
Veszprém a királynék városa? 
Veszprém város középkori történetét, pontosabban az Árpád-kori Veszprém monográfiáját 

fejezte be 1960-ban Gutheil Jenő, amelyben több mint kétezer oklevélből merített ismeret-
anyagot dolgozott fel a szakirodalmi forrásokon kívül. Munkája posztumusz műként 
jelenhetett meg 1977-ben, mint hiánypótló alkotás. Noha érezhetően hiányzik belőle az utóbbi 
három évtized várostörténeti kutatásainak az eredménye, értékes műve továbbra is pótolhatat-
lan maradt. Jelen írásom összeállításakor én sem tudom nélkülözni, sőt a legtöbb adatot 
könyvéből veszem át, hogy régészeti és egyháztörténeti szempontok és kutatási eredmények 
ismeretében írjak a királynék városáról. Könyvének 1960. február 12-én kelt előszavában 
feltárja művének szerkezetét, tartalmát és kutatási eredményeit e mondatban összegzi: 
„Fehérvár a királyok székvárosa és koronázó városa, egyben temetkezőhelye, ugyanígy 
Veszprém a királynék székvárosa, koronázó városa és temetkezőhelye." 

Tekintsük át röviden az idézett mondat megállapítását történelmi ismereteink mai fényében. 

V e s z p r é m fejedelemnél szál láshely , 
majd püspöki székhe ly és k irálynéi tar tózkodás i he ly 

Géza nagyfejedelem idején az ősi bakonyi birtokok központja, Sarolt fejedelemné szálláshe-
lye Veszprém térsége. Ennek meghódítására és Sarolt megszerzésére irányul - Géza halála után 
- Koppány támadása. István, az ifjú uralkodó, döntő győzelmet arat a német nehézfegyveresek 
segítségével a Veszprém melletti sorsdöntő csatában, amely tanúsítja a szálláshely kulcsszerepét. 

Minden valószínűség szerint az ezredvég idején megkezdett missziós térítésben — tehát az 
egyházmegyei szervezet kiépítése előtt - csak missziós püspök által irányított tevékenységről 
beszélhetünk a Szent Márton-hegyi apátságon kívül. Joggal feltételezhető, hogy ennek a 
püspöki tevékenységnek kiválasztott helye-valószínűleg a csata után —Veszprémhez köthető. 
Saroltnak, ismeretlen időben történt elhunyta után, utódaként Gizella már királynéi méltóság-
ban került Veszprémbe, elsősorban a püspöki székhely bazilikájának alapítójaként és 
építtetőjeként. Mai szemmel az akkori Veszprém nem nevezhető királynéi székvárosnak, mert 
a X-XI . században az európai és a magyar uralkodók életvitelében nem lehet sem a király, sem 
a királyné életét két különálló székvároshoz kötni. Különösen Gizella esetében nem lehet ezt 
állítani, aki Szent István király nagyobbik legendája szerint férjének társa volt az uralkodásban 
és a templomok felszerelésében. Ez azt jelenti, hogy az európai uralkodókhoz hasonlóan a 
királyi pár, pontosabban az uralkodóház rendszeresen járta az országot feladatának ellátására, 
ez alkalommal élte fel a birtokain termelt javakat. Csupán a megözvegyült királynék esetében 
volt élő gyakorlat valamelyik királynéi birtokközpontba, vagy a családi monostorba való 
elvonulás. Gizella ősei között szép példa erre apai dédanyja, Mathild királyné, I. (Madarász) 
Henrik német király hitvese, aki megözvegyülve végleg Quedlinburgban telepedett le, s akitől 
Gizella örökölte energikus szervezőkészségét és hajlamát karitatív tevékenységre. Sok 
hasonlóság van Veszprém és Quedlinburg kialakításában és kiépítésében. 

Számos quedlinburgi kutatóutam alapján az a véleményem, hogy Veszprémben a püspöki 
épület és a bazilika szomszédságában épülhetett fel Gizella és kísérete számára hosszabb 
tartózkodásra is megfelelő és méltó épület, amelyben 1038 után özvegyként lakhatott Passauba 
történt elmeneküléséig. 

Az itt elmondottak önmagukban annyira jelentősek, hogy a királynéi jelző nem vitatható el 
a várostól. Már más kérdés az, hogy Gizellához hasonlóan kötődtek-e Veszprémhez a későbbi 
királynék? 

A veszprémi bazil ika épít tetése 

Szent István király az általa Sólyban 1009-ben kiállított oklevélben összeíratta a veszprémi 

fiüspökség határait és rendelkezik a „saneti Michaelis Wesprimiensis ecclesia" alá rendelt temp-
omokról és kápolnákról. Ez azt jelenti, hogy a keltezés évében már javában folyhatott a 

korábban alapított püspöki bazilika építése, amelynek sem kezdeti időpontjáról, sem 
befejezéséről nem tudunk semmit, s erre napjainkig egyetlen régészeti kutatás sem tudott 
választ adni, és okleveles adatokkal sem rendelkezünk. 

Noha az említett oklevélben nincs említés Gizelláról, annál többet és lényegesebbet 
tudhatunk meg a bazilika építtetésében és berendezésében tanúsított szerepéről mind a 
királyról szóló nagyobb legendából, mind pedig a Hartvik püspök által összeállított legenda-
szerkesztményből, mely Gizellát így jellemzi: 
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„Hogy ez Isten tiszteletének csinosításában miképp viselkedett, az Istennek szolgálók 
gyülekezetei iránt mely buzgónak s jótevőnek muta tkozo t t , arról a mai napig t anúskodnak 
számos egyházi keresztjei, edényei és csodálatos mesterséggel készített vagy szőtt oltári 
ékességei. Mindenekelőt t pedig a veszprémi püspökség egyháza, melyet alapkövétől 
kezdve minden Isten szolgálatához szükséges arany- vagy ezüstneművel és sokféle ruhával 
felékesített." (Kurcz Ágnes ford.) 

Az idézetben foglaltakat még egy tárgyi d o k u m e n t u m is megerősíti , a magyar királyok 
koronázási palástja, amely talán Gizella irányítása mellett készült 1031-ben miseruhának, 
csak a későbbi uralkodók idejében alakították át koronázási célra. Hátoldalán István és 
Gizella képe is szerepel, aranyszálas fonálból hímezték ki a királyné alakját is: az ünnepi 
palástba ö l tözöt t királyné fején korona van (férjéével azonos diadém), jobbjában ped ig egy 
román stílusú t emplomtorony látható. Az idézett legendarészlet nagyon kiemeli a 
veszprémi bazilika építését, ezért úgy vélem, hogy a paláston látható t emplomtorony a 
veszprémi püspöki bazilikát szimbolizálja. Guthei l Jenő - a királynéi koronázással 
kapcsolatban - így értékeli a Gizella által építtetett bazilikát: „ így lett maga Veszprém 
városa székesegyháza révén a királynék városa.. " A megfogalmazást túlzot tnak érzem. 

A v e s z p r é m i p ü s p ö k i b a z i l i k á b a n ő r i z t é k G i z e l l a k i r á l y n é k o r o n á j á t 

1217-ben II. András király - szentföldi hadjárata költségeinek fedezésére — számos 
egyházi kincset vett át, így került hozzá Gizella koronája , amely a veszprémi kincstárból 
származott . Az oklevél szövege szerint átvett „egy különösen becseset, tudniillik Gizella 
királyné koronájá t , amely a drágaköveken kívül 12 márka súlyú színaranyat tar talmazott , s 
amelyet a tengerentúli részeken 140 ezüst márkáér t eladtunk, mikor is jelenlevő főura ink 
annak aranyértékét magasztalták, és nagyon kértek bennünket , hogy illő kárpótlást adnánk 
érte, ha életben maradva országunkba visszatérünk." 1222-ben két adománylevélben 
András, 1276-ban pedig IV. (Kun) László király adományozot t b i r tokokat kárpótlásul a 
királynéi koronáér t . 

Meg kell jegyeznem, hogy e koronáról semmi közelebbit nem tudunk, de az idézett 
szöveg alapján elképzelhető, hogy Gizella talán legértékesebb koronája lehetett, amelyet 
özvegysége idején használhatott a bazilikában, mint annak donátora , kegyura. E koroná t 
viszont nem tekinthet jük királynéi felkenésre, koronázásra használt diadémnak, ugyanis ez 
a hivatalos és liturgikus aktus mindig összefüggött a király felkenésével és megkoronázásá-
val, vagyis a királyi koronával avatták fel a királynékat is. Az ünnepélyes alkalmakkor 
használatos királynéi korona csupán méltóságjelző diadém volt. Veszprémben is ilyen 
funkciót tölthetett be az említett Gizel la-korona. 

A v e s z p r é m i p ü s p ö k ö k e t i l lette a k i r á l y n é k f e l k e n é s é n e k , 
m e g k o r o n á z á s á n a k a joga 

A X I - X I I . századból nem maradt fenn sem oklevél, sem egyéb dokumen tum e jog 
gyakorlásáról. Első ízben 1216. április l - jén Rómában kelt oklevélben van erről szó, 
amikor Róber t veszprémi püspök panaszát III. Ince pápa vizsgáltatta ki István bíborossal 
és Pelagius albánói püspökkel . A királyné koronázása miatt ugyanis jogvita támadt az 
esztergomi érsek és a veszprémi püspök közö t t II. András király második felesége, Jolánta 
ügyében. Megegyeztek és úgy döntöt tek , biztosít ják a veszprémi püspök jogát a királynéi 
koronázásra, ugyanakkor a királyt az esztergomi érsek koronázza meg. 

1269. ok tóber 3-án kelt oklevelében IV. Béla megerősíti a veszprémi püspökök e jogát, 
IV. (Kun) László 1276-ban kiadott oklevelében is úgy rendelkezik, hogy visszaadja a 
veszprémi püspököknek egyházuk alapításától kezdve őket megillető kiváltságukat, a 
királyné-koronázási joggal egybekötöt t Kancellárságukat. Ugyanebben az évben V. István 
felesége, Erzsébet királyné is megemlíti e kiváltságot. Mindkét okleveles hivatkozás az ősi 
jogra, nem támasztható alá tényekkel, nyilván a XII . századból átvett hagyományt 
tekinthették alapnak. 

Erzsébet királynénak 1280-ban írt oklevele rögzíti , hogy a veszprémi püspökök kenik fel 
és koronázzák a királynékat, így őt is Pál püspök avatta Magyarország királynéjává. 
1283-ban kiadott adománylevelében is utal e jogra, amelyet III. András király felesége, 
Ágnes királyné is kinyilvánít 1300. augusztus 16-án kelt oklevelében, mely szerint őt 
Benedek veszprémi püspök kente fel és koronázta királynévá, és ő kegyura a veszprémi 
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egyháznak, amelyben a királynék trónszéke áll. 125 év után 1425-ben Zsigmond király, majd 
1438-ban Albert király oklevelében erősítik meg, illetve az utóbbiban az esztergomi érsek 
hozzájárul e jog gyakorlásához: Erzsébet királynét megkoronázhatja Rozgonyi Simon 
veszprémi püspök. 

Az oklevelek azt tanúsítják, hogy állandó vita és viszály oka volt e jog gyakorlása, illetve 
ennek megakadályozása Esztergom és Veszprém között . 

A v e s z p r é m i p ü s p ö k ö k királynéi kancel lári m é l t ó s á g a 

A kancellári méltóságról és a vele járó 500 márka javadalomról 1269-ben IV. Béla király 
rendelkezik először, majd 1276-ban IV. (Kun) László. Utána 150 év után, 1425-ben 
Zsigmond erősíti meg e kiváltságot, majd 1438-ban Albert király oklevelében már Rozgonyi 
Simon püspök főkancellári méltóságáról van szó, de Erzsébet királyné rendelkezésére a 
királyné pecsétjét ki kell szolgáltatnia alkancellárjának. E méltóság esetében sem bizonyít-
ható az ősi jogfolytonosság, egyébként is ez a tisztség történelmi létrejötte miatt sem 
származtatható Gizella királynétól. 

K o r o n á z t a k - e k i r á l y n é k a t V e s z p r é m b e n ? 

Már említettük, hogy a királynék hivatalos megkoronázása Európában mindenütt a király 
koronázásával együtt történt. Ezt olvashatjuk ki az idézett legendaszövegből, amelynek ide 
vonatkozó része így hangzik: „.. .Gizellát vette házastársul, kit, miután olajkenettel 
felkentek, a korona viselésében társának ismerte el." Itt félreérthetetlenül István király 
koronájáról van szó, amellyel járó méltóságot közösen birtokolják és viselik. 

A Gutheil által feldolgozott okleveles anyagban csupán egy található, amelyet itt meg kell 
vizsgálnunk. IV. (Kun) László feleségének koronázásáról van szó, amelyet a királyné 
1280-ban kiadott oklevele így rögzít: „...ezennel tudomásra hozzuk, midőn mi a megboldo-
gult veszprémi püspöknek, tisztelendő Pál atyának kezei által Magyarország királynéjává 
kenettünk, és Isten kegyelméből a királynéi koronával ékesíttettünk - Veszprémben van 
ugyanis a királyné trónszéke és püspökeinek kiváltsága, nagybecsű joga Magyarország 
királynéját felkenni és megkoronázni - , azt az erős fogadalmat tettük, hogy más magyar 
királynék példájára és szokása szerint a veszprémi egyházat bir tokadományban fogjuk 
részesíteni, mint ennek az egyháznak különös kegyura, hozzánk s általában az ország 
királynéihoz tartozván a patronátusi jog." (Gutheil J. ford.) 

E szövegből az alábbiakat állapíthatjuk meg: a) a felkenést és a koronázást a veszprémi 
püspök végezte, b) ez a kiváltság a veszprémi püspöké, c) Veszprémben van a királyné 
trónszéke, d) a királyné a veszprémi egynáz különös kegyura, e) ennek az egyháznak a 
patronátusi jogát a királynék gyakorolják, f) a patronátusi joggal kötelezettség is jár (amelyet 
már 1092-ben a szabolcsi zsinaton Szent László király törvénybe foglalt), ezért bir tokado-
mányban fogja részesíteni a püspöki székesegyházat. 

N e m olvasható ki a szövegbőltisztán és egyértelműen, hogy Pál püspök hol (Veszprémben 
vagy Fehérváron?) kente fel és koronázta meg Erzsébet királynét. A veszprémi trónszékre 
történt hivatkozás megtévesztő, de nem bizonyító erejű. Az a véleményem, hogy amennyi-
ben a koronázást (király és királyné) az esztergomi érsek és a veszprémi püspök együttesen 
végezte, ez tekinthető az uralkodópár közjogi méltóságába történő hivatalos felkenésnek, 
megkoronázásnak. Ettől függően, illetve ezt követően a királynét, mint a veszprémi egyház, 
örököl t jogon, kegyurát Veszprémben hasonló külsőségek mellett a püspök - mint királynét 
- beiktatja patronátusi méltóságába, fejére teszi az ott őrzött , vagy oda elvitt királynéi 
koronát és beülteti a „sedia regalis"-nak nevezett, s Gutheil fordítása szerinti trónszék be. 
Szerintem ez királynéi méltóságnak megfelelő trónszék lehetett, de csupán különös kegyúri 
tartalom hordozója volt, amelynek a bazilika kórusában (szentélyében) a kánoni előírások 
szerint meghatározott és állandó helye volt. 

A s z é k e s e g y h á z a k irá lynék t e m e t k e z é s i he lye? 

Hazánk történelmében csupán két királyné neve merült fel, hogy őket a veszprémi 
székesegyházban temették el: az egyik Szent István hitveséé, Gizelláé, a másik Szent László 
feleségéé, Adelhaidé. Más királyné nevét sem a történetírás, sem az oklevelek nem említik. 
Gutheil Jenő sem tud másról, könyvében egy helyen csupán a következőket említi Csák Péter 
hadainak 1276. évi dúlása, rablása és rombolása kapcsán: „Az al templomot és szentélyt, 
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Gizella magyar királyné gótikus felépítménnyel díszített sírja a passaui Niedernburg kolostor 
templomában, a Parzkapellében 

amelyeket teljesen romba elöntött a kincskeresők pusztító dühe, egészen újjá kellett építeni. 
A sekrestyékkel egybeépült kamrák szolgáltak ugyanis kincstárul, az altemplomban viszont 
a királynésírok csábították bontásra a fosztogatókat ." 

Az altemplomban századunk elején nagyszabású talajmunkák folytak a székesegyház 
teljes felújítása miatt. Ádám Iván gondos és folyamatos ellenőrzéssel sem tudot t egyetlen 
királyné sírjára bukkanni. Honnan származik Gizella és Adelhaid Veszprémben történt 
eltemetésének a híre? írásom kötött terjedelme miatt kutatásom eredményeit nem tudom 
még nagy vonalakban sem ismertetni, sőt, érveimet sem előadni, csupán néhány sarkalatos 
pontot és érvet ismertetek nagyon röviden: 

1. A középkori oklevelek egyike sem emlékezik meg királynéi temetkezésről. 
2. A X I - X I I . században írt krónikák, legendák, annalesek, gesták és történeti könyvek 

nem tartalmaznak adatokat veszprémi székesegyházban magyar királynék eltemetéséről. 
3. Bonfinius, Mátyás király udvari történetírója Rerum Ungaricarum című történeti 

munkájában Szent László élettörténete befejezése után azt írja, hogy Veszprémben, a 
bazilikában egy bizonyos főpap (antistes) mutatot t neki egy feliratos sírt, amelyben Gesle 
(Gizella) és Olnait (Adelhaid) csontjait gyűj töt ték össze, s felirata így hangzik: László király 
feleségeinek csontjai itt nyugszanak. E feliratot meghamisítva egészítette ki Gizella és 
Adelhaid nevével, ez önkényes belemagyarázás a történetíró részéről. S mivel nem maradt 
ránk az idézett feliratot viselő kőlap, ezzel a meggondolatlan fogalmazással Bonfinius 
akaratlanul is elhintette munkáiban azt a tévhitet, hogy Gizella és Adelhaid királynékat a 
székesegyházban temették el. 

4. Bonfinius félrevezető megfogalmazása alapján készült el a XVI. század elején a 
„makranci kő"-nek nevezett márványtábla latin nyelvű felirata, amelyet Isvalies Péter 
szicíliai származású pápai nuncius, veszprémi püspöki adminisztrátor rendelt meg. E 
humanista epigráfiai emlékkövet (ma a Kassa melletti Makranc község templomának 
belsejében falba beépítve látható) sok kiváló történetíró sírkőnek vélte és ennek alapján 
állították, hogy Gizella és Adelhaid Veszprémben nyugszanak. Gutheil Jenőt is ez tévesztette 
meg, pedig 140 x 80 cm-es terjedelme és szövege egyértelműen tanúsítják, hogy ez nem sírkő, 
hanem emléktábla. Magyar fordítása így hangzik: „A legjobb és leghatalmasabb Istennek 
szentelve. E szent templom építtetőjének, Gizellának és Adelhaidnak, Pannónia szent 
királyai, István és László hitveseinek emlékére és tiszteletére állíttatta a méltóságos Atya, 
Péter úr, a római szent egyház Szent Cir jékről nevezett presbiter kardinálisa, reggioi érsek, 
veszprémi püspök." 

Egyértelműen megállapítható, hogy Veszprémben nem található Gizella királyné sírja, az 
európai uralkodók a Középkori jogszokás alapján saját alapítású templomaikba temetkeztek, 
családtagjaikkal együtt. Ennek megfelelően Gizella királyné temetkezési helye a fehérvári 
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A Niedernburg apácakolostor Passauban 

bazilikában lett volna hitvese és Imre fia sírja mellett. A sors azonban máshova kényszerítette 
királynénkat. 

Gizel la k irá lynénk passaui sírja 

Passauban, az ősi bajor püspöki székhelyen, a középkori alsóvárosban, Niedernburgban 
napjainkig fennmaradt az az apácakolostor, amelyet a XI. század legelején Gizella királynénk 
testvérbátyja, II. Henrik német-római császár birodalmi rangra emelt. A kolostor templomá-
ban 1420 táján emelt gótikus „magassíremlék" íkenotáfium, Hochgrab) alatt, járószinten 
fekvő, XI. század közepén készült sírlap alatt, kőből falazott sírban, 1908-ban hitelesítő 
régészeti ásatással feltárták Gizella királynénk csontvázának maradványait. Az antropológiai 
vizsgálat megállapította, hogy a csontváz egy 60-70 éves, 170 cm-nél magasabb, finom 
csontalkatú nőtől származik. Ennek alapján az elhalálozás éve 1055 körüli időre tehető. 
Királynénkat, mint a kolostor egykori apátnőjét ősidők óta tisztelték, sírját a középkortól 
napjainkig magyar és német zarándokok keresték fel. Népszerűsége miatt építették sírja fölé az 
említett gótikus síremléket, amelynek vörös márványból faragott, díszes sírlapján olvasható 
feliratból vett idézet így hangzik: „...a tiszteletre méltó Gizella Úrnő, Szent Henrik császár 
húga, Magyarország királyának, Istvánnak a felesége, ennek a monostornak az apátnője itt van 
eltemetve." 

Az egyház első királynénkat Boldog Gizellaként tiszteli és névünnepét - az eredeti, XI. 
századi sírlap feliratának megfelelően - május 7-én, az elhalálozás napján tartja. Síremlékét 
napjainkban is a magyar zarándokok friss virágai borítják. 

Ezek után feltehető a kérdés: hogyan került a királyné Passauba? 1038 után a megözvegyült 
királyné minden bizonnyal királynéi birtokai és javai központjába, Veszprémbe vonult és 
telepedett le, ahol jó cselekedetek gyakorlásával, alamizsnaosztással és a rászorultak istápolásá-
val töltötte özvegységét. Péter király azonban a magyar főurak tiltakozása ellenére üldözte, 
pénzét elvette, javaiból kiforgatta. A véget nem érő elviselhetetlen helyzet miatt - III. Henrik 
1045. évi magyarországi látogatása után - visszatérni kényszerült szülőhazájába, anyja, 
valamint húga példáját követve, apácaként vonult a passaui kolostorba. 

* 
Összefoglalva a nyolc pontban megtárgyalt témát, a történelmi hűséghez ragaszkodva 

helyesebb és igazabb Veszprémet Gizella királyné városának nevezni, mint a magyar királynék 
városának hívni. 

Uzsoki András 
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A magyar társadalom szervezésének elve 
az államalapítás korában 

A magyar tör ténészek már régóta egybehangzóan megállapították, hogy a magyar 
államalapítás idején, illetve a kora Árpád-korhan a törvénykezés, a büntetőjog, a 
katonáskodás, a gazdasági élet, valamint a szolgáltatások területén az akkor ismert 10-es, 
illetve 12-es számrendszer közül elsősorban a 10-es számrendszert alkalmazták mint fő 
rendszerező elvet. 

Legutóbb G y ö r f f y György (1973) foglalta össze eurázsiai kitekintéssel e kérdést , 
erősítette meg a korábbi kutatások eredményeit , s tett újabb megfigyeléseket. Ennek 
alapján igazolt tör ténet i tényként kell a megállapításokat e lfogadnunk. E kérdéskörhöz 
kapcsolódva néhány példa: 

- A Szent István-i törvény szerint 5, 10, 50, illetve 110 bor jú t kellett fizetni az eltérő 
b ű n ö k elkövetőinek büntetéséül. 

- Szent László törvénye szerint 5, 10, 25, 55, illetve 110 pensa ( = pénz) volt a büntetés 
nagyságrendje. 

- Szent László nevéhez fűződő , de korábbi törvény szerint: „a király követe . . . gyűj tse 
össze (ti. a várnép) századosait és t izedeseit . . . és azoka t . . . osszák be tízes csoportba, s 
közü lük egy vigye az ítéletet mind a tíz helyet t . . . " , illetve „a falunak lakóit osszák be tízes 
csopor tokba . . . " . 

- Az 1055. évi t ihanyi kolostor alapítóoklevele szerint a kapott szolganépek száma: 10, 
20, 60 és 140, az adományozo t t állatok száma pedig: 50, 100 és 700. A z 1067. évi százdi 
( = száz!) alapítóoklevél szerint a monos to r 104 szolgát, továbbá 10, illetve 20 lovast 
kapot t . Az 1138. évi dömösi összeírás szerint pedig egy „száznagy" ( = centurio) alá 74, 
95, 99, 100, 101, 110, 112, 116 fő tar tozot t (v. ö. természetes lélekszámcsökkenés, 
-szaporodás!) . 


