Dr. Celler Tibor

Szent István társa, Boldog Gizella
Magyarország első királynéjának méltó helye a történelemben
Az élet tanítómesterének, a történelemnek egyik fontos tanulsága, hogy azoknak, akik
valami rendkívülit tettek egy nemzet boldogításáért, többnyire már itt a földön igazságot
szolgáltat azzal, hogy feltárja életművük értékeit. Ez az igazságszolgáltatás azonban gyakran
késik, ahogyan első királyunk hitvesének esetében is.
Szent István király felesége, Gizella (Regensburg, 984 – Passau, 1060), minden
történelemkönyvben csak mellékszereplő. Ennek az összefoglalónak azonban most ő a
főhőse: az ifjú bajor hercegnő, akit egy pogány nép hercege kér nőül, a magyar királyné, aki a
tragédiák árnyékában is hű támasza férjének, s végül a passaui apátnő, aki élete utolsó
pillanatáig Istent szolgálja.
Attól függetlenül, hogy a királyné élete után született középkori krónikák nemigen
tesznek róla említést, vagy ha igen, akkor többnyire felemás megítélésben (erről később
részletesen is szó esik majd), nem lehet Szent Istvánra úgy emlékezni, hogy ne beszéljünk
közben feleségéről, Boldog Gizelláról, a nagy király életének, egyház- és államszervező
munkájának, sikereinek és kudarcainak, boldogságának és bánatának hű társáról.
Gizella életében nyomát sem találjuk a szentek életrajzában oly gyakran előforduló, a
jámborság köré épített sztereotípiáknak; ő egy markáns egyéniség volt, aki a gondviselés által
neki juttatott valamennyi, sokszor fájdalmas és drámai élethelyzetben példamutató emberi
nagyságával tűnt ki, ugyanakkor nem hiányzott belőle a mélyen istenfélő emberek alázata
sem.
Miként vált részesévé nemzetünk történelmének?
A magyarok első királynéja II. (Civakodó) Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai
hercegnő leánya volt. Három testvére volt: a későbbi II. (Szent) Henrik német-római császár,
Bruno augsburgi püspök és Brigida apátnő. A szász Liudolf-ház tagjaként, Gizella felmenői
között tudhatta többek között mind a három Ottó császárt is.
A hercegnő a gandersheimi bencés kolostorban részesült gondos nevelésben. Eredetileg
apácának készült: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Amikor Géza nagyfejedelem fia
számára megkérte kezét, mégis beleegyezett a házasságba. Erre elsősorban Szent Adalbert
püspök bírta rá: megértette vele, hogy jobban tetszik Istennek, ha közreműködik egy nép
megtérésében, mintha kolostori elvonultságban él.
A tervezett frigyet leghatározottabban apai nagynénje, Gerberga apátnő ellenezte.
Helytelenítette, hogy törékeny unokahúgát politikai okok miatt veszélynek tegyék ki egy
„barbár herceg” oldalán. Hiába utaltak arra, hogy István már jó keresztény, és ígéretet tett
egész népe megtérésére. Végül meghívták Istvánt Bajorországba, aki már az első
találkozásnál lefegyverezte a fejedelemasszonyt előkelő, udvarias és őszinte viselkedésével.
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Az ifjú pár 996-ban házasodott össze a bajorországi Scheyernben. István házassága
dinasztikus jellegű volt, mert a két uralkodócsalád és népeik közötti baráti kapcsolatot hivatott
megszilárdítani, és mindkét fél érdekeit kölcsönösen szolgálta, ám a házastársak között
hamarosan kölcsönösen őszinte tisztelet és szerelem bontakozott ki.
A fényes és több napig tartó esküvőt követően az ifjú pár és kísérete hajón indult
Regensburgból Magyarországra. A bajor hercegnővel páncélos lovagok (Vecelin, Hont,
Pázmány stb.), valamint iparosok és kereskedők érkeztek Magyarországra. Az ünnepélyes
esztergomi fogadtatást követően Nyitra felé vették útjukat, hogy a dukátus (hercegi
tartomány) központjában felépített várban kezdjék el új életüket.
Magyar királynéként
Ám Nyitrából már a következő évben Esztergomba kellett költözniük, lévén, hogy Géza
nagyfejedelem váratlanul elhalálozott. Géza a fiát, Istvánt jelölte utódjának, ami ellenkezett a
szeniorátus hagyományával, hiszen Géza halálakor az „ősi szokás szerint” a család legidősebb
férfitagját, azaz Koppányt illette volna meg a főhatalom. Géza ugyanakkor tisztában volt
azzal, hogy a szóban forgó személy lerombolta volna a nyugati típusú keresztény állam
alapjait, ezért a keresztény szellemben nevelkedett Istvánt állította a törzsszövetség élére, aki
a következő évtizedekben közvetlen uralma alatt egyesítette az országot, és beléptette a
magyarságot az európai népek családjába.
A királyi párnak egész uralkodásuk alatt szinte folyamatosan lázadásokkal és
összeesküvésekkel kellett szembenéznie, elhárításaik során valószínűleg Gizellának is
„testközelben’ kellett átélnie a keresztény hit emelkedettsége és a praktikus szükségszerűség
ütközéseit: a felnégyelt Koppány vezér, az elűzött Prokuj erdélyi gyula, a megölt Ajtony
nemzetségfő, és végül a megvakított és süketté tett Vazul herceg.
Az intelligens és művelt királyné minden tekintetben komoly támaszt jelentett férje
számára. A korabeli krónikák magasztalják vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét,
jótékonyságát és vendégszeretetét.
A vele együtt érkezett hittérítő papok munkáját támogatva gyorsította a keresztény hit
terjedését, és sokat dolgozott azért is, hogy az újonnan alapított egyházak működését
adományokkal segítse. Gizella nevéhez fűződik az első veszprémi székesegyház építtetése,
emellett alapított egy apácazárdát is. Az esztergomi és somlyóvásárhelyi kolostor alapításában
is közreműködött.
A frigy minden bizonnyal szerepet játszott István megkoronázásában is. A Gizella révén
kialakult rokoni kapcsolat nyilván hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország helyzete
megszilárdult Európában.
A hagyományok szerint Gizella ügyesen bánt a hímzőtűvel, a miseruhák készítésében
maga is részt vett. A kíséretében érkezett bajor lovagok hadjárataiban segítették a királyt,
például a lázadó Koppány elleni háború sikerében játszottak fontos szerepet.
Egy királyné alapvetően fontos feladata az is, hogy az utódlást biztosító fiúörökössel
ajándékozza meg az uralkodót. E területen is sok bánat és fájdalom várt Gizellára. Gyermekei
közül – név szerint Imre (Henrik), Ottó, Bernát, Ágota, Hedvig – talán csak Imre herceg érte
meg a felnőttkort, akire apja nagy művének továbbvitele és kiteljesítése várt. Azonban ez a
remény semmivé foszlott 1031. szeptember 2-án, amikor vadászat közben egy vadkan halálra
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sebezte. István ezt követően húgának fiát, a Velencéből a magyar királyi udvarba menekült
Orseolo Pétert jelölte utódjául, aki a nagy király halálos ágyánál esküt tett arra is, hogy
Gizellát oltalmazni fogja, és javai hasznosításába nem avatkozik bele. Esküjét a trónra kerülve
gyorsan megszegte.
Özvegyen és megalázottan
Férje halála után Gizella sok méltánytalanságot viselt el. A szomorúság és üldöztetés
évei következtek. Péter is, Aba Sámuel is méltatlan és igazságtalan bánásmódban részesítette
a királyi özvegyet. Nemcsak bevételeit csökkentették lényegesen, hanem fogságba is vetették.
Mint később Árpád-házi Szent Erzsébettől, tőle is beszámíthatatlanság ürügyével vették el
javait. Özvegysége alatt ugyanis még inkább gyakorolta a jótékonyságot, mint előtte. Orseolo
Péter fogságából azok a magyar rendek szabadították ki, akik Pétert elűzték, Aba Sámueléből
pedig azok a bajor lovagok, akik Pétert másodszor trónra segítették. A Pétert a trón
visszafoglalásában segítő III. Henrik császár – valószínűleg Péter és az özvegy királyné
közötti ellenségeskedés elmélyülésének megakadályozása érdekében – Gizellát magával vitte
Bajorországba.
Habár Gizella türelmesen viselte a sérelmeket, 48 év múltán mégis kénytelen volt
visszatérni szülőföldjére. Itt megvalósíthatta fiatalkori tervét: Passauban belépett a bencés
nővérek niedernburgi rendházába, amelyet bátyja, a néhai Szent Henrik – az egyetlen
kanonizált német-római császár – alapított. Két év múlva ő lett a zárda apátnője.
Halála és emlékezete
Gizella apátnőt Passauban, a jelenleg Szent Kereszt és Pantaleon nevet viselő kolostorban
temették el. Hamvai ma is ott nyugszanak. A királyné sírját a padló szintje alá helyezték, a
boltív alatt, a fal közelében egy kőből faragott alacsony gótikus sírépítmény látható, amelynek
belsejében üvegből készült ereklyetartó őrzi a csontokat. Gizella nyugvóhelye már a
középkortól kezdve magyar zarándokhely. Körülötte ma is virágok és koszorúk hevernek,
főleg a magyar trikolór színeit felvillantó szalagokkal.
Férjét és fiát már Szent László uralkodásának idejében, 1083-ban szentté avatták, ám
politikai okokból Gizella kanonizálását hivatalosan csak a 18. században indítványozták, de
ez később feledésbe merült (a korabeli Habsburg kormányzat minden bizonnyal idegenkedett
a hajdani nemzeti királyság dicső emlékének felelevenítésétől).
Ebben az időben történt, hogy Leopold Ernst von Firmian (1708–1783) kardinális,
passaui püspök hajlandó lett volna veszprémi egyházmegyének a királyné hamvait teljesen
átengedni, de a kedvezőtlen politikai események és a főpap halála megakadályozták a terv
keresztülvitelét. Talán még ma sem késő.
1975 áprilisában a passaui püspökség beadványban kérte a Szentszéket, hogy Gizella
számára engedélyezzék saját könyörgés használatát. Ez meg is történt. A válaszban a
kongregáció elnöke a magyar államalapító hitvesét „Sancta Gisela” néven említette.
Kívánatos lenne, hogy Gizella hivatalos szentté nyilvánítása érdekében – mind a magyar,
mind a bajor püspöki kar részéről – lépések történjenek, amit nem csak későbbi
önmegtartóztató életével, de a kereszténység terjesztésében szerzett érdemei révén is
kiérdemelt: ő volt a magyar történelem első királynéja, a vele kötött frigy pedig döntő
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szerepet játszott az önálló, keresztény Magyarország megszilárdításában, ami a Szent Istvánt
követő megpróbáltatások ellenére sem omlott össze.
Hogyan nézhetett ki a királyné?
Két korabeli ábrázolásával találkozhatunk. Az egyik a koronázási paláston látható, amely
valószínűleg a királynék városában, Veszprémben készült 1031-ben, eredetileg templomi
használatra, és csak később vált a magyar uralkodók koronázásának kellékévé. A másik egy
drágakövekkel díszített aranybevonatú fakereszt, amelynek egyik apró mellékalakja jeleníti
meg a királynét. Felirata szerint Gizella készíttette anyja sírjára, jelenleg a müncheni
kincstárban őrzik. Az alkotók nyilvánvalóan ismerték a megrendelőt, azonban a
középkoriasan elnagyolt ábrázolások valós alakját illetően nagyon sokféle továbbgondolásra
adnak lehetőséget. Ezt a ma és a közelmúlt szobrászainak munkáit megtekintve is
érzékelhetjük: Kligl Sándor 1996-ban felavatott szegedi szobra karcsú, romantikusan
idealizált nőt ábrázol a gondterhelt király oldalán, míg a veszprémi várfalon látható királyi pár
monumentális nőalakja (Ispánki József, 1938) a test szépségén túl főleg a lélek intellektuális
kisugárzását hangsúlyozza.
1998-ban a müncheni egyetem antropológiai vizsgálat alá vetette a sírjában még
fellelhető csontmaradványokat. Kiderült, hogy Gizella valóban királynői alkat volt, kb. 170
cm magas, arányosan karcsú testet tudhatott magáénak. Remélhető, hogy a koponyacsontok
alapján, a rohamosan fejlődő komputertechnika segítségével arcvonásait is rekonstruálni
tudják.

Gizella királyné negatív megítélése a középkori krónikákban
A Gizella királyné életében, illetve röviddel a halála után íródott (idegen nyelvű) források
csak keveset mondanak róla, ám azokból kivétel nélkül a férjüket segítő, az egyháznak
adakozó, a szegényeknek alamizsnát osztó keresztény királynék tipikus tevékenysége
bontakozik ki.
A később íródott magyar krónikában viszont Gizella teljesen más fényben tűnik fel.
Eszerint Szent Imre herceg korai halála után István király trónja örökösének elsőfokú
unokafivérét, Vazul herceget szerette volna megtenni, ezért érte küldetett Nyitra várába, ahol
az korábbi kicsapongásai miatt éppen raboskodott, de felesége Gizella – aki a krónika szerint
inkább Orseoló Pétert szerette volna a trónon látni –, egy Buda nevű gonosz ember tanácsára
elküldte ennek fiát, Sebust Nyitrára, aki megvakította Vazult, fülébe forró ólmot öntött, majd
a merénylő Csehországba menekült. Amikor a király küldötte megérkezett a tömlöcbe és
meglátta a szerencsétlen embert, István királyhoz vitte, aki sűrű könnyekben tört ki, de
hatalmának hanyatlása miatt képtelen volt megbüntetni a gonosztevőt. Mindazonáltal
figyelmeztette Szár László fiait, Andrást, Bélát és Leventét, hogy – hasonló sorsukat elkerülve
– idegenbe meneküljenek. A krónikák a királynét István halála után úgy említik újra, mint aki
„bátyját, a német Pétert” tette meg királlyá, hogy aztán kénye-kedve szerint tölthesse be
akaratát, és Magyarországot német uralom alá vethesse.
A valóságban Orseoló Péter István király nővérének volt a fia és nem német, hanem
velencei, és köztudott tény volt az udvarban, hogy Gizella sohasem kedvelte, talán anyai
féltékenységből, amiért saját fiát, Szent Imre herceget korán elveszítette. Mindenestre a

4

Gizella és Péter közti súrlódások egyengetése sok kellemetlenséget okozott az idősödő István
királynak. Tévedés az is, hogy András Béla és Levente Száz László fiai lettek volna. A
történészek többsége szerint ők a megvakíttatott Vazul fiai voltak, Szár Lászlónak – Szent
István másik unokafivérének – a fiát Bogyiszlónak hívták. Nos, ha ilyen tárgyi tévedések
fordulnak elő egy leírásban, akkor azonnal gyanús lesz annak hitelessége, és mindinkább
kiviláglik az, hogy ennek fő célja inkább Gizella bűnbakként való feltüntetése volt, mintsem a
valós történetnek az utókorra hagyása.
De miért volt minderre szükség? Egyes vélemények szerint azért, hogy ha Vazul
megvakíttatása, illetve uralkodásra alkalmatlanná tevése mégis Szent István parancsára történt
– hiszen ne feledjük, hogy Vazul egyáltalán nem élt keresztény életet, így későbbi uralkodása
alatt István erőfeszítései, életműve könnyen dugába dőlhetett volna! –, akkor ezzel
gyakorlatilag egyfajta felmentést akartak adni a királynak. Szent István spirituális és politikai
tekintélye addigra ugyanis részévé vált a dinasztia legitimációjának, tehát a szörnyű tett
elkövetése egyáltalán nem illett bele a szentségéről alkotott képbe.
A másik ok a 11. század végén – amikor a krónika alapjául szolgáló egyes feljegyzések
megszülettek – az országban erős németellenség volt tapasztalható, ugyanis a két rivális
trónkövetelő: András fia Salamon és Béla fia László (a későbbi Szent László) közül a magyar
főurak inkább ez utóbbi trónigényét támogatták, így Salamon király a német-római császárnál
keresett menedéket és onnan szervezkedett unokaöccse ellen a trón visszaszerzéséért. Ebben a
németellenes – vagy általában idegenellenes – közhangulatban mi sem tűnhetett
„logikusabbnak”, mintsem Gizella királynéra, erre a „német és cselszövő nőszemélyre”
hárítani a felelősséget. A rágalom ragadósnak bizonyult. Alberic de Trois-Fontaines francia
krónikaíró például két évszázaddal később is úgy tudósított Gizelláról, mint aki „sok gonosz
dolgot követett el az országban”, és kijelenti: szent férje halála után ezért jogosan ölték meg –
amit ma már mindenki tud, hogy nem igaz.
A legújabb felvetés szerint a Gizella elleni vádak a középkori magyar krónikákban egy
tévedésen alapulnak. Amit ebből az időből név említése nélkül ,,a királynőről'” állítanak,
elképzelhető, hogy nem is rá vonatkozott, hiszen hosszú időn át István udvarában tartózkodott
a későbbi király, Péter anyja Gesia, azaz Géza lánya (aki a keresztségben az Ilona nevet
kapta), a velencei dózse özvegye is, aki mindent megmozgatott, hogy fia király legyen, s akit
még István életében királynénak neveztek hívei. A két név hasonlósága – Gesia és Gizella –
valóban tévedéshez vezethetett.
Végső ideje tehát, hogy a hivatalos történelem is rehabilitálja Boldog Gizellát, és ne csak
a fent említett krónikákra támaszkodva, egyoldalúan mutassák be az ő életútját és életművét.
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Gizella01, 01a – Boldog Gizella sírja Passauban, a niedernburgi kolostorban
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Gizella02 – A müncheni kincstárban őrzött Gizella-kereszt
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Gizella03 – Gizella királyné ábrázolása a magyar koronázási paláston

Gizella04 – Az ezeréves koronázási palást is Boldog Gizella keze munkáját dicséri

9

10

11

Gizella05, 05a, 05b, 05c – Szent István király és Gizella királyné szobra Veszprémben
(Ispánki József alkotása)
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Gizella06, 06a – István király és Gizella királyné megalapítja Szent Péter és Szent Pál
templomát Óbudán (ábrázolás a Képes krónikából)
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Gizella07, 07a, 07b, 07c – Szent István király és Gizella királyné szobra Szegeden
(Kligl Sándor műve)
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