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A CSÁSZÁR CSÁSZÁRNÉT KERES

Amikor Zsófia fŒhercegnŒ elérkezettnek látta az idŒt, hogy fia, Ferenc József, a
fiatal osztrák császár megházasodjon, menyasszony után nézett. Választása végül
bajorországi Ilonára esett, nŒvérének, Ludovikának elsŒszülött lányára, akit
„Néné“nek becéztek. Erzsébet fiatalabb volt nála, az akkortájt kamaszodó 15 éves
kislányt éppen elsŒ nagy szerelmi bánata és egyéb, életkorára jellemzŒ problémák
foglalkoztatták. Hogy más gondolatokra tereljék, és hogy Ferenc József öccsének
figyelmét személye iránt felkeltsék, engedélyt kapott arra, hogy nŒvérének eljegyzé-
sére a családdal Œ is a császári család nyaralóhelyére, Bad Ischlbe utazhasson.

Erzsébet közvetlensége, természetessége, mesterkéletlen fellépése elbıvölte a 
23 éves császárt. Ilonát a szó szoros értelmében észre sem vette, és pillanatok mıve
volt, hogy beleszeressen Sisibe, ahogy késŒbb nevezte Œt. Megismerkedésük után két
nappal már senki nem kételkedett abban, hogy rövidesen megtartják az eljegyzést.
Az események oly sebesen peregtek, hogy a fiatal hercegnŒ alig tudta követni. Fülig
szerelmes lett a fiatal, csinos unokafívérébe, és Ferenc József udvarlását is minden
bizonnyal szívesen fogadta, noha megérezte, hogy oldalán helyzete nem lesz gondta-
lan:“Bárcsak egy szabó lenne inkább“ – sóhajtotta – ezzel is bizonyítva, hogy
szívbŒl szerette Œt, mint férfit, de számára a császárnéi rangra való felemelkedés
inkább terhesnek, mint kívánatosnak tınt. Ferenc József választásával szemben sen-
kinek nem lehetett ellenvetése. „Egy császárnak nem adunk kosarat“ - szögezte le
Ludovika mama, és ezzel a vita lezárult.

Sisi szerelembŒl nyújtotta a kezét Ferenc Józsefnek, és megvolt benne a legjobb
szándék, hogy jó hitves és társ legyen. A pár kezdeti boldogságát bizonyítja a
következŒ költemény, amit akkor írt, amikor szerelme már keserıségbe fulladt.

Azt az idŒt nem kell megneveznem,
Mely eggyé tett minket egykoron,
Mit feledni nem tudunk mi ketten
S mely ma már csak sejlik távolon.

Küzdelmeket kellett bár kiállnom,
S ért azóta más keserıség, 
Szerelmünket haldokolni látnom:
Szívem ily csapás nem érte még.

Szerelem volt elsŒ pillantásra, ami-
kor a fiatal Ferenc József unokatest-
vérével, Erzsébettel találkozott.
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A Bad Ischl-i nyaralóhelyen találkoztak elŒször, és már két nappal
késŒbb Ferenc József megtartotta Sisivel a kézfogót. A villa Zsófia
fŒhercegnŒ nászajándéka volt a fiatal párnak.

A porcelánra festett kép a frissen
eljegyzett fiatal párt ábrázolja.
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EGY GYERMEK HALÁLA

Egy évvel az esküvŒ után a fiatal császárné egy kislányt hozott a világra, akit
Ferenc József édesanyja után Zsófia névre kereszteltek. A rákövetkezendŒ évben
megajándékozta férjét Gizella lányával. Kislányok lévén, nem volt szükséges Œket
mint jövendŒbeli uralkodókat hivatásukra felkészíteni, mégsem állhattak a gyerekek
Sisi oltalma alatt. A világra hozta Œket ugyan, de a gyermeknevelésre még túl fiatal 
– hangoztatta Zsófia, és anyjuktól távoltartotta a csöppségeket. Erzsébet késŒbb így
mesélte:“Gyermekeimet azonnal elvette tŒlem. Csak akkor láthattam Œket, ha Zsófia
fŒhercegnŒ engedélyezte, s a látogatásaimkor is mindig jelen volt. Végül feladtam, és
csak ritkán mentem fel hozzájuk“. Sisi könyörgött férjének, járjon közben Zsófiánál,
de kérlelése süket fülekre talált. Egyszer egy közös utazásuk alkalmával, távol Zsófia
befolyásától, végre elérte Sisi a császár támogatását, és így újból több idŒt tölthetett
gyermekeivel. IdŒközben, anyósának heves tiltakozása ellenére kiharcolta, hogy
mindkét kicsit magával vihesse útjaira.

Egy magyarországi útja során családi tragédia történt: hasmenéses és lázas
tünetekkel mindkét kislány megbetegedett. A tízhónapos Gizella állapota hamarosan
szemlátomást javult, ám a két éves Zsófia tizenegy órás haláltusa után édesanyja kar-
jaiban meghalt. Nemcsak a szenvedés jutott Sisinek osztályrészül, ráadásul a gyerek
halála miatt közvetve még Œt vádolták. A történtek után Sisi összeroppant. Mindez
túl sok volt a tizenkilenc éves császárnénak. ElsŒ alkalommal jelentkeztek azok a
fizikai és lelki tünetek, amelyek élete folyamán válságos pillanatokban vissza-vissza-
tértek: hetekre - hónapokra teljesen visszavonult, bezárkózott, naphosszat zokogott,
vagy gondolatızésül hosszú órákon át a teljes kimerülésig lovagolt, és emellett 
szinte alig evett. Testi és lelki állapota komoly aggodalomra adott okot. Ez különö-
sen abban nyilvánult meg, hogy a második gyermekéért vívott harcát is feladta.
Ennek következményeként lelkileg eltávolodott Gizellától, és további fejlŒdését nem
kísérte túl nagy figyelemmel. Erzsébet odaadó, hıséges udvarhölgye, Festetics Mária
késŒbb észrevette a naplóbejegyzéseibŒl, hogy idŒsebb lányának esküvŒi 
elŒkészületeibŒl is alig vette ki részét. Sisi késŒbb hasonló magatartást tanúsított
egyetlen fiával, Rudolffal szemben is, akit születése után szintén hamarosan át kellett
adnia anyósának.

Az ifjú császári pár az elsŒszülöttel, a
kis Zsófiával. (1855-57).

A 26 éves császárné egyik hivatalos portréjának
megható részlete: elhunyt kislányának képét a
karkötŒjében hordja Erzsébet.
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FORDULÓPONT – ÖNTUDATOS ÉS SZÉP

A hatvanas években, Erzsébet 25-35 éves korára, szépsége teljesen kivirágzott.
Szépségét még fokozta az évek során szerzett önbizalmával. Érett asszony lett, és
vonzerejének teljes tudatában volt. Élvezte a személyét övezŒ csodálatot, és megta-
nulta értékelni az abból származó elŒnyöket is. Már nem tırt elŒírásokat, sŒt Ferenc
Józseffel szemben is érvényesítette akaratát. Az „angyali Sisit“ imádta távolról a
férje anélkül, hogy a valódi lényéhez vezetŒ útra valaha is rátalált volna.

Erzsébet szépsége mítosz lett, és nyilvános megjelenése várvavárt szenzációnak
számított. Nem arcfestéssel, parfümmel vagy más mesterséges szépítŒszerrel érte el
hatását, - mindezt megvetette. Vonzereje több természetes tényezŒ csodálatos össz-
hangjából eredt; testmagasságával, karcsú, hajlékony alakjával, csodálatos 
hajkoronájával, ruháival és az idŒközben magáévá tett méltóságteljes fellépésével
mindenkire nagy hatással volt.

Ebben az idŒszakban szívesen és gyakran készíttetett magáról arcképeket, fŒleg
fényképeket. Fiatalkori szépségét szinte görcsösen igyekezett megŒriztetni az embe-
rek emlékezetében. Amikor az öregedés elsŒ jeleit észrevette, visszavonult, és életé-
nek második felében alig készíttetett magáról képet. EttŒl kezdve a nyilvánosság
elŒtt arcát elmaradhatatlan legyezŒi mögé rejtette. Azok a festŒk, akiket megbízott
arcképfestéssel, a korábbi idŒk képeit vették alapul. Éppen ezért nehéz megállapítani,
hogyan nézett ki valóban idŒsebb korában ( lásd 114-115 oldalt).

Sisi 26 éves
korában.
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Winterhalter az akkori kor felfogása szerint két nem éppen közszemlére illŒ
arcképet festhetett a császárnéról, mégpedig kibontott hajjal (fent és jobbra).
Ez volt Ferenc József legkedvesebb képe, a schönbrunni dolgozószobájában
függött.

Sisi haja késŒbb
állítólag már
bokáig ért. A fej
tehermentesítésére
és a fejfájás
enyhítésére
idŒnként az ülŒ
császárné feje felett
kihúzott zsinórra
akasztották fel a
hajtömeget.
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