
Szent István legmbb erényét mind a kortársak, mind a későbbi századok apostoli
tevékenységében láWk, abban, hogy a magyarokat az eur6pai népek keresztény közös
ségébe vonta. 1038-ban így emlékezett meg haláláról Herimannus Augiensis: "Nagylelkű

volt a jókkal, és sok templomot és püspökséget alapított." (Chronícon A 1038) Apostoli
tevékenységének hangSÚIYát kell látnunk abban a békekötésben, amely az 1190-es halicsi
háborút lezárta "Szent István és Szent Adalbert szellemében". Nyilvánvalóan nem véletlen
az apostoli kir.UY és a hittérítő mártír püspök együttes megnevezése. m. Ince pápa 1204
ben Imre magyar királyhoz killdött levelében is kiemeli, hogy Szent István "Isten
kegyelméből Magyarországot a katolikus vallás nagy egységébe olvasztotta." (epistola
Innocentii ... A 1204) A 14. században Augustin, Luzem püspöke is úgy emlékezik meg
Szent Istvánról, mint Magyarország apostoláról. Ugyanezt húzza aláa humanista történet
író, Aventinus Bajor Kcónikájában: "elűzve a hamis istenek babonaságait, Krisztusnak, az
egy igaz és legfelsőbbIstennek kultuszát vette fel népével." (Annales Boiorum A. 1038)

A középkori Európa a 11. század értékrendjének megfelelően, így őrizte meg első

királyunk emlékét, a szent uralkodóét, aki Pannoniát Nyugat kereszténységéhez fűzte, s
ezáltal a rend, s Isten békéjének területévé tette, aki országát a templomok fehér ruhájába
öltöztette, hogy együtt meneteljen Európa többi népével a közelgö Isten Országa felé.

KRúDYGYUIA

Magyar király-idillek
(részlet)

Gizella királyné, Szent István felesége jóformán egész életét monostorokban és ódon
apátságokban töltötte, amelyeket ez időben alapított királyi férje. István hatalmas,
kőfalakkal védett templomokat épített a pogány magyarok ellen, míg Gizella királyné a
templomokban imádkozott a magyárok megtéréséért. Magyarország pátrónáját, Szűz

Máriát, sohasem esdekelték forröbb imádsággal, mint az Árpád-házi királynék idejében.
Az Árpád-házbeli királynék általában nemcsak a földiek előtt, de bizonyára égi

-szempontból is mindig az első hölgyek voltak Magyarországon. Ők voltak a legvallásosab
bak, .legbuzgóbbak és a régmúlt századok felett egy-egy magyar királyné emléke
órangyalként őrködik.A király az orsZág testét védelmezte, a királyné a magyarok szívére
vigyázott, hogy sohase tántorodjék el Istentől.

A hősök és szentek családja, amint egy francia történetíró az Árpád-házbeli királyokat
nevezi, csodálatos erényeket termelt, úgy a koronát viselő férfiakban, mint az asszonyok
ban.
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A királyságot, az isteni küldetést, azÁrpád-kiril.yok feleségei szentséggé emelték. Az. ő
idejük óta szent Magyarországon a királyné, csodálatosak, fennköltek, magasztosak,
mintha Mária rokonai lettek volna egyszerre, midőn a magyárok felett uralkodnak.

Géza király felesége az országon átvonuló keresztes hadakat oly bőséggel vendégeli,
hogy a krónikások nem győzikmagasztalni a királyné hitbuzgóságát. A hadak vezérének,
Frigyes császárnak, Saját kezűleg hímez szőnyeget - zöld mezőben kis fehér kutya
ugrándozik.

Az. Árpádok alatt a magyar királyi udvar hatalmasságáról és erényességéről híres. A
magyar királylányokat messzi földre viszik császárnőknek. Szent László Piroska lánya a
bizánci császár felesége lesz, és III. Béla, midőn háromszor özvegy lesz, Európa legelső

hölgyei között válogathat, akik szívesen lennének magyarkirálynék, Szűz Mária rokonai.
Mánuel császár leánya és a francia király húga jönnek el Magyarországba királynénak. A
hősök és szentek családja az idegen nők idejében is istenfélelméről és erényességéről

nevezetes.
Gertrud királyné leánya Thüringiába kerül, és ő lesz az a szent hölgy, akinek ölében a

kenyér rózsáva változik. Magyarországi Szent Erzsébet (amint Thüringiában nevezték)
ugyancsak öregbítette a magyar királyi hölgyek szentséges hírét. A régi nagypénteki kép,
amely ruhátlanul mutatja a legszebb királyleányt, minden időknek legáhítatosabb képe.
Égi malaszt, szent, szerelmes isten-félelem száll felénk; hátul a barát és a királyleány
megtört nyakán Szűz Mária napsugara ...

A szent leány anyját, Gertrudot, azelégedetlen Bánk bán egy őszi vadászaton megöli a
pilisi hegyek között, de a történelemtudósok már bebizonyították, hogy Gertrud
ártatlanul halt meg.

Anjou Erzsébet idejében még állottak a templomok és apátságok, amelyeket azÁrpád
házbeli királynék építtettek. Az. öregedő királyné bejárta e megszentelt helyeket és régi
királynék sírjaira borulva, esedezett búnbocsánatért.

A nyulak szigetén lakott Árpád-házi Szent Margit királyleány, akinek klastroma romjain
manapság pesti szerelmespárok várják az enyhe alkonyt.

A szentek gyújteményében alig találni vonzóbb és meghatóbb alakot a magyar
királyleánynál. Alázatossága, égi lénye, középkorías vezeklése megindítja korának minden
sZívét.

A legenda szerint a legszebb hölgy volt Magyarországon és ruhát csak kétszer váltott
életében Ó, a középkori vallás kegyetlen feladatot rótt papnőire. Manapság ijedten
csóváljuk meg a fejünket, hogy volt idő, midőn a királyi hölgy vallási meggyőződésből és
alázatosságból nem érintette vízzel azarcát. Mezítláb járt a sziget kavicsain és a szegények
és a betegek ápolója. A legszigorúbb apácarend sem rendel keményebb penitenciát,
amilyent Szent Margit kolostorában élő nővérek viseltek. Az. alázatnak és türelemnek,
megadásnak és áhítatnak oly égi zenéje cseng vissza a messzi. középkorböl a Nyulak
szigetéről, hogy felsóhajtunk és elszomorodunk: miért szenvedett annyit e szép kir.UYi
leány? •

Őszi éjszakákon talán egy fehér madár alakjában repül át kedves szigete felett BélakinUy
lányának lelke, mint a délre vándorló kócsag.

Lokietek Erzsébet, az Anjou-házból, öregségében már csak ezen a helyen tudott
kedvére imádkozni, míutan Avignont, Rómát és az akkori szent helyeket térden csúszva
bejárta.

A szent királyleány megáldotta tán e helyen a nyugtalan királyné lelkét. Habár Erzsébet
halála napjáig a "királynévizével"fehérítette arcát, Szőrcsuhában,mezítláb gyakran járt, de
arcát a legnagyobb vezeklés idején sem mulasztotta el kendőzni.
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