetern össze, ki kell bírnom
odáig, kibírom, hogyne bírnám ki, ó, hiszen már világosodik! - Megint dobolt a
halántékán az ér, tűrhetetlenül dobolt.

- Kimerültél, uram! Ne feküdj hanyatt, nem jó, hogya vér a fejedbe menjen.
Hadd teszem ezt a medvebőrt a derekad alá.

- Pető! Fúvass riadót azonnal. Kerítsétek be a várost. Székesfehérvárról
egyetlen koldus se mehessen ki, egyetlen idegen kolduszarándok sem, amíg elém
nem hozzátok ...

- Kicsodát, uram?
- Ot, őt,· akit elúztem, hát nem érted? Magyárok volt koronás királyát,

Salamont!
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A medvebőrrel borított heverőn aztán, arcán-szíven csillapító vizes kendővel,

elcsendesült. S amikor a palota ablaka alatt, majd a messzi őrtornyokból is fel
harsant a riadó kürtjel, nem dobolt már tűrhetetlenül halántékán az ér. A vizes
kendőt elhajította. A kinyitott köntösében, meztelen nyakkal, előre hajolva, állát
kezébe támasztva, asztalához ült. Elgondolkozva, csöndesen nézett maga elé.

- Egészen új nekem a testi szenvedés - gondolta meglepetten -, soha nem
.volt semmi bajom. Vágott, szúrt seb órák alatt beforradt. A fáradtságot sem
ismertem mcstanáig. Mennyire csodálkoztam, amikor anyám apámnak és nagy
bátyámnak bajairól beszélt. Valami titkos nyavalyát hordoztak mindketten. András
nak elzsibbadtak, megdermedtek a tagjai, a lóra úgy kellett fölSegíteni, s mikor
leszállt, percekig nem tudott megindulni a földön, ilyen volt évekíg, s egyszerre
megöregedett. .. aztán mintha egy időre ismét erőre kapott volna. Valahogyan
rosszul, rendetlenül áramlott benne az élet. Mert néha, a legnagyobb kimerülés
után, minden átmenet nélkül, fölélénkült . .. Félholt, korán öregedett vénnek
tetszett, mikor hírét vettük, hogy törvénytelen fia született: György, - s alig
valamivel 'utána törvényes, szép kis gyermeke is lett: Salamon.

Egyszerre összeroppant, mikor Salamonék fölbérelt gyilkosai Dömösön ... Ért
hetetlen, hogy egyetlen gerincütéstől halt volna meg! Az az elfűrészeit, össze
roppanó karosszék nem volt valami magasan, igaz, nagy teste volt, nagyon nagy,
majdnem akkora, mint az enyém, de hogy egyetlen ütéstől annyira, hogy soha
többé ne tudjon fölkelni?.. Apám fiatalabb volt, mint ma vagyok én. Salarnon
négy vagy öt évvel volna fiatalabb, ha élne... Ö, de hiszen él! Miért lett volna
az a koldus salamon? Vagy mégiscsak őt láttam a zarándok koldusok között?

Haja éppen ilyen torzonborz volt, arca éppen ilyen feldúlt, mikor utoljára,
valóban láttam, mikor is? Egy, két, nem, három, három éve már... A Tisza
mentén, egy dombról sokáig néztem utána... már csak kis csapata maradt, de
még közrefogták, futottak... Kötesk mellette egyfelől, ő maga gubancos sörényű

kis besenyő lovon, .előre borulva, másik oldalán az új asszony, az ágyas, a kun
rima, Kötesk leánya, férfiruhában az is, oldalán fegyverrel, mert vele harcolt, ó,
élni-halni tudtak érette a hívei! Hívei? Cimborái, cinkosai! Szeretői! Nem, nem
ágyasa. Kötesk leányát elvette, kun szokás szerint megesküdött vele, sőt Kötesk
nek azt is megígérte, hogy egész Erdélyt neki adja, ha segíti őt ellenem, ha hadat
hoz rám, a nyomorult. Megpróbálta... akkor láttam utoljára, mikor csúfosan
kiűztem, s azelőtt, mikor Visegrádról kijőve a németekhez futott... Kapkodott
{űhöz-fához, a szerencsétlen. Judit ellökte magától, hogy én végképpen elűztem

az országból, és tavaly férjhez ment. Újra férjhez ment Judit, Salamon hites
felesége. Hát neki volt rá bizonyossága, hogy Salamon halott? Honnan tudta,
hogy mert bizonyosság nélkül, s miért, hogy csak engem öl a kétség: éIlhet ...
él . .. Akartam hinni, hogy halott. Akartam, esdtem a halálát. Igen. Még azt a
szabolcsi templomot is: azért emeltettem, azt hittem, kell ez, Isten elfogadja 
hálaadásból, hogy megszabadultunk végre tőle, én és az ország. Hogy helyre
állhatott végre a rend és elkezdődhetJett az, amiért élnünk kell, amiért én lettem,
hogy alapját vethettem a rendnek itt és most... azt hittem, a halálával vége
lett a rendetlenségnek, a viszálynak. De bizonyosan nem látta meghalni senki sem.

Mennyit tudakozódtam utána! Mily kitűnő kémekkel! S míly pontosan jelen
tették ezek: elűzetése után az országon kívül bandavezér lett. Rablók, gyülevész
kunok, besenyők vezére. Talán a hitét is odadobta a pogányok között. Egy éve
érkezett az utolsó hír róla: barbár szövetségesek élén Konstantinápoly ellen in
dult, a vakmerő kölyök! Charíopolis közelében tanyázott, a szeretője, új. felesége
is ott volt vele, férfi ruhában, szokásához, kun szokáshoz híven. Mulattak ... és
akkor a bizánciak egy éjszaka meglepték a sátorozó, duhajkodó, szedett-vedett
népet ...
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Salamont repülve menekítette a könnyű besenyő lovacska, a hó szakadt,
emlékszem, szóról szóra így mondta a kém ... a hó szakadt és eltakarta Salamon
menekülő csapatját az üldöző bizánciak elől... Egy rozzant várba vetették be
magukat éjszakára, de reggel felfedezték rejtekhelyüket az üldözők, körülfogták
őket Dél felé kitörtek és kemény küzdelemben, így jelentették, odavesztek egy
szálig .

- salamon is? Bizonyosan?
Nem! Salamont meghalni senki sem látta. De röviddel azután suttogni kezdtek

az emberek, hogy Salamon mégis megmenekedett, hogy kevesed magával kivágta
magát a bekerített várból, elérte a Dunát, s átjutott a túlsó partra, egy nagy.
erdőnél, s míg társai pihentek, azzal ment be egymaga az erdőbe, hogy várjanak
rá, rövidesen visszajön. De nem került onnan elő soha. Elrejtezett volna, mondják,
valami- barlangban, faodúban, kegyes életre adta volna magát, bűneit megbánta,
remete lett.

Ledobta magát a heverőre és feje alá kulcsolta kezét. A palota hálótermé
nek alacsony mennyezete kékre volt festve; a kék alapon aranycsíllagok, Az ég
boltozatot ábrázolta a boltíves mennyezet. A heverő feje fölött az arany Nap,
a hálóterem túlsó hajlatában a sarlós Hold ezüst képe.

Nézte a sápadt Holdat a terem túlsó oldalán, s tovább tünődött.

Hát .. soha Salamon ellenséges árnyától meg nem nyugodhatom? Mikor össze
esküvést szőtt ellenem, hogy étellel mérgezzenek meg a hívei - mert voltak,
míndig voltak elszánt hívei, vak cimborái, halálra kész pajtásai, és mennyi volt
gyerekember korában! Opos, a Bátor, úgy szerette. hogy olyan szerétet már
talán nincsen is férfiú és férfiú között! - igen, mikor orvul meg akart öletni,
fogságba vetettem, Azelőtt való nap Apsa járt nálam, Almos megöléséről beszélt
nekem, védte azt a régi szokást, hogy az elaggott királyt tiszteletteljes, szent
ceremóniával, tudtával és beleegyezésével, megölték a hívei, - úgy rnondta, az
volt a régi hit, hogyamegöltnek az életereje az utódba költözik, míg nem
ismerték Krisztus Urunknak egyetlen áldozatát az emberek, hoztak emberáldozatot
maguk, pogány módra, mert áldozat, az van, ősidőktől fogva van, az áldozat
kellett azelőtt is, mindig kell az Aldozat... És Salamon engem, engem akart
megöletni! . .. De hiszen Salamon nem volt nekem férfikorú utódom! Ellen
kezően: elődje volt mindhármunknak. Előbb volt király, mint apám, míatta
pusztult el az én hős bajnok apám, a koronás kiskölyök míatt, SI Gejza először

nem a maga fejére tétette . a koronát, hanem az övére, a Salamonéra.
Mikor hazajöttünk Lengyelből. a királyi ceremóniára minket ls meghívott

az egész családdal egyetemben Salamon apja, András, az akkori király. Henrik
nyolcéves volt" SI már koronázott császár! Nővérkéje, Judit, tizenegy éves és ő,

a kölyök, valami hat. Én is gyermek voltam akkor, tízéves talán, de már gon
dolkoztam, figyeltem, tanultam, már jólolvastam latinul. Apám csak bámult a
ceremónia láttán. Gyerekcsászár érkezik Németországból. gyereklány menyasz
szonnyal, a vőlegény, az a pocok, a hatéves Salamon. A válláig ért a tizenegy
éves Juditnak, s mindketten fehér bársonyban. Juditon aranyhímes fátyol, fején
kis aranykorona. Salamon csöppnyi fejére körülkötnek valami kendőt, hogy meg
álljon rajta a korona, - az oltár előtt teszik a fejére, az érsek maga: István
koronáját. És fönt a kóruson énekelnek, latinul szól az ének, apám nem nagyon
érti, SI a szemöldökét összehúzza a furcsa töprengés: játék ez, de mégis furcsa
játék! Idegen volt neki ez a koronázásosdi, a koronához való jOgot, ő úgy vélte,
karddal kell megérdemelní, de mivel érdemelte ezt a későn született gyerek?
S miért kell a külföldi szokást majmolnunk? Csak nézte a ceremóniát, s egyszer,
a legnagyobb csöndben, hangosan és ingerülten fölnevetett. mint valami kül
országí vadember, aki nem akarja érteni azt, amit ért, s oldalba bökött:
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- Mit énekelnek 'ezek?
A kórus énekét akkor a koronázó érsek vette át, s fújta Salamonka képébe

tele tü dővel :
- "Esto Dominus fratrum tuorum!
Lefordítottam apámnak a latin szavakat. Belesápadt. Rámnézett s azt mo

rogta a foga között:
- Ura? Uram nekem, családomnak, idősebb fiaimnak ez a kis gyerek?
0, hogy lobogott oroszlánképén az indulat! Mikor aztán Andrást leverte,

s András a harcba belehalt, apám királlvá lett, s milyen nagy, mekkora király
lyá! - 0, hogy csodáltam! .. , Salamonkát Németországba menekítették a hívei,
apám országos rendezésbe fogott - s alig három évig uralkodhatott --', Salamon
német cimborái rogyasztották rá a házat, bajnok. apám elpusztult három évi,
de harmincat jelentő - mílyen bölcs, pompás, rendszerező - országlás után,
és akkor Gejza bátyám meghódolt Salamon németjei előtt, félreállt, maga tette
Salamon fejére másodszor a koronát, Mikor aztán kirobbant köztünk és Salamon
között az ellenségeskedés, még akkor is csak sérelrnében fogott fegyvert Salamon
ellen, nem azzal a céllal, Iiogy a koronáját vegye el.

Egyszer azt mondta nekem, hogy iszonyodik a tr6ntól, melyhez annyi vér
tapad: hogy azért mondott le Salamon javára apánk halála után, mert elborzadt
András nagybátyánk és apánk halálán, s hogy csöndesen szeretne élni inkább.
Hogy korholtam ezekért a szavakért! Nem lehet csöndesen élni akkor, mikor
az ország kormánya 'egy esztelen fick6 kapkodó kezében van. Gejza azonban
ingadozott. Nem volt bizonyos önmagában.

Mikor apám halála után Salamont megkoronázta, csak békülni akart. Nyolc
évig beérte az ország harmadával, s azon is velem osztozott. A hercegség idejé
ben, egy időre aztán én is elcsitultam. Úgy éreztem, nincsen még itt bátyám
királyságának ideje. Tanulnunk kell, készülnünk rá, míndkettőnknek, s éberen
vigyázni, hogy a tudatlan Salamon bajba ne vigye az országot.

Szükségtelen ember volt ő a mi családunk rendjében, bajt okozó. Nélküle
milyen jól megvoltam Gejza mellett, mínt az ország második férfia! Ö nem
illett sehova, semminek. Nem volt mélt6 sem a kardra, sem a koronára, s
leülönösen nem arra, hogy a kettőt együtt... Salamon mindenképpen méltatlan
volt a királyságra. A vesztett mogyoródí csata után Mosony várába futott, az
anyjához. S az öreg Anasztázia sejtette, érezte, hogy nem ó szülte az igazi
királyt. .. Rátámadt, szidta: hogy mertkiáÍ.lani ellenünk, s ha már kiállt, hogy
mert megverten a szeme elé kerülni? Akkor ez a szerencsétlen elfajzott terem
tés arcul csapta az anyját! Ö maga fosztotta meg ezzel az arculütéssei a király
ságtól magát: nem tudta a nyomorult, hogy szent, aki életet ad? Nem tudta
saját lényét, saját királyi voltát anyjában megtisztelní, megszentelni ? Ezzel a
tettel ő tolta félre magát, s: aztán én, én a valóságban is... Tulajdonképpen
első perctől kezdve félre akartam őt állítani. De soha igazán, komolyan nem
tudtam rá haragudni. Míkor megkötözve vitettem Visegrádra. éi marénylet után,
-- akkor sem haragudtam rá igazán. Csak csodálkoztam, - rettenetesen, mell
facsaró fájdalommal csodálkoztam rajta, hogy nem érti, nem mérí fel, mert nem
lát, vak, nincsen mértéke, nincsen önismerete, nem érti, hogy önként félre kell
állnia? A börtön nem tanította meg rá, hogyan is taníthatna önismeretre a
börtön? Azt én még nem tudtam akkor, hogy a visegrádi börtönben saját kép
zelt nagyságának árnyát még nagyobbra növeli. Kiengedtem. kezet nyújtottam,
kapva kaptam István szentté avatásának ünnepségén, hogy most: megbocsájt
hatok. Nagyobb, igazi ellenséggel is kibékültem volna akkor! De nem volt egyet
len ellenségem sem, sehol kívüle!

(Folytatjuk)
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