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Adatok a fehérvári bazilikái "sírok történetéhez. 

/ A M I D Ő N egyrészt a keresztény magyar állam megalapítója, 
Sz. István első magyar király halálának kilenc századik évfordu
lója közeledik, másrészt mivel az ő világhírű fehérvári bazilikájá
nak az alapjait ismét fel fogják tárni, időszerűnek tartjuk azoknak 
az emlékeknek felkutatását és napfényre hozását, amelyek a nagy 
király eme fényes alkotására vonatkoznak. Ez a meggondolás 
késztetett bennünket arra, hogy a hajdani fehérvári nagytemplom 
múltját érintő szétszórt és eddig figyelemre nem méltatott ada
tokat összegyűjtsük és itt közreadjuk. 

Adataink első csoportja Sz. Imre herceg sírjára és ereklyéire 
vonatkozik. A városunkban különösen nagy tiszteletben részesült 
Arpádházi szentünk sírját némileg megvilágítja az az egyezség
okmány, amelyet a Vethésy Albert veszprémi püspök és Sáry 
Péter fehérvári őrkanonok között folyó per befejezéseképen adott 
ki Báthory István országbíró 1479-ben. Mivel a kiadatlan oklevél 
máskülönben is megyénkre vonatkozik leghelyesebbnek tartjuk 
szórói-szóra közölni. Az oklevél így szól: 

»Nos Comes Stephanus de Bathor Judex Curie Serenissimi 
Principis Domini Matthie Dei gratia Regis Hungarie, Bohemie, 
Dalmatie, Croatie etc. Memorie commendamus tenoré presentium 
significantes quibus expedit universis. Quod Reverendus in 
Christo Pater Dominus Albertus Episcopus Ecclesie Vesprimiensis 
locique eiusdem Comes perpetuus etc. ab una parte vero ex al
tera honorabilis Magister Petrus Desary Custos Ecclesie Albensis 
coram Nobis personaliter constituti sunt confessi et retulerunt in 
hunc modum. Quod scilicet occasione et pretextu Aque Urhida-
vize vocate, ac clausure seu pontis in eadem Aqua existentis 
necnon tributi eiusdem in Villa Episcopali Urhida vocata exigi 
soliti in Comitatu Albensi existentis, diuturne lites, et controver
sions materié in Curia Regia inter ipsos, ac ipsorum predeces
s o r s mote et suscitate fuerint, idemque Dominus Albertus Epi
scopus contra ipsum Magistrum Petrum Custodem in pluribus 
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Iudiciorum oneribus et gravaminibus ac Marcarum solutionibus 
convictus fuerit et aggravatus. Tandem ipsi matúra deliberatione 
inter se prehabita finem litibus premissis volentes imponere, per 
ordinativam compositionem nonnullorum Prelatorum et Nobilium 
virorum partes inter easdem pro pace laborantium taliter inter se 
concordant, sicut imo concordarunt coram Nobis eo modo. Quod 
directa medietas eiusdem Aque Corporalis Urhidavize simul cum 
pleno et integro ponte seu clausura, necnon tributo eiusdem, ac 
singulis proventibus et obventionibus eorundem, absque ulteriori 
litigionario processu, et cbntradictione prefati Petri Custodis et 
suorum succesorum Eidem Domino Alberto Episcopo et 
Ecclesie sue prenotate iure perpetuo et irrevocabiliter. Al
tera vero recta Medietas ejusdem Aque Urhidavize a 
parte possessionis Custodialis Penthele adjacenda, quam tem
pore annotati Domini Alberti Episcopi et suorum predeces-
sorrum dictus Magister Petrus Custos possedisset, simul cum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, eidem Petro 
Custodi ac Ville sue custodiali Penthele predicte similiter in per
petuum remanere debeat. Ordinatum est denique quod si partes 
prescripte in terra Custodiali Molendinum construere et edificare 
voluerint extunc eedem partes huiusmodi Molendinum communi 
expensa Partium edificari et construi facerent, quorum medietas 
consimiliter ipsi Domino Alberto Episcopo, altera vero medietas 
consimiliter eorundem eidem Petro Custodi cedere et devenire 
debeat. Populique et Iobagiones dicti Petri Custodis in villis 
Penthele predicta et Saag vocatis pro tempore commorantes 
reppleturas seu aggeres dicte clausure et pontis more solito 
facere teneantur et sint obligati: Et quod ipsi Iobagiones memo-
rati Petri Custodis in dictis possessionibus existentes tarn in 
eundo, quam in redeundo personis, curribus, Animalibus semper 
sine solutione Tributi abire permittantur; voluerunt nihilominus 
partes quin certi Iobagiones dicti Petri Custodis in Villa Penthele 
commorantes in promonthorio possessionis dicti Domini Epis
copi Urhida predicte vineas plantatas habere dignoscuntur. Ob 
hoc ipse Dominus Albertus Episcopus Nonas vinorum dictorum 
Iobagionum sepedicti Petri Custodis in eadem Penthele com-
morantium in perpetuum remisisset et relaxasset, imo remisît et 
relaxavit, coram Nobis, idemque décimas vinorum duntaxat eidem 
Domino Episcopo persolvere teneantur. Quandoque vina fruges 
et blada decimalia, necnon muneralia foena, ligna et cetera 
victualia de partibus Zaladiensibus et Simigiensibus, que etiam 
aliis quibuscunque locis per prescriptam pontem per currus 
ipsius Petri Custodis et Iobagionum suorum sive aliorum quo-
rumcunque pro sustentatione curie sue duntaxat In Albam Re
gálém deducuntur et deferuntur vel abhinc in alias partes addu-
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cuntur, toties quoties necesse fuerit, et opportunum a latoribus 
ac portitoribus et conductoribus eorundem, sed etiam a Curso-
ribus literas vei legationes deferentibus in facto dicti Petri Cus-
todis precedentibus tarn in eundo quam in redeundo sicuti hac-
tenus ibidem nullum Tributum exactum est sic et in posterum 
ac in perpetuum nullum ibidem Tributum super eosdem exigi 
possit et valeat. Insuper idem Petrus Custos universos litigio-
narios processus necnon omnes et singulas literas Adjudicatorias, 
et causales quaslibet, contra prefatum Dominum Episcopum et 
predecessores suos ratione et pretextu premissorum per ipsum 
Petrum Custodem et suos predecessores in Curia Regia repor-
tatas et extractas sub quacunque forma verborum emanatas, vanas, 
cassas, mortuas, ipsumque Dominum Albertum Episcopum et 
predecessores suos et super illis quingentis Marcis puri auri 
duplatis et aliis Iudiciorum oneribus per Dominum ipsum Epi
scopum eidem Petro Custodi persolvere et deponere debentibus: 
quietum et expeditam ac per omnia satis factum reddidisset et 
commisisset, imo reddidit et commisit Nostro in Conspectu : e 
converso autem idem Dominus Albertus Episcopus in recom-
pensam omnium premissorum ac depositionis cause prenotate 
necnon satisfactionis prescriptarum quingentarum Marcarum ac 
trium Marcarum puri Auri duplatarum Marcam quamlibet singulas 
septuaginta duos Florenos aureos faciendo Totalem medietatem 
possessionis sue Saag vocate in dicto Comitatu Albensi existentis 
simul cum predio Zeuzd vocato ac Patronatu Ecelesie nee non 
decimis et nonis, vinorum, frugum bladarum, aquilorum et edorum. 
Item terris arabilibus, eultis et incultis fodinis lapidum, agris 
pratis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque 
promonthoriis, Aquis Piscinis, Aquarumque decursibus, Molen-
dinis et locis Molendinorum, et generaliter quarumlibet utilitatum 
et pertinentiarum ejusdem integritatibus, quovis nominis vocabulo 
vocitatis, sub suis veris metis et antiquis limitibus, existentibus 
hactenus tenta sint et possessa eidem Petro Custodi et perconsequens 
Altari Assumptionis Beate Marie Virginis et saneti Petri Apo-
stoli ad vineula expositioni Sepulchri Saneti Emerici fundato per ip
sum Petrum Custodem de novo erecto Custodie Albensi subjeeto 
dedisset, donasset et contulisset, imo dedit, donavit et contulit, 
coram nobis jure perpetuo et irrevocabiliter possidenda, tenenda, 
pariter et habenda, assumendo nihilominus idem Dominus Albertus 
Episcopus prefatum Petrum Custodem et Rectorem dicti Altaris 
in Dominio dicte medietatis possessionis Saag ac utilitatum et 
pertinentiarum ejusdem contra quoslibet Actores et Causidicos, 
intra et extra Iudicium conservare et expedire propriis suis labo
rious et expensis teneatur.Harum nostrarum quibus sigillum Nostrum 
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Authenticum apprensum vigore et Testimonio literarum mediante. 
Datum Bude Feria quinta proxima ante Dominicam Ramis 
Palmarum. Anno Domini Millesimo quadringentesimo septua-
gesimo nono.«1) 

Az idézett oklevélből tehát kitűnik, hogy Szt. Imre herceg 
sírboltját a bazilikának azon a részén kell keresnünk, ahol a 
Szűz Mária és Szt. Péter tiszteletére szentelt oltár állott. Azt tud
juk, hogy Szt. László, Szt. István kánonizációja után, az új szent
nek oltárt építtetett. Ugyanez történhetett Szt. Imrével is, akinek 
hamvai fölé régi keresztény szokás szerint általunk ismeretlen 
időben szintén oltárt emeltek. Az oltárról már a XIV. századból 
is van tudósításunk, a közölt oklevél pedig arról értesít bennünket, 
hogy azt Sáry Péter őrkanonok, — a XV. sz. közepén megújít
tatta és javadalmai közé megszerezte Ság falu felét és Szőzd 
pusztát. Különben pedig gondozása az őrkanonok tisztéhez 
tartozott. 

Szt Imre sírjának közelebbi meghatározására szolgálhat az 
az adat, amely szerint a Mohácsnál tragikus véget ért II. Lajos 
király tetemeit szentünk és II. Ulászló nyugvóhelye közé tették.3) 
Ezt annál fontosabbnak tartjuk megemlíteni, mert Henszlmann 
annak idején II. Lajos sírját nem tudta elhelyezni. 

Szt. Imre herceg hamvait azonban a törökök uralma már 
nem találta Fehérvárott. Ismeretes, miként igyekeztek a magyar
országi káptalanok és kolostorok kincseiket és ereklyéiket a kö
zelgő veszedelem elől biztosabb, védettebb helyre menteni. Sajnos 
a megmentett értékek legnagyobb része mégis csak elpusztult 
történetünk ama zűrzavaros évszázadában, amelyet a török hó
doltság korának szoktunk nevezni. Elég hivatkoznunk e helyütt 
az óbudai és a nagyváradi káptalanok szerelvényeinek sorsára. 
Ezekéhez hasonló sors érhette a fehérvári egyház kincseit is, 
amelyeknek egy része Pozsonyba került. A másik része pedig 
Szt. Imre és Szt. István ereklyéivel együtt, — amint János király 
sok mindenről fecsegő káplánjának, Szeréminek, emlékiratában 
olvassuk,— 1527-ben került el innen, amikor Zápolyai I. Ferdinánd 
elől a Felvidéken át Lengyelországba menekült. Szerémi a mene
külés elbeszélésénél megemlíti, hogy a király magával vitte a 
fehérvári templom értékesebb holmijait, amelyeket a káptalan 
négy kanonokja kisért. Az elvittek közölt voltak Szt. Imre és 
Szt. István ereklyéi. Szt. Imréé egy ezüst ládikában. Mindezeket 
Tokajon társzekérre rakták, de hogy további sorsuk mi lett, az 
krónikásunk zavaros előadásából ki nem tűnik. Az bizonyos, 
hogy a fehérvári templom szerelvényeinek 1600. évi lajstromtöre
dékében a Szerémi által felsorolt dolgok már nem fordulnak elő.3) 

Következő adataink nem királyi sírboltra, hanem egy gazdag 
és előkelő főúr temetkező-helyére vonatkoznak. Tudjuk, hogy 
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királyi engedéllyel mások is temetkezhettek a bazilika területén, 
így kapott engedélyt a bazilikában való temetkezésre Zsigmond ki
rálytól a firenzei származású Scolari Fülöp, vagy amint nálunk 
nevezték: Ozorai Pipó, temesi ispán, alkirály kedvence és ko
rának különösen nevezetes egyénisége. О a templom egyik ros
kadozó tornyát építtette újjá és annak alsó részét képeztette ki 
a maga és felesége számára temetkező-kápolnává, amelyet azután 
Szt. Fülöp és Jakab apostolok, valamint Szt. László király tisz
teletére szenteltetett.4) 

A kápolnát forrásaink igen díszesnek mondják, amit való
színűvé is tesznek Scolarinak olasz származása, valamint további 
kapcsolatai szülőföldjével és hazája művészetével. Annyit tudunk, 
hogy az ő meghívására jött Magyarországra 1426-ban és festette 
ki Scolari építményeit Masolino da Panicale, akinek művészete 
átmenetet képez a trecento festészetéből a quattrocentoéba. Állí
tólag ő festette a fehérvári bazilika Scolari-kápolnájának fres
kóit is.5) 

Maga a síremlék márványból készült és közvetlenül az ol
tár mellett nyert elhelyezést. Scolari Fülöp 1426. dec. 27-én halt 
meg Lippán, ahonnan tetemeit Fehérvára hozták és itt temették 
el az említett kápolnában Zsigmond király és az egész udvar 
jelenlétében. Síremlékére a következő felirat volt vésve: 

SEPVLCRVM EOREGH ET MAGNIFICI DOMINI FILIPPI 
DE SCOLARIBVS DE FLORENCIA, COMITIS THEMESVA-

RIENSIS ET OZORE, QVI OBIIT ANNO DOMINI 
MCCCCXXVI. DIE XXVII. MENSIS DECEMBRIS6) 

Ozorai Pipó sírkápolnája helyének közelebbi meghatározását 
találjuk a nevezett főúrnak egy 1425-ben kelt adománylevelében. 
Ebben ugyanis az áll, hogy Ozorai Pipó a bazilika ama sarok
tornyát renováltatta „amely a prépostlak mellett nyugatról feküdt."7) 
Tehát valahol a Városháztérre eső bazilika területen kell keres
nünk. Ezt látszik bizonyítani az a tudósítás is, amelyet a „Hazai 
Tudósítások" 1806. évfolyamában olvasunk: (a fehérvári templom) 
„éjszaki tornya, mellyből Domokos prépost magát a németek 
ellen védelmezte, a mostani barátok-temploma Sanctuariuma táján 
esett, és a benne való kápolna még 1740 ben is fennállott."8) 

Az Ozori Pipó-féle sírkápolna helyét pontosan csak akkor 
tudjuk megállapítani, ha kétségtelen dokumentumokkal sikerül 
eldönteni, vájjon a régi prépostsági ház a bazilikától északra, 
vagy délre épült? Ezt megállapítanunk annál is inkább szükséges 
volna, mert — mint tudjuk, — a prépostlak alatt valamiféle sír-
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bolt létezett, amelyet a szemtanú Jankovics Miklós őskeresztény 
katakombának tartott. Hogy ez a sírbolt valóban létezett, egy 
régebbi adattal is bizonyíthatjuk. Amikor ugyanis 1526 okt. kö
zepén Sárfy Ferenc győri várparancsnok és Czettricz Ulrik a 
szerencsétlensorsú II. Lajos király holttestével Mohácsról Fehér
várra érkeztek és a papság, a városi tanács, valamint nagy nép
tömeg kíséretével a városba bevonultak, a szurkos fakoporsóba 
zárt tetemeket egyenlőre a prépostság alatt lévő sírboltba he
lyezték. Itt a város bírája előtt a koporsót még egyszer felnyi
tották s miután a holttestben ő is felismerte néhai királyának 
földi maradványait, a koporsót ismét lezárták és Horváth Márton 
őrizetére bízták.9) 

Végül megemlítjük királyainknak azt a szokását, hogy ne
vezetesebb hadvezéreiket, akik hősi halálukkal pecsételték meg 
hazájukhoz és királyukhoz való hűségüket, kegyeletből a fehér
vári bazilikában temették el. Két ilyen esetről tudunk. Az egyik 
Nagy Lajos alatt történt, aki 1345-ben a hírhedt zárai harcokban 
elesett Serényi Andrásnak biztosított végső nyugvóhelyet a ki
rályok fehérvári temetőjében. Serényi András sírköve a XVIII. sz. 
folyamán előkerült Fehérvárott, holléte azonban ma már ismeret
len. Felirata, amelyet Cordines kéziratai őriztek meg számunkra 
következőképen hangzott : 

„D. F. O. M. HOC JACET IN TUMULO CLARA DE STIRPE 
SERÉNYI ANDREAS BELLIDUX NON SINE LAUDE PERENNI; 
QV1 PATRIAE AD JADRAM CECIDIT SUBLATUS AMORE; 
REX LUDOVICUS EUM DIGNO HIC TUMULAVIT HONORE; 

ANNO MCCCXLV."10) 
Ehhez hasonló eset emléke maradt ránk Mátyás király ide

jéből. Ő a fehérvári bazilikában a fekete sereg egyik híres kapi
tányát, a sziléziai nemes származású Hagek Ferencet temettette 
el, aki 1464. nov. 9-én Sabác ostrománál halt hősi halált.11) 

Juhász József. 

!) Újabbkori másolata a M. Orsz. Levéltárban : Kancelláriai oszt. 
Hung. 29-cs. 2) Jászay P. : A magy. nemzet napjai a mohácsi vész után. Pest, 
1846. 153. 1. 3)„Et ibi relinquimus reliquias Sancti Emerici ducis in teca argentea ; 
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et Sancti Stephani reliquiam Regis patris pailum, caput, sceptrum poniam 
auream consecratam. Sicut decebat Hungarorum ad consecrandum Regem 
cuncta cerimonia ibi cum Rege erant, et canonici quatuor erant de Alba-Re
galia juxta reliquias Et cum Im Tocay pervenerunt, omnes ad tharzeker or-
dinauerant. Et vna vrna erat valde preciosa de puro auro fulgido ; et alia 
vasa, que reliqua erat de auctoribus censuum ecclesiarum, qui cotra Cesarem 
Turcarum cruces et calices extirpauerant de ecclesiis." G. Sirmîensis Epist. de 
perdicione R. Hungarorum Pest, 1857. 179. [Mon. Hung. Hist. Script. I] — 
A fehérvári egyház szerelvényei lajstromának töredéke 1600. V. 18-ról. Magyar 
Sión. I. (1863.) 711. Első helyen Szt. László király fejereklyéjét említi a lajstrom. 

4) Károly J. : Fejér-vm. tört. II. 81. 
b) Ipolyi A. : A magyar műtörténeti emlékek tanulmánya. Századok. XII. 

(1878.), 8, 50. 1. — Ébner: Művészeti lexikon. 482. 1. 
6) Sagredo : Nota apologetica intorno a Pippo Spanno. [Archivio Strotico. 

IV. (1843.) 162 1.]: „Mori lo Spano in Lippa e fu sepolto non gia in Buda, 
ma in Alba Reale, dovero la capella è fatta die nuovo per suo sepoltora."— 
Pozzi (Poggio) J.: Vita die messer Filippo Scolari cittadino Fiorentino etc. 
(Archivio Storico i. h. 184. 1.) : „La qual cosa (Pipó halálát) come lo Impera-
dore, che era a Vienna, senti ; ipso facto, con vvste brune con tutti li suoi 
vestito, qvivi ne venne. Il corpo ad Alba Reale portäto seguitando lui con 
tutti li suoi, e l'onoranze degnamente fatte, il seppelli ; ed una capella degna 
edifico, allato a quella nella quale i Re d'Ungheria dicono essere sepolti."— 
A síriratra: Mellino Dominico: Vita del famosissimo e chiarissimo Filippo 
Scolari gentilhuomo Fiorentino... Florenc. 1570. 64. 1. : „Nel eui sepolcro 
fatto di marmo e porto apprè dell' altare din detta capella, si leggeva in 
fino a che cotai città di Alba Reale vene sotto l'imperio de Turchi ,1'anno 
1543. questa inscrizione latina. . ." etc. — Idézve: Magyar Akadémiai Értesitő 
1859-ről. Nyelv- és széptud. stb. osztály. 231. 1. 

7) „quandam mediam turrim in acie seu cornu, dicte collegiate Ecclesie 
Sancte Marie Virginis penes curiam Prepositalem ab occidente existentem."— 
Henszlmann : A székesfehérvári ásatások eredménye. Pest, 1864. 11. 

s) Hazai Tudósítások: 1806. 234. 1. 
9) Dum ante Albam Regiam appulimus praecurrit Czetricz, et haec ipsa 

Iudici Civitatis, aliisque ordinibus declaravit, illi ut decuit, cum omni Clero, et 
populo, magna cum processione, civitate progressi, regi funeri obviam venerunt. 
Demum corpus Majestatis suae in civitatem induxirnus, et in domo Prae-
positurae Albensis in qvadam testudine deposuimus : Aperto tumulo regium 
corpus Iudici Civitatis ostendimus cognovit et ipse suum Dominum : mox 
occlusimus, ac Martino Horváth custodiendum reliquimus."— Sárfy tudósítása 
Brodarics váci püspökhöz: Pray: Annales. IV 121 -122. 

ió) St. Katona: História Critica IX. 389. 
и) „Amisit in ea expeditione Franciscum Hagecum ducem magnae 

virtutis. eum in Alba regali splendido funere extulit." — Joach. Gureus. 
Gentilis Silesiae Annales. Witebergae, 1571. 195. 1. — L. még: N. Pol: 
Jahrbücher der Stadt Breslau. Breslau, 1815. II. 111. és Tóth Z. : Mátyás kir: 
idegen zsoldos serege. Bpest, 1924. 
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