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Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben az István nevet kapta

Árpád-házi Szent István

G

ünnepe: augusztus 20.

éza fejedelem és Sarolt házasságából 970 és
980 között fiú gyermek született. A gyermek a pogány Vajk nevet kapta, a magyar nép körében ekkor ugyanis még erősen éltek a pogány
hagyományok. Ám Géza tudta, hogy a keresztény európai népek csak akkor fogadják be maguk közé a magyarokat, ha ők is a kereszténység
útjára lépnek. A fejedelem példát akart mutatni
népének, ezért megkereszteltette fiát. Vajk a keresztségben az István nevet kapta. Segítették a katolikus hit terjedését hazánkban azzal is, hogy a
fiatal Istvánnak keresztény feleséget kerestek. A
mélyen hívő bajor Gizella hercegnőt kérték meg
számára. A házasságkötés után Gizellát elkísérték
Magyarországra udvarhölgyei és német katonák
is. Ők mindannyian hívő keresztények voltak. Géza fejedelem halála után Istvánnak meg kellett
küzdenie a hatalomért az egyik idősebb rokonával, Koppánnyal, aki a Balatontól délre eső területek ura volt. Koppányt támogatták a pogány
törzsi csoportok is.
( 3 )

A

Boldog Bajor Gizella
Emléknapja: május 7.

z első magyar királyné, Gizella hercegnő
Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai
hercegnő leánya volt. 980 körül született, és Wolfgang bencés szerzetes gondos nevelésében részesült. A csendes, vallásos Gizella kolostorba szeretett volna lépni, amikor azonban Géza fejedelem
István számára megkérte a kezét, ő Adalbert püspök tanácsára mégis beleegyezett a házasságba.
A tervezett házasságot Gizella nagynénje ellenezte leginkább, aki apácafőnöknő volt. A nagynéni féltette unokahúgát Istvántól és a magyaroktól, akik időnként még mindig hódoltak pogány
szokásaiknak. Az esküvőt német földön tartották,
majd az ifjú feleség német lovagok kíséretében,
egész udvartartásával követte férjét új hazájába,
Magyarországra. Gizella segítette a magyarokat
abban, hogy megismerjék a keresztény vallást.
Magyar és bajor udvarhölgyeivel, valamint a
veszprémi apácákkal oltárterítőket, templomi
szertartási tárgyakat, miseruhákat készíttetett és
adományozott különböző templomoknak.
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Gizella és István esküvőjét német földön tartották
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Gellért püspök hét éven át tanította és nevelte Imre herceget

I

Árpád-házi Szent Imre
ünnepe: november 5.

stván király és Gizella királyné Imre nevű fia
1000-ben vagy 1007-ben született Székesfehérvárott. Akkoriban a számtalan gyógyíthatatlan
betegség, például himlő miatt csak kevés gyermek érte meg a felnőttkort, nagyon sokan már fiatalon belehaltak egy-egy járványos megbetegedésbe. Imre herceg testvérei sem érték meg a felnőttkort, ő azonban felcseperedett.
A fiatal herceg ereiben a honfoglaló Árpádok
ősi vére csörgedezett. Örökölte apja, István és
nagyapja, Géza bátorságát, hősiességét, hazaszeretetét és az ősi magyar hagyományokat. István
király trónjának várományosát uralkodónak, hadvezérnek és diplomatának nevelte. Gizella királynéval együtt fontosnak tartották azt is, hogy fiuk
vallásos nevelést kapjon, szeresse Istent. Az országban csak néhány esztendővel korábban kezdett elterjedni a kereszténység. Az uralkodó házaspár szerette volna, hogy Imre is a keresztény tanítások szerint éljen, s majd egykor uralkodóként
a magyar népet is Isten szeretetére ösztönözze.
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Árpád-házi Szent László

R

ünnepe: június 27.

icheza lengyel hercegnő és I. Béla magyar
király fia, László 1046 körül született Lengyelországban, és sokáig ott is nevelkedett. A magyar királyi trónnak László idejében több várományosa is volt. Az uralkodójelöltek gyakran
harcoltak egymással a hatalom megszerzéséért.
Az évekig elhúzódó küzdelmekből László testvére, Géza került ki győztesen.
László képzett és bátor katona volt, aki a harcokban mindvégig támogatta testvérét, sőt Géza
királlyá koronázása után is segítette őt a hatalom
megtartásában. Lászlót mindenhol bátorságáról
ismerték. Vitézségét apjától örökölte.
A hagyomány szerint húszéves lehetett, amikor a kunok betörtek az országba. László hősiesen
küzdött, és bár több sérülést is szerzett, neki köszönhetően a magyar csapatok nyerték a csatát.
A róla szóló legenda tanúsága szerint ebben a csatában történt, hogy az egyik kun lovas elragadott
egy magyar lányt. Ezt látva László rögtön utánuk
vágtatott, és megmentette a lányt.
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László üldözőbe vette a kun lovast, aki elragadott egy magyar lányt
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Piroskát unokabátyja, a nagytudású Könyves Kálmán király karolta fel

Árpád-házi Szent Piroska

L

Emléknapja: augusztus 13.

ászló magyar király leánya, Piroska élete
nagy részét Bizáncban töltötte, ezért róla kevesebbet írnak a könyvek, mint más magyar szentről. Életútja azonban változatos, mindig a keresztény tanításoknak megfelelően alakította életét,
sokat jótékonykodott és segített másokon. Uralkodónőhöz méltó műveltséggel rendelkezett, s
életének középpontjában Isten, a családja és az
emberek szolgálata állt. Ezért méltán emlékezünk
rá, mint magyar szentre.
A királylány 1088-ban született, s nem volt
könnyű gyermekkora, mivel édesanyját mindöszsze kétévesen, édesapját pedig hétévesen veszítette el. Édesapja, Szent László halála után unokabátyja, a nagytudású Könyves Kálmán király karolta fel. A rendkívül széles látókörű, művelt király udvarában Piroska a legjobb nevelésben részesült. Minden olyan ismeretet elsajátított, amelyre az akkori uralkodó rétegnek szüksége volt, és
amelyek birtokában felnőttként könnyen megállta helyét az élet minden területén.
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