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39  .  A z  u t ol s ó  ta r t om á n y ú r ig

3 .  f ej ezet

Az Úr 1322. éve

Szent András hava

Temesvár, a királyi udvar

 Károly a maga megállíthatatlannak tűnő iramá-
ban, öles léptekkel haladt a királynéi szárny felé, 

hogy köszöntse hitvesét, és hogy megbizonyosodjon fe-
lőle, Erzsébet jól viseli a várandóságot. Tárnokmestere 
gondterhelt ábrázattal loholt mellette, és szokása szerint 
fejfájdító számadatokkal, bonyolult ötletekkel, illetve 
azok kidolgozási stratégiáival fárasztotta a csapnivaló 
aritmetikai érzékkel bíró uralkodót.

Nekcsei Demetert már rég nem zavarta, hogy Károlyt 
épp ezek az ügyek érdeklik legkevésbé, melyek nélkül 
amúgy nem is állhatna meg saját lábán a királyság, még 
a sikeres hadjáratok és győztes csaták ellenére sem. Nem 
zavarta, hiszen tudta, hogy az uralkodó vakon bízik ben-
ne, ő pedig ezáltal gondtalanul és minden eszközt be-
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4 0  .  A n jou k  I I I .

vetve dolgozhat, hiszen saját hivatalában teljhatalommal 
bír. Ugyanakkor időnként muszáj volt alkalmat találnia 
arra, hogy ötleteit és tervezeteit a király elé tárja – egy-
részt, hogy Károly jóváhagyhassa, kézjegyével láthassa el 
és lepecsételhesse őket, másrészt pedig, hogy kibocsátott 
okleveleiben és büszke felszólalásaiban úgy adhassa elő 
azokat, mintha csak az ő koronás kútfőjéből származna 
mind. Az újítások sikeréhez márpedig erre volt szükség.

– Az Isten áldjon meg, Demeter! – emelte égnek a te-
kintetét Károly. – Alig kötötték be a lovamat az istálló-
ba, és te máris rajtam csüngesz. Legalább azt várjad meg, 
amíg illő módon köszöntöm a királynét!

– Hát éppen ez az, felséges uram – nyögte Nekcsei. – 
Tudnod kell, hogy…

– Még egyszer kérlek, tárnokmester, csak addig várj, 
amíg megszabadulok az út porától!

– De uram, amíg házon kívül voltál…
Nem fejezhette be, mert a király odaért az asszonyi 

szárnyhoz, fogadta az ajtónállók köszöntését, majd be-
nyitott abba a tágas helyiségbe, ahol Erzsébet és udvar-
hölgyei a napjaik java részét szokták tölteni.

Ahogy átlépte a küszöböt, harmonikus kép tárult a 
szeme elé. A puha párnákkal kényelmessé varázsolt ülő-
fülkékben gyönyörű ruhákba bújt fiatal nők hímeztek, 
varrtak, fontak és végeztek egyéb, Károly számára csak 
hírből ismert kézimunkákat. Egyikük túlcizellált, höm-
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pölygő szerelmes költeményeket olvasott fel egy díszes 
kötésű, német nyelven írt könyvecskéből, míg Piast Er-
zsébet lengyel társalkodónője, egyben főkomornája a 
sarokból figyelt sűrű szemöldöke alatt megbúvó szigorú 
tekintetével, csendesen őrizve a békét és az erkölcsöket. 
Nem kellett azonban félnie: az elhangzó versek, melyek 
bizonyára valamelyik nagyotmondó szoknyapecér ván-
dordalnok tollából származtak, és melyek hallatán az 
udvarhölgyek időnként vágyakozva sóhajtottak fel, csak 
a jó ízlést sértették, az illemet nem.

Csupa kellem és báj, a meghitt nyugalom kis szigete 
egy férfiak által irányított, vérre és vasra épülő világban 

– Károly általában valami ilyesmit látott, ahányszor csak 
felkereste hitvesét a számára fenntartott lakrészben.

Ezúttal azonban mintha megváltozott volna valami.
Nem jött rá azonnal, hogy mi lehet az, csupán érez-

te, furcsán, a zsigereiben, mint ahogy a veszélyt vagy a 
háta mögött titkon reá szegeződő tekinteteket érzi meg 
az ember. A változás ott volt a levegőben.

Piast Erzsébet még négyhónapos várandósságában is 
megőrizte őzsuta-alkatát. Testére simuló, pompás vörös-
bársony ruhában ült egy támla nélküli széken, háttal az 
imént belépő férjének, és kedvenc aranyozott ezüst házi 
oltárát szemlélte, miközben halk, lágy hangon beszélt a 
rajta látható alakokról. Úgy tűnt, mintha éppen megmu-
tatná valakinek a ritka gyönyörű és még annál is értéke-
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sebb szárnyas oltárt, holott udvarhölgyei mind mással 
foglalatoskodtak, és a soron lévő költeményt hallgatták.

Amikor Károly megköszörülte a torkát, és köszöntöt-
te előbb a feleségét, majd mindenki mást is a helyiségben, 
egy csapásra csend lett. Erzsébet megfordult, és a király 
végre meglátta, kihez is beszélt addig.

A kisfiú legfeljebb ötesztendős lehetett. Pufók arca 
még csecsemőkori önmagára emlékeztetett, de dióbar-
na, hullámos, csaknem göndör haja, széles orra és vastag 
szája már annak a biztos jelei voltak, hogy hamarosan le 
sem tagadhatja az apját, a nagyapját és a többi férfiági fel-
menőjét. Károly hirtelen megdermedt, pár pillanat ere-
jéig elhagyták a szavak, arcából kifutott a vér. A kisfiút 
ugyan évek óta nem látta, a vonásait mégis tökéletesen 
ismerte. Látta őket, ahányszor csak tükörbe nézett, és 
ott éltek az emlékezetében is, gyermekkori emlékképei 
között – felrémlettek, ahányszor csak rég elhagyott ro-
konaira gondolt.

A fiúcska ugyanis a nápolyi Anjou-család férfiúinak 
letagadhatatlan vonásait viselte.

Az uralkodóban tucatnyi kérdés merült fel, de nem 
tudta, ezek közül melyiket mondja ki hangosan is. Ösz-
szezavarodott, nem értette a helyzetet.

Hogy került ide a fiú? Blanka is itt van? Ő hozta volna 
el Kálmánt? Talán pénzt csikart ki Erzsébetből? Talán 
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megsértődött, amiért két éve nem jártam nála, és most 
így próbál elégtételt venni?

– Köszönj édesapádnak, ahogy tanítottam! – állt fel 
az őt körülvevő nőknél legalább fél fejjel magasabb ki-
rályné, és finoman Károly felé lökdöste a fiúcskát. Ahogy 
felemelkedett, láthatóvá vált enyhén domborodó hasa 
is, melyre óvón ráhelyezte bal tenyerét.

Az ötéves kisfiú, a törvénytelenül fogant és fattyúként 
született Kálmán bizonytalanul lépett közelebb a szá-
mára idegen férfihoz. Háromesztendős sem volt, amikor 
utoljára látta, és a környezetében élők akkor nem árul-
ták el neki, hogy ő az apja, így Kálmán gondtalan, zárt 
gyermeki világából hamar el is tűnt Károly arca, eggyé 
vált a többi idegen felnőttével.

– Isten hozott itthon, felséges atyám – ismételte el vé-
konyka, kicsit talán félénk hangján a királynétól tanult 
szavakat, miközben engedelmesen lehajtotta a fejét. – 
Remélem, sikeres és könnyű utad volt…

Erzsébet elégedetten mosolygott, Károly azonban 
még mindig nem szólt semmit, csak döbbenten oda-
nyújtotta a jobbját Kálmánnak, mire a kisfiú illő módon 
apró csókot lehelt apja pecsétgyűrűjére.

– Helyes – erőltetett mosolyt arcára a király, majd te-
nyerét zavartan a gyermek feje búbjára helyezte.

Erősen töprengett rajta, hogy vajon mit mondhatna 
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neki, de ismét cserbenhagyták a szavak. Éppen őt, aki 
seregeket buzdított győzelemre, akinek a hangja köny-
nyedén bezengte a lovagtermeket, és aki a tárgyalóasztal-
nál is képes volt úgy alakítani mondandóját, hogy végül 
minden az ő akarata szerint alakuljon. Ezt az embert egy 
csapásra elhagyta szónoki tudománya egy gyámoltalan 
gyermek hatására, döbbenete és dermedt tanácstalansá-
ga azonban nem tartott tovább pár hosszú pillanatnál. 
Végül visszanyerte teljes önuralmát, és kérdő ábrázattal 
meredt a hitvesére.

– Mit jelentsen ez, hölgyem? – kérdezte szigorú, de 
azért nem túlzottan bántó éllel a hangjában. – Magya-
rázatot követelek.

– C‘est ton fils, Majesté * – felelt Erzsébet, s abból, hogy 
franciául kezdett beszélni, Károly megsejtette, hogy 
olyasmiről kíván vele szót váltani, ami nem tartozik 
a gyermekre, sőt talán másokra sem.

A király sejtése helyesnek bizonyult. Piast Erzsébet-
nek csupán néhány sokatmondó pillantásra volt szük-
sége ahhoz, hogy udvarhölgyei tudják, ideje távozniuk. 
Egyikük magával vitte a kis Kálmánt is, a királyi páron 
kívül pedig hamarosan csak az idős lengyel főkomorna 
maradt bent. Még az addig az ajtó túloldalán várakozó 

* „Ő a fiad, felség”. (francia)
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Nekcsei Demeter is kijjebb húzódott a folyosóra, nehogy 
úgy tűnjön, hallgatózik.

– Ideje volt, hogy Kálmán az udvarba jöjjön – kezdte 
magyarázni a királyné. Hangjában nyoma sem volt vé-
dekezésnek, egyszerűen csak tényeket közölt a férjével, 
úgy, mintha egyike lenne tanácsadóinak. Valójában így 
is tekintett önmagára, még ha ki nem is mondta soha.

– Miért? – tárta szét a karját Károly, akiből egyszeri-
ben ömleni kezdett a szó. – Király vagyok, de ugyanúgy 
hús-vér ember, mint bárki más. És mint ilyen, nem bűn 
nélkül való. A fattyam az elkövetett bűneim egyike, és 
ha ránézek, csak a gyengeségemet juttatja eszembe. Azt 
látom benne, amit nem kellett volna elkövetnem. Ta-
lán azért hoztad az udvarba, hogy gyarlóságaim tükre 
legyen?

– Sosem tennék ilyet, felséges uram – csóválta a fejét 
Erzsébet, akinek esze ágában sem volt szégyenlősen le-
sütni a tekintetét, vagy megjátszani a szende, bűnbánó 
feleséget. Helyette magabiztosan, szinte már kihívóan 
nézett farkasszemet a férjével. – Ahogy azt sem gondo-
lom, hogy egy egészséges, életerős fiúgyermek valamiféle 
hiba lenne.

Az asszony szavaiból olyan ellenállhatatlan erő áradt, 
hogy végül Károly volt az, aki nem bírta tovább, és fél-
re kellett pillantania. Mielőtt még bármit is szólhatott 
volna, Erzsébet töretlen lendülettel folytatta:
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– Sorra nyered a csatákat, meghódítod mind a várakat 
és tartományokat, akaratod előtt hamarosan az ország 
minden szegletében fejet hajtanak – sorolta szenvedélye-
sen –, örökös nélkül mégsem biztosíthatod kiterjesztett 
hatalmadat. Dinasztiát kell alapítanod, bármi áron! Úgy 
látod, Kálmán a hibáid egyike? Én úgy látom, fegyver 
lehet a kezedben…

– Fél éven belül törvényes örökössel ajándékozol meg 
engem – sóhajtott mélyet Károly, és úgy látszott, némi-
leg sikerült megenyhülnie, habár még messze nem tűnt 
békésnek. – Akkor ez a fegyver ismét csak egy törvény-
telen gyermek lesz, nem több.

– Kálmán a bizonyítéka, hogy a magod erős, uram – 
lépett hozzá közelebb a királyné. Finoman megragadta 
férje kezét, és alig domborodó hasára húzta. – Törvé-
nyes gyermeked növekszik a méhemben. De mi van, ha 
netán leány lesz? Rá nem hagyhatod a koronád, abba 
nem egyeznének bele a magyar nemesurak. És mi van 
akkor, ha…

– Ne! – kiáltott fel Károly, és a meghitt pillanatból 
kiszakadva hátrált egyet, mert jól tudta, Erzsébet mire 
gondol.

Mi van akkor, ha ez az utód is halva születik, vagy nem 
él tovább pár röpke napnál?

– Ne mondd ki! – kérte inkább szomorúan, mint dü-
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hösen. – Tudom, hogy eddig vert a sors… De ez most 
más lesz, biztos vagyok benne.

– Bármiképp is alakul a jövő – válogatta meg szavait 
óvatosan a királyné –, még egy fattyú is jobb, mint egy 
halott örökös. Kálmán ereiben a te véred zubog, akár 
törvényes utód, akár nem az. Láttam, hogyan néztél rá, 
amikor megpillantottad az arcát. Le sem tagadhatná a 
felmenőit. Emellett vág az esze, és erős, akár egy kovács-
inas. Én az udvarodba hoztam, de a további sorsáról nem 
dönthetek helyetted. Csak azt tudom, hogy Kálmánnak 
a legjobb mesterektől kell tanulnia. Mert tanulnia kell. 
Nyelveket, tudományokat, a hét szabad művészetet, s ha 
később úgy alakul, a lovagi életmódot…

Erzsébet ismét közelebb lépett a királyhoz, megkoc-
káztatva egy újabb elutasító gesztust. Ezúttal viszont 
Károly már nem hátrált el, csak némán meredt a felesé-
gére, aki csakúgy, mint az imént, megint a hasára húzta 
férje kezét.

– Azt hiszed, én talán egy fattyúra bíznám az örök-
ségedet? – kérdezte lágyan. – Azt ígértem, olyan vérvo-
nalat adok neked, hogy a szent királyok és a Capetin-
gek is csak árnyékok lesznek mögötte. Hogy magodból 
terebélyes fa nő, és dinasztiád történelmet ír. Ma sem 
ígérhetek mást, mert ez minden vágyam, valamennyi kí-
vánságom, és a legfontosabb feladatom az életben. S ha 
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így lesz, Kálmánból kiváló egyházi főméltóság lehet. De 
vajon gyarlóság-e, ha a lovag tőrrel harcol, míg a kardját 
meg nem kovácsolják?

Károly kénytelen volt fejet hajtani az asszonyi akarat 
előtt. Az okos érvelés, az ügyes hasonlat hallatán még a 
folyosón várakozó Nekcsei is elmosolyodott, a királynak 
pedig muszáj volt belátnia, hogy Erzsébet igazat beszél. 
Lassan elvette kezét az asszony hasáról, és halkan meg-
köszörülte a torkát.

– Talán Blankát is idehozattad? – érdeklődött, mire 
a királyné kecsesen kinyújtotta jobbját, és végigsimított 
az uralkodó szakállas arcán.

– Gondom volt rá, hogy Kálmán anyja ezután semmi-
ben se szenvedjen hiányt – közölte mosolyogva. – Gaz-
dag asszonyként, meglehetős jómódban élheti le az éle-
tét. Többé nem kell fáradnod vele, hogy meglátogasd őt, 
felséges uram. Most már minden, amire szükséged lehet, 
itt van. – Majd minden addiginál lassabban, tagoltan 
hozzátette: – Egyetlen karnyújtásnyira.

Frigyre lépésük óta több mint két év telt el, Károly 
mégis csak ekkor ébredt rá, micsoda ellenállhatatlan erő 
lakozik a feleségében. Más férfiak hasonló helyzetben ta-
lán felháborodva csapták volna arcul asszonyukat, vagy 
akár egyéb büntetésben is részesítették volna hitvesüket, 
ha az túl sokat enged meg magának, a királyt azonban 
teljesen lefegyverezte a feleségéből áradó erő.
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Igazi királyné, gondolta büszkén. Ha ennek az elszánt 
erőnek csak a fele lakozna ellenségeimben, sosem tudnám 
leigázni őket…

Később, amikor már ismét a folyosó kövét koptatta, 
összeráncolt szemöldökkel mordult rá a mellette kedé-
lyesen lépdelő Nekcseire:

– Mondd csak, tárnokmester, egyéb dolog is történt, 
amíg távol voltam, vagy ezzel vége a meglepetések so-
rának?

– Én megpróbáltam szólni, felség – védekezett a férfi. 
– Szerettem volna elmondani, hogy a királyné az udvar-
ba hozta törvénytelen gyermekedet, és hogy nem sokkal 
később történt még valami más is…

– Más? – torpant meg Károly, gyanakvóan járatva vé-
gig tekintetét a tárnokmesteren. – Mi más?

És amíg Demeter elregélte a királynak, hogyan buk-
kant fel a semmiből három rongyos utazó mindszent 
havának utolsó napján, a hátuk mögött hagyott asszo-
nyi szárnyban a főkomorna fejcsóválva figyelte, mint ül 
ki a győztesek önelégült mosolya Erzsébet szép arcára.

– Megbánod még ezt, Elżbieta – szólalt meg lengyelül. 
– Erősebb vagy, mint bármelyik asszony, akit eddig lát-
tam. De fiatal is vagy, ezért sok mindent nem tudsz még…

– Hát te meg miről beszélsz? – vetette oda neki a ki-
rályné. – Minden úgy történt, ahogy én akartam. Pon-
tosan úgy, ahogy elterveztem.
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– Való igaz, úrnőm – értett egyet a főkomorna. – Min-
den a te akaratod szerint történt. De eljön az idő, amikor 
majd azt kívánod, bár meghagytad volna neki az ágyasát.

– Ugyan már! – legyintett amaz. – Akár király, akár 
koldus, a férjem érje be velem!

– Most még így gondolod – somolygott az öregasszony 
mindentudón. – De amikor majd borgőzös aggyal, ré-
szegen, minden elfojtott vágyát a felszínre engedve rád-
ront az éjszaka közepén, akkor majd semmi sem lesz úgy, 
ahogy te akarod. És akkor majd visszasírod ezt a Blankát, 
vagy bárkit, aki levenné rólad a terhet! Mert minden 
férfiban, a koldusban és a királyban is ott szunnyad az 
a lihegő szörnyeteg, akit időnként szabadjára engednek, 
és akkor már ők maguk se tudnak neki parancsolni…

– Magad mondtad, hogy erősebb vagyok minden asz-
szonynál – emlékeztette higgadtan Erzsébet. – Én majd 
megzabolázom azt a szörnyeteget. Tudom a módját, mi-
képp állítsam a magam szolgálatába.

Mi tagadás, szeretem is idomítani, tette hozzá magá-
ban, majd rideg hangon folytatta:

– De ha még egy szót szólsz erről, úgy éljek, megvesz-
szőztetlek! Inkább menj, és hívd vissza az udvarhölgye-
ket, te öreg vészmadár! Talán elfelejtetted, kivel beszélsz?

– Nem, Elżbieta úrnő – hajtotta le fejét a megszégye-
nített komorna. – Bocsáss meg, kérlek…

A királyné csak intett, aztán visszaült drága szárnyas 
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oltárához, miközben elégedetten hallgatta, ahogy a he-
lyiség ismét élettel és vidámsággal telik meg.

Folytatódott a munka, felhangzottak az újabb költe-
mények, a kis Kálmán ismét Erzsébet ölébe ült, az idős 
lengyel főkomorna pedig visszahelyezkedett a sarokba, 
ahonnan szigorú szemmel őrködött tovább az erkölcsök 
felett – de tekintete már jóval kevesebbszer fordult a ki-
rályné felé, mint addig.
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