
HAGY MIKLÓS:

MAGYAROK ÜZENETE

I.

A pápa az Angyalvár magas és rejtett loggíáiáröl nézett le a
Tiberisre és a Városra. Minden este ezt szekta tenni órákon
keresztül, mióta a német császár Rómát elfoglalta és őt az An
gyalvárba szorította. A bíboros diakonus pár oszloppal hátrább
állott, hogy senki se zavarja VII. Gergelyt esti visszavonult
ságában. Orákíg tartó fojtó és gyötrő csönd volt ez, ami a bí
borost is úgy megkínozta, hogy néha veríték lepte el nyakát és
homlokát. A pápa néha önmagában suttogott, amiből néha
előtört egy-egy hangosabb sző. Szerencsétlen! - hallatszott
nem egyszer és a bíboros ilyenkor tudta, hogy a pápa IV. Hen
rikkel, a lázadó és diadalmas német császárral disputál. Bele
szólni neki nem lehet, megnyugtatni a pápát nem tudja és a
bíboros már betegesen ideges, mert úgy hozzá van kötve a
tragikus pápa gondolatvilágához. És ez az őrjítő helyzet már
a negyedik hónapja tart.

Ma különösen aggasztja a bíborost, mert a pápa a kenye
ret és sajtot is visszautasította, amit különben estebédre szo
kott fogyasztani. Jól tudja, hogyapápát ma a császár két kö
vetének beszédje izgatta föl és most napokig nem bír enni.
Pedig a hetven év felé járó öreg pápa arca fakósárga a nélkü
lözésektől és gyötrelmektől. És arra sem lehet figyelmeztetni,
hogy megfázik. Az októberi esték veszedelmes levegőt hajta
nak föl a Tiberisről a huzatos oszlopok közé. De a pápát min
den este valami beteges kényszer húzza föl terméből, hogy
nézze a Szent Péter bazilikát, hallgassa a csöndesedő város
lélegzetét és a német zsoldosok őrváltó jeleit. Órák mulva fél
holtan kell levezetni, de másnap reggel szentmiséje után nyu
godtan rendelkezik, a vár betegei mellett üldögél, tárgyal a ve
le jött pár bíborossal az Egyház helyzetéről. A tárgyalások
anyaga nagyrészt elméleti, hiszen csak itt-ott szökik be a vá
rosból egy-egy hű római, vagy idegen országok küldötte. Az
ostromállapot elszigeteltségében elvesztette a pápa és udvara
a tájékozódást a keresztény világ felől.

A bíboros valami zajt hallott a vár belsejéből és lábujj
hegyen a benső mellvédhez lépett, hogy a mély udvarba figyel
jen. Aztán óvatosan lefelé szállott a lépcsőkön, mert az udva
ron mozgolódás zaja hallatszott.

VII. Gergely mint homokat csikorgatta fogai közt a szen
védés és makacsság gyötrelmével : Micsoda szégyen! Micsoda
szégyen! Ma délben IV. Henrik, ez a kíközösített bitorló, ez a
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többszörösen hálátlan ember két lombard prelátust küldött
hozzá. És ezek a félrevezetett szerencsétlenek kérték őt, a pá
pát, Henrik és a kereszténység nevében, hogy engedjen a csá
szárnak, hagyja itt Rómát, vonuljon valamelyik toscanai kolos
torba, engedje Wibertet, a ravennai érseket a pápai székre, aki
már Tivoliban várja a döntést. Csakis ekkor áll vissza a béke,
de ha ez meg nem történik, addig Henrik fojtogatni fogja Ró
mát, Itáliát és az Egyházat.

Ö hagyja el a pápai széket az erőszak kedvéért? Örültek
ezek?! Milyen örömmel menne vissza Clunyba, ha rajta állna,
ahol élete legboldogabb éveit töltötte. Hát nem értik már pre
látusok sem, mit jelent az Egyház trónján ülni, amit nem lehet,
nem szabad ilyen veszedelmes időben cserben hagyni?! Ha itt
hagyná őrhelyét, föllángoina újra a simónia, mérhetetlenre da
gadna a fejedelmek gőgje. Henrikek parancsolnának a római
pápának kancellárjaik által, mint holmi alantas udvari mélté
ságnak. Miért is oldozta föl ezt az üreslelkű, mérhetetlenül ra
vasz császárt ott Canossában, hiszen a német fejedelmek és
püspökök ellene voltak akkoriban a feloldozásnak.

Hogy örült akkor, amikor magához ölelte ezt a Henriket,
aki beesett arccal, behavazott fővel, bűnbánó ruhában, lázas
szemmel, térden állva könyörgött bocsánatért. Most pedig azt
üzeni, hogy tapodtat sem megy Rómából, míg minden követe
lése nem diadalmaskodik. A beszökdöső rómaiak azt mondják,
hogya németek már a téli szállásra rendezkednek. És a segít
ségül hívott Guiscard Róbert nem jön normannjaival, pedig
hübérül kapta Apuliát és Calabriát. Róma nem fog Henrik el
len föllázadni, ne is lázadjon, mert akkor elpusztítja mindenes
tül a Várost.

Nem, ide az Angyalvárba nem tud bejutni! És ha bejutna,
ő akkor is eleven tiltakozás lesz a német erőszakkal szemben.
De mi van odakünn a német püspökökkel, a szegény francia
királlyal, a spanyolokkal ? A görög császárságot talán már ad
dig fel is bomlasztják a testvérviszályok és az Ázsiából előtörő

török hordák. És a többi nép, az angol, lengyel, orosz, magyar?
Mit gondolnak most Krisztus helyetteséről a keresztények míl
liói, amikor Henrik szabadon rágalmazhat és küldheti követeit
az összes királyi udvarokba.

A kürtök még felélgettek egymásnak, jelet adván a város
falak mentén egyik őrtoronyból a másikba. A pápának eszébe
jut a hír, hogya császár vasárnaponként Szent Péter oltára
mellett térdel, féloldalt a népnek, hogy lássa, milyen buzgón
ímádkozík, Oh, ezek a fejedelmek, milyen mérhetetlenek gőg

jükben, mindent lábuk alá akarnak taposni és amellett állan
dóan hangoztatják, hogy Isten kegyelméből uralkodnak. És
hogy áltatják egymást ravaszságaikkal !

A pápa keserűen elmosolyodott. Ime, hol a francia király
most és hol a többi? Csak az egyetlen Matild, a tusciai feje
delemasszony küzd az Egyház jogai mellett. Egy asszony és a
többi?? ..
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- Szentséges Atyám! Egy idegen jött be a várba - jelen
tette a visszatérő bíboros, elfojtott hangon.

- Ha a német császártól jön, nem fogadom. Ma üzentem
meg Henriknek, hogy hozzám többé ne kűldjön senkit emberei
közül. Nem tudhatom, hogyan csavarják el beszédemet oda
künn.

- Nem a császártól jön - vetette közbe a bíboros a foly
tonos aggodalmak miatt ideges sietséggel. A pápa kérdőleg

nézett a bíborosra.
- Egy prépost jött Magyarországból. A magyar püspökök

küldték hódoló üzenettel Szentségedhez. Azokkal osont be, akik
titokban élelmet szállítanak.

- Maradjon itt holnapig. Különben mégis, jöjjön ide, hát
ha vissza akar még ma menni a városba.

- Nem étkezne előbb, Szentséges Atyám? - próbálkozott
a bíboros.

Nem! Jöjjön a prépost!

II.

ötven körüli volt a prépost, hatalmas termetű, szinte be
töltötte a két oszlop közét alakja. Az utazó papok egyszerű ru
hájában szökött be a várba. A beszőkés nem is volt olyan kö
rülményes és veszedelmes, mert a német császár a pápáért ag
gódó rómaiakat nem akarta túlságosan felizgatni a szigorú
megszállással. Mihály prépost nem sokat törődött volna azzal
sem, ha elfognák a németek, hisz tisztán egyházi ügyben ke
reste az Egyház fejét. El sem tudta volna képzelni, hogy ebből

baja legyen. Sokszor elgondolta, hogyan fog a pápa elé kerülni,
de ahogy itt meglátta ennek az elhagyatott zord várnak a tete
jén a pápa magányos alakját, nagyon megilletődött.

Már régen eljutott Magyarországba is a híre, hogy Henrik
Römát ostromolja, de akármilyen hirek is jöttek, ezt a szomo
rú elhagyatottságot el sem képzelte. Azt hitte, hogy ostrom ide,
ostrom oda, a kereszténység atyját ott hagyják Szent Péter
temploma mellett és mindenki szabadon hozzámehet a világ
minden nációjából. A német ügyeket pedig intézhetnék eköz
ben, ahogy akarják. Letérdelt és kezet csókolt. A pápa nyugodt
és mély hangon kérdezte:

- Honnan jössz fiam?
- Magyarországböl, Szentséges Atyám, Székesfehérvárról.

Mihály kanonok vagyok, a káptalan prépostja. A magyar püs
pökök küldtek Szentséges Atyánkhoz.

A pápának megtetszett ennek a magyar papnak a bejö
vetele. Ime, ez nem fél. Megbízták: valamivel és ő azt elvégzi.
Úgy jelentkezik itt, mintha tróntermében fogadná. A pápa em
lékezetén villámgyorsan átfutott mindaz, amit a magyarokról
tud. Minden kihallgatás előtt így szokta tenni, ha valamelyik
ország kiküldöttje áll előtte. Igen, jól tudja, a magyarok mos-
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tani királya, László. Évekkel ezelőtt békítgette ennek bátyját,
Gézát, Salamonnal. Akkoriban bírói széke előtt rendezte az
ügyet. Azóta Salamon megint nyugtalankodott és a német csá
szárhoz fordult segítségért, amiért a magyarok elkergették.
László már eddig is többször biztosította a pápai széket hűsé

géről. Különben is sok dícsérőt hallott róla. Jóleső érzés fogta
el a pápát, mint amikor nagy idegenben ismerősre talál az em
ber.

- Hogy van királyod?
- Most volt László király Székesfehérvárt, vele együtt

összegyülekeztek az összes püspökök és az ország főurai. Szent
István királyunk sírjánál a fehérvári székesegyházban történt
sok csodák miatt jöttek egybe a sírnál imádkozni, a csodákat
megvizsgálni és a dicsőséges sírt megnyitni.

A pápa kissé meglepődött. Hallott István királyról, hiszen
ő akkor tizennyolc éves volt, míkor István meghalt. De a szent
elnevezés hirtelenül jött, bár joga volt egy-egy ország püspöke
inek a szenttéavatáshoz. A prépost nagy lélegzetvétellel foly
tatta, mintha az ő szóbeszédétől függne most a magyar püspö
kök kéreimének a sorsa.

- Nagy kegyelemben részesített bennünket, magyarokat a
Mindenható és könyörülő Isten Nagyboldogasszony oktávájá
ban, amikor is első szent királyunk sírjához gyülekezett az
egész világ. Három napig böjtölt a király, a püspökökkel, fő

urakkal és néppel egyetemben, hogy Isten újabb csodákkal di
csőítené meg mindenek jelenlétében a király sírját. És íme,
ott a templomban egy szélütött kisfiút érintének a sír fedőkö

zéhez, aki nyomban lábra álla. Utána egy összezsugorodott ke
zű és lábú gyermek lett egyetlen pillanatban egészséges. Maga
László király kapta ölébe a gyermeket és Te Deumot énekel
tek. Másnap egy halott gyermek kelt életre ott és egy haldokló
főúri asszony. Isten akarja! - kiáltották mindenek és felnyi
tották a sírt, amiből csodálatos illat szállott elő és a szent ki
rályunk jobb keze épségben fehérlett. Szentnek kiáltották ki
püspökeink az oltár előtt királlyal és néppel egyetemben Ist
vánt, a dicsőségest.

Mindezt gyorsan, szinte egyetlen lélegzetvételre mondotta
el a prépost és várta a pápa esetleges kérdéseit. Gergely pápa
figyelmesen hallgatta, de közben gondolatban elszállott fiatal
éveihez. Igen, már akkor hallotta Remigiustól, a Magyarország
ból Clunyba visszakerült öreg szerzetestől, hogyan térítette ez
a csodálatos és hatalmas király népét a kereszténységre. Na
ponta több szentmisét hallgatott, éjszaka órákon át imádkozott.
Annyi püspökséget alapított és templomot épített, amennyit-ta
lán egyetlen fejedelem sem e világon. Saját kezeivel osztogatta
az alamizsnát. Halála előtt országát a Boldogságos Szűznek

ajánlotta elébe téve a királyi koronát. Emlékszik, milyen bol
dog borzongás futotta át az öreg Remigius elbeszélésére. Ilyen
fejedelme talán még nem volt a világnak! - hajtogatta Remi
gius a köréje gyűlt fiatal szerzeteseknek.
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A pápának most az ő szokott hirtelen gondolatvíllanásával
eszébe jutott az a gondolat, ami annyiszor gyötörte az utolsó
években. Honnan van az, hogy ilyen rövid idő alatt megválto
zott a világ képe? Fiatal korában az egész keresztény világ
tele volt valami megrendítő hittel és buzgósággal. A pogány
népek egymásután tértek meg. És a németek milyen vallásosak
voltak. Henrik családja és a többi fejedelem. Igen, emlékszik
már, a bajor herceg ájtatos leánya, Gizella lett István felesége
és jótetteinek híre messze nyugatra is eljutott. Aztán Gellért,
Mór és a többi csodálatos életű szerzetes. Akkoriban fiatalos
lelkesedéssel azt hitték, hogy mihamar Ázsia közepéig hatol a
kereszténység és íme, mi lett belőle - az Angyalvár bástyái ...

A pápa meglehetős hosszú hallgatás után lassan felelt:
- Ha ezek a csodák valóban megtörténtek, akkor Isten

akarja a ti szent királyotok evilági dicsőségét.

- Valóban megtörténtek, Szeatséges Atyám. Az ország
püspökei írást állítottak mindezekről, amiben kérik Szeatsége
det, hogy beleegyezésével tegye a kereszténység közös akara
tává szent királyunk oltárra emelését.

A pápa szötlanul bólintott. Elgondolkodva, szinte magának
beszélt:

- Isten akarata ez, mert szükségünk van szentekre. És
nagy szükségünk van szent királyokra, amikor e világ kirá
lyai fölkelnek Isten oltára ellen. Szent királyotok az égből nem
csak nektek, magyaroknak, de nekem is örömsugarat küldött
ebbe a rabságba.

A pápa elnézett az októberi égre, ahol csillagok kezdtek
rezegni, mintha le akart volna tekinteni a titokzatos égbolt mö
gé. Aztán a prépost felé fordult:

- Tudod-e fiam, hogy a világ történelmében az első ki
rály, akit Isten méltönak tartott a szentség megdicsőülésére, az
a ,ti királyotok. Aldott legyen néped, amelyik ilyen üzenetet
küldött nekem.

Mihály prépost meglepődve nézett föl. Erre nem is gon
dolt. Valami meleg, szinte sajgó érzés hullámzott rajta. Krísz
tus helyettese mondja, hogy a magyarok királya minden kirá
lyok közt az első a szentség dicsőségében.

A pápa a lépcsősorhoz indult:
- Menjünk a kápolnába, hálát adni Istennek!
A pápa frissen ment lefelé a lépcsőn. A bíboros előre en

gedte a prépostot és szerette volna megölelni ezt a kedves ven
déget, aki az első örömhírt hozta annyi sötét nap után a ma
gyarok üzenetével.

Nagy Miklós.
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