KRALOVÁNSZKY ALAN

UJABB ADATOK VESZPRÉM ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉHEZ

1. VESZPRÉM
A) Veszprém neve a nyelvészeti és történeti
kutatások szerint Géza nagyfejedelem ismeretlen
nevű leányának és Bátor Boleszló lengyel herceg
nek Besprim nevű gyermekétől származtatható.
Boleszló újabb házassága érdekében 987 körül el
taszította feleségét, aki újszülött fiával hazajött
Magyarországra, és minden valószínűség szerint
a nagyfejedelem (vagy a fejedelemasszony) vala
melyik udvarában kapott menedéket. Mivel az
ezredforduló táján megszervezett v á r m e g y é k
központját g y a k r a n első ispánjának nevéről ne
vezték el (pl. Doboka, Sopron, Szolnok), való
színű, hogy a történetileg ismert és a későbbi len
gyel fejedelem (1031) Veszprém herceg is ilyen
ispánság ura lett. 1 Nem tartjuk elfogadhatónak,
hogy a megye névadója egy történetileg nem
igazolható, IX. századi mosaburgi (zalavári) szláv
vezér lett volna. 2
Veszprém X. századi történetéhez kapcsolódik
Györffy György azon újabb megállapítása, misze
rint Veszprém és környéke Árpád fia, Jutás bir
tokteste volt. Ezt követően Jutás fia, Fájsz feje
delem lett e hely ura. Feltételezésének egyik
alapja a Veszprém melletti Jutás és Fájsz hely
név. Fájsz után unokatestvéréé, Taksony fejede
lemé lett Veszprém, majd Taksony fia ,,Géza ke
zébe kerítette az egykori Fájsz fejedelem birta
Veszprém várát is, s azt Saroltnak engedte át,
alapítója lett a királynéi székhely intézményé
nek". 3 Kiváló történészünknek a Veszprém kör
nyéki terület folyamatos Árpád-házi birtoklásá
val kapcsolatos véleménye minden bizonnyal
igaz. Nem látjuk azonban bizonyítottnak azt a
véleményét, hogy a vár már a X. század második
harmadában állott volna, mivel ezt eddig semmi
régészeti lelet nem igazolta. 4 Ameddig perdöntő
régészeti adat nem kerül elő, valószínűbbnek
tartjuk, hogy a várhegy a megyeszervezet kiala
kítása előtt lakatlan volt. Megítélésünk szerint
ugyanis nem elegendő indok a várhegytől 2,5
km-re fekvő Jutás és a 6 km-re fekvő Fájsz hely
nevek alapján kikövetkeztetett birtoklást a vár
hegyre, valamint ott egy vár kiépítésére vonat
koztatni.
Ismeretes, hogy Veszprém kialakulásával, il
letve korai történetével az elsők között Anony
mus, majd Kézai krónikája foglalkozott. Ano
nymus szerint honfoglaló őseink 900 körül
Veszprém területén „rómaiakat" találtak. 5 Kézai
ezzel szemben azt állította, hogy Veszprémben a

magyarok bejövetelekor Szvatopluk m o r v a fe
jedelem agg apja, Marót és népe élt. 6 Napjaink
történeti kutatása mindazonáltal egyik adatot
sem tartja hitelesnek, azt azonban igen, hogy e
X I I I . századi források megírása idején Veszprém
fontos szerepet töltött be az ország életében.
Ismeretesek azonban olyan, X—XII. századi
írásos adatok, amelyek más történeti forrásokkal
kiegészítve lehetőséget nyújtanak Veszprém ko
rai történetének á r n y a l t a b b megrajzolásához.
A megyék, illletve székhelyeik alapítását ne
héz pontos évszámhoz kötni, a püspöki székhe
lyek esetében azonban kedvezőbb a helyzet. Az
1001. évi ravennai zsinaton jóváhagyott magyar
egyházszervezési terv alapján Esztergom érsek
ségének, Eger, Kalocsa és Veszprém püspökségé
nek a megszervezése igen hamar megindult. 7
Veszprém esetében az 1002. évi pannonhalmi ala
pítólevél és a veszprémi püspökség 1009. évi
birtokösszeírása arról tudósít, hogy a Szent Mi
hály tiszteletére szentelt püspökség egyházi és
megyei központként is már ekkor létezett. 8

/. ábra. Veszprém és környékének X—XI. századi hely
ségnevei és egyházai. Rekonstrukció
Abb. Î. Die Kirchen- und Ortsnamen des X. und XI.
Jahrhunderts der Umgebung und Stadt Veszprém.
Rekonstruktion
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A veszprémi püspökség területe igen nagy
volt. Hozzá tartozott Somogy, Zala, Veszprém,
Fejér, valamint Visegrád, a későbbi Pest—Pilis
megye területe, Esztergomot kivéve; ebben a vo
natkozásban bizonyos előjogot élvezett a rangban
felette álló esztergomi érsekséggel szemben. Az
egyházmegye ilyen kiterjedése talán onnan ered,
hogy a i X I . századi Fejér, Veszprém és Visegrád
megyék területe a X. században az Árpádok bir
toka volt,
Veszprém megyei egyházi hagyomány szerint
ez volt az ország legrégibb püspöksége. 1 0 Noha e
feltevést történeti adatok nem támasztják alá, a
hagyomány létrejöttének van alapja. A kérdés
egyik értelmezési lehetősége abban az előzmény
ben keresendő, amely a 972. évi, Magyarországra
történő püspökküldéssel függ össze. I. Ottó né
met-római császár ugyanis a mainzi érseki szé
kesegyházban 972 őszén Magyarország térítő
püspökévé szenteltette fel a Sankt Gallen-i kolos
torból származó Brunust. Valószínű, hogy Brunus
hozta magával Magyarországra Szent Gál, Szent
Márton és Szent Bereck e r e k l y é i t . " A Magyar
országon kimutatható hét Szent Gál-templomból
öt a veszprémi püspökség területén található, egy
az Ipoly mentén, egy pedig Kalocsa közelében.
Márton egyháza (Pannonhalma) és Bereck temp
loma Győr, illetve Zala megye területén fekszik,
vagyis eredetileg szintén a veszprémi püspökség
területén, mindkét hely ugyanis csak az 1009. évi
újabb püspökségek alapítása során került más
egyházmegyéhez. Ezek az adatok azt a feltevést
látszanak alátámasztani, hogy Brunus elsősorban
a Dunántúlon és ott is főként az Árpádok birto
kán tevékenykedett. Térítőmunkájában az általa
megkeresztelt Géza nagyfejedelemre és feleségé
re, a még leánykorában megkeresztelt Saroltra
támaszkodhatott. Többször lehetett ezért a nagy
fejedelem és a fejedelemasszony időszakos szál
láshelyein, így többek között azon a szálláshe
lyen, amelyet később Veszprémnek neveztek el. 12
Ügy véljük tehát, hogy Brunus itteni tartózko
dása szolgálhatott alapul az ország legkorábbi
püspökségéről szóló veszprémi egyházi hagyo
mánynak.
Brunus tevékenysége azonban német-római
császári indíttatású volt, a születendő magyar
államra nézve tehát politikailag esetleg káros
következményekkel is járhatott volna. Már 973—
977 között Piligrim passaui püspök és felettese,
Frigyes salzburgi érsek is hamis oklevelekkel kí
vánta a pápa előtt bizonyítani egyházjogi fenn
hatóságát Pannónia felett, az idegen egyházi füg
gőség veszélye tehát fennállt. István király azon
ban önálló, idegen világi hatalomtól független
egyházat akart létrehozni. Egyházi függőség
szempontjából ezért a legkisebb veszélyt Róma
fennhatósága jelentette.
Hasonló volt az eset Erdélyben is, ahol a X.
század közepétől Bizáncból érkezett püspökök
térítettek, István király azonban az 1003—1004
körüli erdélyi győzelme után ugyanott új püspök
séget alapított, amely jogilag nem vette tudomá
sul az előzményt. A párhuzamot erősíti az a tény
is, hogy mind a veszprémi, mind pedig az erdélyi
püspökség patrónusa az a Szent Mihály arkan
gyal, aki nemcsak Bizánc, hanem a német-római
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császárság állami védőszentje is volt. Mellesleg
az a tény, hogy egy uralkodó azonos védőszentet
válasszon két, általa alapított püspökségnek, pár
huzam nélküli Európában.
A fenti kérdéskörhöz kívánkozik annak vizsgá
lata is, hogy az összes püspökség közül miért
csak a veszprémi püspökség székesegyházát ala
pította királyné, esetünkben Gizella királyné. Le
het, hogy közvetve ez is Brunus itteni tevékeny
ségével függ össze. Közismert ugyanis Gizella
királyné bajor származása és rokonsága a németrómai császárokkal (II. Ottó császár másodfokú
unokatestvére volt, Henrik császár pedig a fivé
re). István király tehát házassága révén rokoni
kapcsolatba került a német-római császársággal,
amit olyan engedményekkel mélyíthetett el a
függőség legkisebb kockázata nélkül, mint egy
rangos egyházmegye székesegyházának donációja, amit feleségének engedett át. És ezzel függhet
össze az is, hogy a királynék koronázási joga a
veszprémi püspök kiváltsága lett. 13 Olyan meg
szorítással azonban, hogy a hivatalos koronázási
szertartásnak Székesfehérvárott kellett megtör
ténnie. 14
Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik az az ugyan
csak veszprémi egyházi hagyomány, miszerint a
középkorban Veszprém a magyar királynék szék
városa volt, ahol őket megkoronázták és ahol
néhányukat el is temették.
E nézet képviselői úgy vélik, hogy a) a görög
szertartás szerint megkeresztelt Sarolt fejedelem
asszony ösztönzésére alapította Géza nagyfejede
lem a veszprémvölgyi görög apácakolostort; 1 6 b)
997-ben Koppány, a trónkövetelő pogány törzsfő
azért kívánta Veszprémet elfoglalni, hogy az ott
élő özvegy fejedelemasszonyt, Saroltot feleségül
vegye; 1 7 c) Gizella királyné egykori veszprémi
koronázása emlékére ajándékozta a veszprémi
székesegyháznak koronáját; 1 8 d) itt temették el a
megözvegyült Gizella királynét, sőt Szent László
feleségét, Adelhaid királynét is; 1 9 e) Veszprém
területén számos királynéi és hercegi szolgáltató
nép élt; 20 f) Margit hercegnőt emiatt nevelték
Veszprémben. 2 1
A fentiek írásos igazolását szolgálnák azok az
oklevelek, amelyek szerint Veszprémben van
„ . . . a királyné trónszéke, és püspökeinek nagy
becsű joga, kiváltsága Magyarország királynéját
felkenni és megkoronázni . . .," 22 . . . a veszprémi
egyházunk, amelynek különösképpen kegyurai
vagyunk, ahol a királyné trónszéke van . . .," 23 a
veszprémi ,, . . . egyházatoknak, amely a király
nék kápolnája és koronázásuknak helye . . .,"24
,, . . . értesülésünk szerint a magyar királynékat a
veszprémi székesegyházban szokták megkoronáz
ni, itt kapnak egyéb királynéi jelvényeket
is . . ." 25
A fenti vélemények és adatok látszólag össz
hangban vannak egymással, nem szabad azonban
szem elől téveszteni, hogy mindez csak feltétele
zés, nem pedig történeti tény.
Így például a veszprémvölgyi görög apácako
lostor, alapítólevele szerint (az esztergomi), ér
sekség alá volt rendelve, alapítására tehát nem
kerülhetett sor Géza nagyfejedelem idején, ha
nem csak 1001 után, miután az érsekséget István
király megalapította. 2 6
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2. ábra. Veszprém X—XIII. századi településtörténeti térképe. Rekonstrukció
Abb. 2. Die Landkarte der Siedlungsgeschichte des X—XIII. Jahrhunderts der Stadt Veszprém. Rekonstruktion
Semmi sem bizonyítja továbbá Sarolt fejede
lemasszony veszprémi tartózkodását 997-ben.
Koppány célja a veszprémi erősség ostromával
István kisebbik legendája szerint az volt, hogy
„ . . . könnyebben nyíljon út más erősségek el
foglalásához".
Gizella királyné koronájának a veszprémi szé
kesegyházban való őrzéséből nem lehet arra kö
vetkeztetni, hogy itt is koronázták, annál is in

kább, mivel koronázása előbb történt, mint a szé
kesegyház alapítása.
Ugyancsak nem igazolható Gizella királyné
veszprémi eltemetése. E feltevés alapjául a XV.
század végén élt Bonfini leírása szolgál, aki sze
rint egy olyan töredezett sírkő van a veszprémi
székesegyházban, amelyen az alábbi latin szöveg
rész olvasható: ,, . . . László, Magyarország leg
szentebb királyai feleségeinek csontjai nyugsza191

nak itt". 2 7 És mivel Bonfini tudta, hogy Szent
Lászlón kívül csak Szent István volt Magyaror
szág szentté avatott királya, István nevét tételez
te fel Lászlóé előtt, és ennek alapján vonta le azt
a következtetést, hogy Gizella és Adelhaid ki
rálynék közös sírkövét látta. Meglehet, hogy kö
vetkeztetését befolyásolta az az 1377. évi oklevél,
amelyet a pápa Nagy Lajos feleségének, Erzsé
betnek írt. A királyné előzőleg a rendkívül jól
jövedelmező búcsútartás jogának megadását kér
te a pápától a veszprémi székesegyház részére. A
pápa válaszában ,, . . . értesülésünk szerint, mi
vel . . . a királynék itt szoktak temetkezni . . .", az
engedélyt megadta. 2 8 Mindazonáltal ha ezek a
temetkezések igazak lennének, feltétlenül szólna
más, sőt korábbi adat is róluk, hiszen ennek han
goztatása a mindenkori veszprémi püspöknek
messzemenően érdekében állt volna. A bajor Gi
zella az egykori forrás szerint István király ha
lála után néhány évvel visszatért hazájába, ahol
mint apáca halt meg. 2 9 Adelhaid 1090-ben, tehát
öt évvel korábban halt meg, mint férje, 30 elvileg
tehát nem lehetetlen Veszprémben való elteme
tése. Olyan oklevélben azonban, amelyben joggal
várnánk valamely erre vonatkozó utalást, semmi
effélét nem találni. A kérdéses oklevelet László
király adta ki Adelhaid halála után, amit Imre
király 1203-ban, IV. Béla 1254-ben megerősített.
Az oklevél Adelhaid királyné M e r e n y e falura
vonatkozó adományáról szól, amelyet a veszpré
mi püspöknek adott. 31 A megerősítést kérő veszp
rémi püspökök nem hivatkoztak Adelhaid itteni
sírjára vagy bármely, ezzel járó kötelezettségük
re, amelyet azonban aligha mulasztottak volna el,
ha arra alapjuk lett volna. De olyan adat sincs,
amely megerősítené a fentebb említett pápai bú
csúengedélyt, nem tudni ugyanis arról, hogy bár
ki felkereste az állítólagos veszprémi királynéi
sírokat búcsú elnyerése céljából, vagy hogy bár
mely királyné 1377 után a veszprémi székesegy
házba temetkezett volna.
A veszprémi királynéi és hercegi szolgáltató
népek jelenléte sem bizonyíték egy királynéi
székhely mellett, hiszen ilyen birtokok az ország
területén másutt is voltak.
Szent Margit veszprémi neveltetésének oka
édesapjának, IV. Béla királynak a domonkos
rendhez fűződő szoros kapcsolatával függ csupán
össze. Amint megépült ugyanis a domonkosok
nyulak-szigeti zárdája, Margit ebben a kolostor
ban nevelkedett tovább. 3 2
Ha a királynék Veszprémben éltek volna, gyer
mekeik is többnyire itt születtek volna. A királyi
gyermekek születéséről azonban alig van adat.
Mindössze azt tudjuk, hogy Szent István 970 kö
rül Esztergomban, Szent Imre 1007-ben Fehér
v á r o n (?), Szent Erzsébet pedig 1207 körül Po
zsonyban született. 3 3
Ha Veszprém királynéi székhely lett volna,
joggal számolhatnánk itt kiállított királynői ok
levelekkel, ilyen azonban egyetlenegy sem isme
retes. Hasonló a helyzet a királyi oklevelekkel is.
Addig amíg az Árpád-korban Veszprémben mind
össze egyetlen (kérdéses) oklevél készült, Szé
kesfehérvárott 10 alkalommal 18 oklevelet, Esz
tergomban 11 alkalommal 13 oklevelet, Budán
pedig 37 alkalommal 128 oklevelet állítottak ki. 34
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Hasonló a helyzet a királyok Veszprémben tar
tózkodásával kapcsolatban is. 1313-ig, amikor is
a király a megye világi kormányzatát is a veszp
rémi püspökre ruházta át, csak három biztos és
egy bizonytalan veszprémi királyi tartózkodásról
tudunk, noha ugyanezen idő alatt Székesfehér
várott 52 alkalommal, Esztergomban 22 alkalom
mal, Budán 67 alkalommal tudni királyi jelenlét
ről. 35
Meg kell itt jegyeznünk azt is, hogy az ispáni
rangnak a püspökre való átruházásakor a király
nem tett oklevelében említést arról, hogy a
veszprémi várban lett volna palotája, noha en
nek sorsáról intézkednie kellett volna, ha ilyen
van.36~
Végezetül a királynék koronázásának kérdésé
ről. Egyetlen forrás sem tesz említést arról, hogy
személy szerint bármelyik királynét is a veszpré
mi székesegyházban koronázták volna. A király
né koronázása minden ismert esetben a székes
fehérvári királyi bazilikában történt. Írásos ada
tok szólnak Estei Beatrix, II. András harmadik
feleségének (1234); Czillei Borbála, Zsigmond
második feleségének (1405); Zsigmond király
leánya Erzsébet, Albert feleségének (1438); Ná
polyi Beatrix, Mátyás második
feleségének
(1476); Kendali Anna, II. Ulászló feleségének
(1502); Kasztiliai-Habsburg Mária, II. Lajos fele
ségének (1521), II. Ulászló leánya Anna, I. Ferdi
nánd feleségének (1527) és lengyel Izabella, Szapolyai János feleségének székesfehérvári meg
koronázásáról. 3 7 Mindebből, és a középkori jog
szokás ismeretében, tehát bizonyítottnak vehető,
hogy a többi királynét is Székesfehérvárott koro
názták meg.
Ha ezek után arra keressük a választ, hogy
hiteles források alapján a fenti kérdéscsoport mi
ként értelmezhető, az alábbiakat mondhatjuk.
Mindenhez a kiindulási pontot Gizella királyné
székesegyházi donátorsága adja meg. Tudjuk,
hogy a veszprémi püspökség egyházának építését
és felszerelését ő biztosította, tehát ő volt a tény
leges alapító. 3 8 Ezt a korai királynéi alapítást és
adományozást kívánták a veszprémi püspökök és
a káptalan folyamatossá tenni, amire a minden
kori királynék figyelmét fel is hívták. Mindezt
a rangot elfogadta a többi egyházi és világi főúr,
sőt maga a mindenkori király is, ezért szerepel
egyik, már említett Károly Róbert-féle oklevél
ben, hogy a veszprémi székesegyház „különleges
királynéi kápolna". 3 9
Ez a donátori jogállás adhat magyarázatot az
ún. királynéi koronázásra is. A középkorban
ugyanis szokás volt, hogy a királyi alapítású szé
kesegyház vagy magánkápolna papja — az ala
pítót megillető tiszteletadás és az ünnepélyesség
kifejezésére karácsony és húsvét ünnepén —
megkoronázta az ott tartózkodó királyt, aki koro
nával a fején vonult be egyházába. E szokás ma
gyarországi Árpád-kori megléte Aba Sámuel és
Salamon király esetében igazolható. Az előbbit
húsvét ünnepén Csanádon, az utóbbit ugyancsak
húsvét ünnepén Pécsett koronázták meg. Nincs
rá középkori adat, h o g y ez a tiszteletadás a ki
rályi alapítású egyházakban a királynét is meg
illette. De a veszprémi vonatkozású oklevelek
alapján fel lehet tételezni, hogy ez a fajta koro-

názás a kegyúri joggal rendelkező királynét
Veszprémben megillette, ebben az esetben azon
ban a koronázás nem államjogi, hanem csupán
ünnephez kötött egyházi aktus volt.
A koronázás kérdésével függ össze a királynéi
„trónszék" és ennek helyének kérdése is. Közép
kori oklevelekből tudjuk, hogy az alapító kegy
úrnak, illetve jogutódjának a szentélyben volt
a helye az istentisztelet alatt, mégpedig annak
szigorúan előírt részén. A királyné ült a szentély
északi oldalán, az egyházi előkelőségek pedig
annak déli oldalán. 4 1 Az egykori források ,,sedes
reginalis"-t, királynéi széket említenek, szemben
a királyi trónus („solium" v a g y „trónus regis")
kifejezéssel, utalva ezzel arra, hogy trónszék
csak a királynak járt. 4 2
Azt, hogy Veszprémben, a királynétól alapított
egyházban a királynénak széke volt, nem vélet
lenül hangsúlyozták az oklevelek az 1280-as
évektől kezdve. Tudjuk ugyanis, hogy IV. Béla
1235. évi trónra léptekor, az e g y k o r ú Rogerius
feljegyzése szerint: „Székesfehérvár városába
j ö t t . . . ugyanott elrendelte, hogy . . . az érsekek
és püspökök kivételével, ha valaki a bárók közül
az ő jelenlétében valamiféle széken ülni meré
szelne, az kellő büntetéssel bűnhődjék. Ugyan
akkor ezeknek a székeit, amelyeket ott talált,
elégettette." 4 3 IV. Béla halála után a világi urak
vissza akarták szerezni korábbi, évszázados jogu
kat. Erzsébet királyné és főpapja, a veszprémi
püspök, akiktől az az 1280. évi oklevél származik,
amelyben először hallunk a királyné székesegy
házi székéről, abban egyetértettek, hogy minden
maradjon úgy, ahogyan az IV. Béla uralkodása
alatt kialakult. Az előző évben ugyanis a pápai
legátus mind a királyt IV. Lászlót, mind pedig az
országot pogány szokásaik miatt kiközösítette az
egyházból, a király tehát kénytelen volt számos
rendeletét visszavonni és udvarának életmódján
változtatni. 4 4
összegezve a fentebb tárgyaltakat, vélemé
nyünk szerint a veszprémi székesegyház Gizella
királynétól való alapítása, a veszprémi püspök
királyné-koronázási joga (a székesfehérvári ko
ronázó bazilikában) valamint a királynéknak a
veszprémi székesegyházban levő széke alapján
alakult ki az a nézet, hogy Veszprém királynéi
székhely, koronázó- és temetkezési hely lett vol
na. A tények, a kegyes félreértések és a tudatos
túlértékelések váltak azután részben hagyománynyá, részben pedig ún. tudományos megállapítá
sokká a XVIII—XX. századi egyházi és világi
történetírók munkáiban. Mindezeket figyelembe
véve, mégis megállapíthatjuk, hogy Veszprém,
előbb mint fejedelmi szálláshely, utóbb mint
megyeszékhely és nagy hatalmú püspökség ki
emelkedő tekintéllyel bírt az országban.
B) Veszprém településtörténetét azonban nem
csak az országban betöltött állam- és egyházigaz
gatási szerepe befolyásolta, hanem gazdasága is.
A XIII—XIV. században a király, a királyné, a
püspök, a káptalan, illetve egyes kanonokjai, a
veszprémvölgyi és a domonkos apácák, valamint
néhány nemes és igen kevés iparos rendelkezett
birtokkal Veszprémben. Ugyanitt ismerünk még
királyi kikiáltókat, királynéi és hercegi szolgál

tatókat, valamint püspöki jobbágyokat; mind
nyájan földközösségben éltek. 4 5
A legjelentősebb gazdasági hatalommal a püs
pök és a káptalan rendelkezett. Fokozatosan ju
tottak egyre több birtokhoz vétel és örökség, va
lamint adományozás útján, így lassan egyedüli
birtokossá fejlődtek. Eközben azonban nem támo
gatták a városiasodást biztosító iparos- és keresdőréteg kialakulását. 4 6 E két réteg hiányát az is
magyarázza, hogy Veszprém kereskedelmi szem
pontból nem feküdt kedvező helyen. Esztergom
(XI. század), Buda (1244) és Győr (1271) árumeg
állító joga, Vasvár, Pécs és Zágráb vámszedési
joga, Székesfehérvár és Buda országos vásártar
tási joga lecsapolta azt a hasznot, amely az orszá
gon keresztülhaladó vízi és szárazföldi k e r e s k e 
delemből származott. 4 7 A fentiekkel függ össze az
is, hogy Esztergomban és Székesfehérvárott 1147
után, Budán és Pesten 1250 körül latinok (vallo
nok) és németek telepedtek le, Veszprémben
azonban nem. Pedig ez a kereskedő- és iparosré
teg vívta ki magának a nyugati típusú városi
szervezet kialakításának, sőt vezetésének jogát
az említett városokban. 4 8
Ismeretes, hogy Veszprém a középkorban jogi
lag nem volt önálló város, lakói nem bíráskod
hattak önállóan, nem választhattak maguknak
szabadon plébánost, nem élvezhettek vámmentes
séget stb. Alávetett hűbéri viszonyban éltek,
zömmel egyházi, kisebbrészt világi földesuraik
uralma alatt. 1313-ban a király a jól jövedelmező
csepel-szigeti tized fejében a veszprémi püspök
nek adományozta a veszprémi ispánságot, örök
jogon. 4 9 Így a világi és egyházi hatalom egy kéz
be összpontosult; valójában azonban már I I I .
Endre 1278-ban mint szlavóniai herceg, majd
1294-ben mint király kivette a veszprémi püspök
népeit az ispánsági joghatóság alól és a veszpré
mi püspök alá rendelte. 5 0
A püspökök gazdasági hatalmának egyik ké
sőbbi erősödését jelentette Gathalóczi Mátyás
püspök (1440—1457) azon joga, hogy saját veszp
rémi házában pénzt verethessen. 5 1 Ennek ellenére
a 14 magyarországi püspökség között a veszpré
mi anyagilag a hetedik helyet foglalta el. 52
A püspök ún. „nagyobbik palotája" a veszp
rémi várhegyen volt. Káptalanjának legfeljebb
36 tagja volt, 1469-ből 32 kanonoknak ismerjük a
nevét. J ó részük a várhegy alatti káptalan város
részben lakott saját házában. 5 4
A középkorban valójában három birtokszerve
zetnek volt Veszprémben központja: először a fe
jedelmi, majd királyi (s az ebből kiváló király
néi, illetve hercegi), másodszor a püspöki (majd
az ebből kiváló káptalani), harmadszor pedig a
királyi vármegyei birtokszervezetnek, amely
1313 után püspöki tulajdonúvá vált.
A veszprémi várhegyhez mint központhoz több
települési egység, „angulus", magyarul „szeg"
csatlakozott, amelyek templomaik patrónusáról
nyerték nevüket. Ezek: Szent Miklós-szeg, Szent
Margit-szeg, (ebből vált ki a domonkos apácák
Szent Katalin zárdája alapján a Szent Katalin
szeg), a Szent Tamás-szeg (esetenként Szent Ta
más falva). 55
C) Az eddigi régészeti adatok alapján 5 6 Veszp
rém területén a központi várhegytől 1,5 km-re
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fekvő Jutas területéről ismerünk mindössze olyan
IX—X. századi leletanyagot, amely a helyi lakos
ság hagyatékának tartható. 5 7 A város területén
keresztülhaladó Séd átkelőhelye mellett emelke
dő domboldalon egy bizonyos, a túlparton egy
bizonytalan, s egy a várhegytől mintegy 2 km-re
keletre fekvő helyről ismerünk, a X. század első
feléből származtatható, korai magyar temetke
zést. A két biztos lelőhely a Veszprémnél talál
kozó két fontos útvonal ellenőrzését jelzi. 58 A
mintegy 40 méter magas várhegyen volt az ez
redforduló táján létesült püspökség székhelye,
ahol a későbbi adatokból visszakövetkeztetve, az
ispánsági udvar is volt. E korai létesítmények
közül ma csak a Szent, Mihály tiszteletére szentelt
püspöki székesegyház áll, amelynek építési ide
jét a művészettörténeti kutatás az 1100 körüli
évekre határozta meg. 5 9 A székesegyház leg
utóbbi régészeti feltárásának és falkutatásának
eredményei közöletlenek, így csupán az 1900-as
évek elején végzett átalakításkor tett megfigye
lések és fényképek adnak támpontot a templom
építéstörténetéhez. 6 0 Feltételezhető, hogy a szé
kesegyház a román kori periódusban félköríves
föszentélyű, a mellékhajóknál egyenes szentély
záródású, 6—6 (?) pillérrel megosztott, három
hajós bazilika lehetett. A templom fontosabb épí
tészeti egységeit egyrészt leírásból, másrészt
fennmaradt kövek alapján ismerjük. Falai dolo
mit tört kőből épültek, oszlopai, oszlopfői, az osz
lopokat összekötő boltívek vörös homokkőből.
Csupán néhány, mészkőből faragott, palmettadíszes párkány, egy oszlopfő, valamint egy zöld
porfir oszloptörzs jelent külön csoportot. Éppen e
kétféle anyag alapján gondoltak a kutatók arra,
hogy a mészkő faragványok egy 1000 előtt (?)
épült első székesegyházhoz, a vörös homokkőből
készült épületelemek pedig egy második, a XI.
század első harmadában épült vagy elkezdett szé
kesegyházhoz tartozhattak. 6 1
A román kori bazilika minden valószínűség
szerint még altemplommal (kriptával?) is rendel
kezett. Nyugati tornyai később épülhettek, a
század eleji átalakításkor ugyanis megfigyelhető
volt ennek bizonyítéka. 6 2 A jelenleg is látható
bővített szentélye és az alatta levő altemploma
a XIV. század legvégén készült. 6 3 Az 1572-ből
fennmaradt Turco-féle hadmérnöki felvételről
leolvasható, hogy a középkorban több kápolnát
építettek a székesegyház köré, 6 4 a kis léptékű
rajz azonban nem ad lehetőséget arra, hogy akár
a román kori, akár a gótikus épületet ennek
alapján rekonstruálni lehessen. 0 5
Nem világos a fenti hadmérnöki felvételen a
székesegyháztól délre eső épületegyüttes sem.
Itt ugyanis, a belső vár felezésénél húzódó vár
fal keleti feléhez hozzáépített, 17 helyiségből
álló és két udvarral rendelkező épületet látni. 66
Ezen épületegyüttes északi fele valószínűleg a
középkori püspöki palotával, déli fele pedig an
nak katonai épületeivel azonosítható. A 18. szá
zad utolsó harmadában felépült és jelenleg is álló
püspöki palotát részben ezekre a középkori fa
lakra építették. Régészeti ásatás és falkutatás
nélkül a középkori épületegyüttes pontosabb ko
rára, építési periódusaira, funkciójára vonatko
zóan többet mondani nem lehet. Annyi bizonyos,
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hogy pincéje barokk téglából és ismeretlen korú
kváderkövekből készült.
Minden bizonnyal ehhez a palotához tartozott
a hozzá északról csatlakozó, részben ma is álló
ún. Gizella-kápolna. A X I I I . század első felében
épült kápolna eredetileg kétszintes volt. Felső
része elpusztult, csupán két falpillér maradt meg
eredeti helyén. A kápolna jelenleg az 1741-ben
véglegesen kialakított nagypréposti palota és az
1767-től épült püspöki palota között helyezkedik
el. E kápolnában a közelmúltban találtuk meg az
emeleti szint dongaboltozattal fedett sekrestyéjé
nek néhány részletét, a sekrestyéből a szentélybe
vezető, háromkaréjos záródású, kőkeretes ajta
ját, a sekrestye felett, azzal azonos nagyságú he
lyiség (depositorium?, oratórium?)
részleteit,
ugyanitt a szentély felőli oldalon egy XIV—XV.
századi kőkeretes ajtót, valamint a sekrestye és
szentély keleti falánál két támpillér maradványát.
Előkerült az alsó kápolna ún. opus spicatum tech
nikával készült alapozása, a sekrestye északi ol
dalához épült csigalépcsős torony maradványa.
De előkerült az alsó kápolna déli hajófaláról szár
mazó négy apostolt, valamint a nyugati falát dí
szítő, Jézus Krisztust és Szűz Máriát ábrázoló
freskók számos töredéke is. 67
Bonyolítja a kora Árpád-kori helyzetet a püs
pöki székesegyháztól északra feltárt körtemplom,
amely Szent György tiszteletére volt szentelve.
E kápolnatípus Középkelet-Európában először a
világi és egyházi központokban tűnik fel, és ál
talában a kereszténységre való áttérés idősza
kára keltezhető. 6 8 A kápolna főtengelye nem azo
nos a székesegyház főtengelyével, és ennek alap
ján felvethető, hogy idősebb a székesegyháznál,
járószintje ugyanakkor megegyezik a székesegy
ház rekonstruálható középkori járószintjével.
A patrocínium alapján nem zárható ki, hogy a X.
század utolsó negyedében épült, összefüggésben
Sarolt fejedelemasszony bizánci kereszténységé
vel. De lehetséges az is, hogy István király 1018as győztes bulgáriai hadjáratának jutalmaként
kapott, Ohridból származó Szent György-erek
lyével függött össze alapítása. 6 9 Annyi minden
esetre feltételezhető, hogy „capella regia"-ként
és nem püspöki székesegyházként funkcionált.
A kápolnát a X I I I . században nyolcszög alap
rajzúvá építették át, amelynek főtengelye most
már párhuzamos a székesegyház főtengelyével.
A kápolnát a késő középkorban káptalanterem
nek is használták. A XV. század második felében
felújították, a XVI—XVII. században azonban
elpusztult. 70
Ha e kápolna első időszakában ,,capella regia"
volt, közelében kereshetjük a korai fejedelmi
vagy királyi, illetve ispáni szállást. 71 Erre egye
dül a kápolnától nyugatra, eső jelenlegi utca ré
gészeti megkutatása adhat választ.
A vár területén okleveles adatokból még a
Mindenszentek templomáról és prépostságáról
tudunk. Helye a külső vár délnyugati részére
tehető. 7 2
Azt a feltételezést, miszerint a külső vár keleti
oldalán állott volna az oklevelekből ismert Ke
resztelő Szent János-plébániatemplom, egyértel
műen ki kell zárnunk. 7 3 E templom minden való
színűség szerint a mai Cserhát városrészen, a

Veszprémet Fehérvárral összekötő középkori út
tól északra, a Sédre néző domboldal peremén áll
hatott, ahonnan XI. századi mellékletekkel el
látott temetkezéseket ismerünk. 7 4 E plébánia
templomról nevezhették el e területet Szent Ivánszegnek. Iván ugyanis azonos Keresztelő Szent
Jánossal, aki a bőrmüvesek védőszentje. Való
színűleg a XVI—XVII. században elpusztult
templom népessége tovább folytatta a korábbi
börmüvesmesterségét, és a munkájukhoz kapcso
lódó cserzésről nevezik el a török kiűzése után
Cserhátnak ezt a városrészt.
Ugyanezen út Tapolcán át Itália felé haladó
része mellett egy 10 m magas dombon fekszik a
régészeti feltárásokból megismert Szent Miklós
plébániatemplom. E templom első okleveles em
lítése 1237-ből származik, azonban építését ennél
kissé korábbra kell tennünk. Az 1929—31-es
ásatás alkalmával előkerült Salamon és Kálmán
érmeivel keltezett sírok az 1978-as hitelesítő fel
tárás alapján nem igazolják, de nem is cáfolják
a templom XI. század végi létét. 75 A templom
ugyanis sírokra épült, azt azonban nem tudjuk,
hogy a XI. századi pénzek e sírokban voltak-e.
Az egyenes szentélyzáródású templomtípust, ami
lyen a Szent Miklós-templom is volt, általában
a X I I I . századra határozta meg a hazai szakiro
dalom, bár az 1055-ből származó tihanyi altemp
lom egyenes szentélyzáródása egy ennél korábbi
időpont feltételezését is megengedi. Rekonstruk
ciónk szerint a Szent Miklós-templom kitűzésé
nél hosszmértékként a felső-rajnai lábat használ
ták, ami nyugati tanultságú mesterre vall. Ha a
templom a XI. században épült volna, ennek
alapján összefüggésbe hozhatnánk
Veszprém
egyik, XI. század végi püspökével, a vallon ere
detű Francussal. 7 6 A templom építését közvetett
történeti adatok alapján azonban mégis a X I I I .
század tízes éveire keltezzük, és összefüggésbe
hozzuk az ugyancsak vallon származású Robertus
püspökkel. Robertus 1208—1210 között a fehér
vári királyi bazilika prépostja volt, a veszprémi
püspöki székbe 1210-ben iktatták be. Itteni tevé
kenységéhez fűzzük nemcsak a Szent Miklós
templom építését, hanem a várhegyen a püspöki
palota és az ún. Gizella-kápolna építését is, sőt
talán a Szent György-kápolna átépítését is. Meg
jegyezzük, hogy Esztergomban és Székesfehérvá
rott, ahol jelentős latin-vallon települések voltak,
ugyancsak Szent Miklós tiszteletére szentelték
ezek templomát. Szent Miklós a kereskedők és
iparosok védőszentje volt. A veszprémi Szent
Miklós-templom környékéről több, X—XII. szá
zadi vasolvasztó kemence ismeretes. 7 7 A templom
ugyanakkor a Fehérvárról Itáliába vezető út
mentén helyezkedett el, így a kereskedők szá
mára is könnyen elérhető volt. A templomot a
XV. században átépítették, szentélyét kelet felé
meghosszabbították és sokszög alaprajzúvá ala
kították, délen előcsarnokot, nyugaton tornyot,
északon csontházat építettek hozzá. Belső terét
beboltozták, a hajót egészen ritka megoldással,
középen két oszloppal kettéosztva, kéthajóssá
alakították. Kéthajós templomok a középkori
Magyarország területén elsősorban a Szepességből és a Csallóközből ismertek. 7 8
A Szent Miklós-szeghez csatlakozott északról,

valószínűleg a Séd jobb partján a középkori piac
hely, a fórum. Meglétéről az 1055-ben keletkezett
tihanyi alapítólevél utóirata tudósít. A veszprémi
piac helyének rekonstrukciójához az esztergomi
és óbudai párhuzamok adnak segítséget. 7 9
A már említett, Nyugat-Európába vezető út
mellett, a Séd bal partján volt a X I I — X I I I . szá
zadra keltezhető és a beteg asszonyok védő
szentjéről elnevezett Szent Margit-szeg, illetve
ennek plébániatemploma. 8 0 A környezetében levő
közel 20 kanonoki ház a XIV—XV. századból,
malma a XIV. századból, fürdője pedig a XV.
századból ismeretes. 8 1
A domonkosok alexandriai Szent Katalin zár
dáját 1239-ben alapította Bertalan veszprémi püs
pök. A teljesség kedvéért említjük meg, hogy
Katalin a diákok, tudósok és szövőnők védnöke.
A várhegy alatt folyó Séd bal partján fekvő te
lepülést Katalin-szegnek nevezték. 8 2
A Katalin-szegtől valószínűleg északra helyez
kedett el az írásos forrásokból először 1267-ből
ismert, Szent Tamás apostol tiszteletére szentelt
templom. Tamás apostol az ácsok, építészek vé
delmezője. Bár közelebbi helyére semmiféle régé
szeti adat nem utal, 8,i a Győr—Bécs útvonal mel
letti dombtető keleti oldalára valószínűsíthető. 8 4
E templom környékét nevezték a középkorban
Szent Tamás-szegnek, máskor Szent Tamás falvának.
A Szent Katalin-szegtől keletre fekvő Séd-ka
nyarban volt a középkori Sár szeg. Plébániatemp
loma nem volt, a terület a káptalanhoz tartozott.
A szegek gyűrűszerűén ölelték körül a köz
ponti elhelyezkedési püspöki és ispáni várhegyet.
Egyhazjogilag mindegyik a veszprémi püspök alá
tartozott, 1313 után földesúri jogon is. A kevés
okleveles adat alapján nem dönthető el, hogy a
Szent Miklós-szegen kívül, mely szolgáltatási
kötelezettsége alapján eredetileg királyi birtok
hoz kellett hogy tartozzon, mely szegek voltak
királyi, királynéi, püspöki vagy káptalani tulaj
donban az Árpád kor időszakában. 8
Az egyetlen igazolható korai királyi tulajdon
a Várhegytől mintegy 1 km-re nyugatra fekvő
görög apácakolostor volt. Igen valószínű, hogy
István király alapította 1016—18 után. A görög
apácakolostort kivette a veszprémi püspök jog
hatósága alól és az esztergomi érsek alá rendelte. 8 ^
A középkori gazdasági és kulturális életet oly
színessé tevő etnikai különbözőségek Veszprém
esetében csak kikövetkeztethetők. A görög apá
cákról már megemlékeztünk. Rajtuk kívül az
Iván-szegen bizánci, bolgár vagy délszláv hatást
is feltételezhetünk. 8 8 A két vallon püspök egyedi
eset. Más tisztségviselők vagy polgárok köréből
nem maradt fenn olyan személynév, amelynek
alapján az etnikai összképet gazdagítani lehetne.
Veszprém területén mindenekelőtt is magyar la
kosság élt.
Veszprémben a XV. század végén mintegy
1600—2000 főnyi népesség élt. 88 Ha e kikövetkez
tetett lélekszámból rekonstruálni próbáljuk a ko
rábbi évszázadok lélekszámát, figyelembe véve
a rendkívül tagolt földrajzi terepviszonyokat, az
ismert régészeti és okleveles adatokat, valamint
a magyarországi párhuzamokat, akkor a XI. szá195

zadban a várhegyen és váralján maximálisan
1200 főnyi lakosságot rekonstruálhatunk. 8 9
A régészeti és okleveles adatok alapján úgy
tűnik, hogy amíg egyház- és államigazgatásilag
Veszprém egyike a legjelentősebb Árpád-kori te
lepüléseknek, városiasodás szempontjából jelen
téktelen. Ennek oka egyrészt a város és környé
kének r o * z földrajzi helyzete, másrészt a püspök
feudális teljhatalma, akinek nem állt érdekében
a korszerűsödést jelentő iparos-, kereskedő- és
értelmiségi réteg számának növelése. Emiatt
Veszprém megrekedt egy mezőváros fejlődési
fokán, és így élte át a késő középkor évszáza
dait. 90
A Veszprémre vonatkozó várostörténeti re
konstrukciónk nyilvánvalóan vázlatszerű. Bő
vebbet csak újabb források előkerülése után
mondhatunk. Új írásos adatok előkerülésére ke
vés a remény, az ismeretek bővülését tehát első
sorban a régészeti kutatások szolgálhatják. 9 1
2.

Székesíehérvár

Fehérvár nevének jelentésével kapcsolatban
a legvalószínűbb magyarázat Horváth Jánosé,
aki szerint a város „kivételes nemességéről" kap
ta nevét. Az általa idézett szöveg a Fehérvárott
1108 előtt íródott Szent István Kisebb Legendá
jában szerepel. 9 2 Ezt a véleményt támasztja alá
Györffy György azon nézete is, miszerint a vár
a nevét fehér kőből való építettségéből nyerte. 9 9
Az Alba Regia megnevezés először a X I I I . szá
zad második felében tűnik fel, amely már a ki
rályi bazilikában lévő, és a települést kiemel
kedő jelentőségűvé tevő királyi trónszék jelen
létére, a koronázások színhelyére utal, és ame
lyet később
fordítanak
le
Székesfehérvár,
Stuhlweissenburg, Istolni Beograd névre. 9 4
István király a XI. század elején alapítja a
királyi bazilikát, mint ún. saját kápolnát (propriam capellam), amelyben 1031 és 1540 között
királyaink és családtagjaik többségét eltemették,
ahol 1038 és 1527 között a magyar királyokat
megkoronázták majd trónra ültették. Itt őrizték
a koronázási jelvényeket, a legfontosabb okleve
leket. Itt írták az ország hivatalos történetét is. 95
A XI. század második felétől a város déli szélén
tartották minden év augusztus második felében
az országgyűléssel is egybekötött királyi bírás
kodást. 9 6 Fehérvárról külön súlyegységet nevez
tek el (pondus Albensis) és 1430 körül egy év
tizeden át pénzt is vertek itt. 97 Korai államigaz
gatási szerepét a X I I I . század közepétől szakrális
szerep váltotta fel, miután Buda lett az ország
végleges adminisztratív központja. 9 8
A középkori Fehérvár területén a legutóbbi
időkig mindössze egy római kori postaállomást
tételezett fel a kutatás a csekély települési és
temetkezési adat alapján, amely postaállomás az
Arrabonából Gorsiumon át vezető út mentén
állt. 99 1965 és 1972 között végzett ásatásaink so
rán azonban az e g y k o r i királyi bazilika terüle
tének legalsó szintjén két különböző kőépület
maradványait találtuk meg (az egyik legalább
5 X 5 méteres, a másik legalább 9 X 6 méteres
volt), amelyek építése meg kellett hogy előzze
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3. ábra. Székesfehérvár és környékének X—XI. századi
helységnevei és egyházai. Rekonstrukció
Abb. 3. Die Kirchen- und Ortsnamen des X—XI. Jahr
hunderts der Stadt und der Umgebung Székesfehérvár.
Rekonstruktion
a XI. századi bazilika építését. Az ún. pseudoisodomum technikával, homokkőből készült épület
tengelye négy fokkal tér el a bazilika főtengelyé
től, hasonlóan a bazilika nyugati egysége előtt
a múlt században feltárt, majd általunk hitelesí
tett, törtköves technikával készült, közel 15X15
méteres épülethez. 1 0 0 Bár a talált kisleletanyag
(római tetőfedő tegula és imbrex) nem adott le
hetőséget az épület használati idejének közelebbi
meghatározására, valószínű, hogy mindhárom
épület a római korból származik. Semmi egyéb
adat nem utal ugyanis arra, hogy ilyen kőépület
a VI—IX. század között Székesfehérvár terüle
tén épült volna.
Érintenünk kell röviden azt a feltételezést,
mely szerint Fehérvár kialakulása a X. század
második harmadában, Györffy György által fe
jedelemnek vélelmezett Szabolcs személyéhez
köthető. 101 Tény, hogy a középkori várostól mint
egy 23 és 27 km-re, a középkorban szokásos egy
napi járásra két Szabolcs nevű település talál
ható. Ezek egyikét, a mai Csákvár területén volt
erősséget a XI. század közepén lerombolták, mi
vel a birtokló, és Szabolcs leszármazottaihoz tar
tozó Csák nemzetség veszélyeztette Fehérvárt.
A másikról, a mai Pusztaszabolcsról nem írnak
különösebbet a krónikák. Szabolcs, Györffy re
konstrukciója szerint Árpádot követte a feje
delmi székben, ahol 910—940 között tevékeny
kedett volna. Fehérvár területéről azonban korai
honfoglaló magyar leletanyagot csak a várostól
délre volt útkereszteződés környékéről ismerünk,
ez pedig kevés annak régészeti igazolására, hogy
a város területe már a X. század első felében fe
jedelmi erősség lett volna. 102
Történetírásunk már korábban megállapította,
hogy a törzsi helynevekből képzett, illetve törzsnévként viselkedő helynevek a honfoglaló törzsi
társadalom felbomlása és a központi hatalom
kialakítása során történt széttelepítési jelzik.
Utóbbi folyamat vége a X. század második
fele. 103 Fehérvár körül a honfoglalás kori törzs
nevekből Jenő, Kér, Nyék és Keszi, másrészt
Berény és Ladány helynevek találhatók, amely

települések létrejötte, tekintve hogy területük
ről nem ismerünk korai honfoglaló magyar lelet
anyagot, összefüggésben Géza nagyfejedelem
fehérvári szálláshelyével és eltemetésével, a X.
század utolsó n e g y e d é r e valószínűsíthető. Vagy
Géza, vagy pedig fia, István király korát jelzi a
már 1009-ből ismert Urhida (herceg hídja) 104
nevű átkelőhely kialakulása, amely a várostól
délnyugatra levő sárvízi szakasznál volt. Ugyan
csak az ezredfordulóra tehető a város körül fek
vő, és valószínűleg korai bizánci térítést jelző
Szent György, Szent Mihály, Szent Pantaleion,
valamint talán a Szent Kozma és Dámján egy
házas helyek kialakulása. 1 0 5 És ugyancsak a XI.
század elejéről kell származtatnunk a közelben
fekvő Börgönd települését is, tekintettel arra,
hogy létezését korai oklevél igazolja. 106
A fenti települések egy Alba civitas körüli,
mintegy 10 km-es sugarú kör mentén találhatók.
Ez a települési hálózat azt sugallja, hogy fel
adatuk volt a fejedelem, majd a király számára
különböző szolgáltatásokat nyújtani, védelméről
gondoskodni. '
De a fentiekhez hasonló második települési
láncolat is felismerhető a korábbi és újabb régé
szeti kutatások alapján. Fehérvár legmagasabb
pontjától számított, mintegy 2—3 km sugarú kör
mentén tíz olyan temető ismert az ezredforduló
körüli évtizedekre keltezhetöen (egy esetben a
települést is ismerjük), amelyek egyrészt föld-

4. ábra. Székesfehérvár középkori alaprajza. Rekon
strukció. A=castrum, B=Budai külváros, C=Sziget,
D=Ingovány, E=Üjváros(?)
Abb. 4. Der mittelalterliche Grundriss von Székesfehér
vár. Rekonstruktion. A=Castrum, B=Vorstadt Buda,
C=Insel, D=Sumpfboden, E=Neustadt(?)

rajzi adottságuk, másrészt oklevelek szerint egyegy fontosabb út mentén feküsznek. Nevük nem
maradt fenn. 108 E kettős települési gyűrű létesí
tésének célja, és kialakításának időpontja csakis
az ezredforduló állam- és egyházszervezésével
függhet össze.
Fenti feltételezésünkhöz jó ellenőrzési lehető
séget kínálnak a Fehérvár k ö r n y é k i avar kori 1 0 9
és X. század eleji honfoglaló magyar temetkezé
sek. 110 A három avar kori és a négy honfoglaló
magyar temetkezés azonban egyaránt a várostól
délre található, az Aquincum—Sopianae, illetve
az Arrabona—Gorsium római településeket öszszekötő útkereszteződés környékén, nem pedig
körben, a központ körül.
A régészeti adatok azt mutatják, hogy a nép
vándorlás és honfoglalás korában még használt
római (vagy korábbi) utakat, illetve a fentebb
említett útcsomópontot, a jobb védhetőség és
ellenőrzés érdekében a X. század második felét
követően mintegy 4 km-rel északabbra helyez
ték át, a fejedelmi szállás közelébe." 1
E fejedelmi szálláshely, illetve erődítmény
pontos helye a közelmúltban végzett ásatásaink
során vált ismertté. Eszerint, a fejedelem erősí
tett szállása a középkori civitas, illetve castrum
közepén, egy közel 4 méter magas, 150 méter
hosszú és mintegy 100 méter széles dombon he
lyezkedett el, amelyet a domb szélén közel 20
méter széles és 10 méter magas védőárok, vala
mint sánc vett k ö r ü l . " 2 A domb közepére kváderköből épült négyapsziszos, centrális elrendezésű
templom épült,
amelynek építési technológiája,
alaprajzi elrendezése Bizánc, illetve a Kaukázus
k ö r n y é k é r e utal, d e párhuzamai megtalálhatók
Nyugat-, Dél- és Délkelet-Európában i s . " 4 E
templomot, amelyet Szent Péter tiszteletére szen
teltek, véleményünk szerint Géza nagyfejedelem
építtette, ahová halála után őt magát el is temet
ték. Géza templomát a X I I I . század elején azon
ban lebontották, hogy helyére Béla, az ifjabb ki
rály 1225—1235 között, ugyancsak Szent Péter
tiszteletére szentelt nagy, háromhajós templomot
(az oklevelek szerint katedrálist) építtethessen
fel. Magán a dombon, az előkerült X—XI. szá
zadi cseréptöredékek és rétegtani adatok szerint
jelentős tereprendezést végeztek, amelynek so
rán a domb déli oldaláról mintegy 40—50 cm
vastag humuszréteget letermeltek és átszállítot
tak az északi oldalra, hogy kellő nagyságú víz
szintes terepet alakítsanak ki. Az új Péter
templomtól északkeletre, az ásatások során na
gyobb méretű épület tört köves technikával ké
szült alapfalait is megfigyeltük, amely falak a
mai székesegyház alá nyúlnak. Ezen épület a
kisteletek hiánya alapján kora Árpád-kori köz
épületnek tartható. Az ugyanitt előkerült kétosztatú, földbe mélyített, tapasztott kemencés
ház, továbbá a mellette levő, és az új templom
alapozási mélységével megegyező 4,5 m mély,
valamint 2 x 2 m széles akna, az alján elhelye
zett edényekkel, tojásokkal és áldozati állatok
maradványaival az 1225—35 közötti templom
építéssel függ össze." 7
A centrális kápolnától északi irányban egy
tört köves technikával készült újabb fal húzódik,
amely hozzá volt építve a kápolnához. Talán
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(eredetileg vagy másodlagosan) temetőkerítés
lehetett, mert e fal északi végéhez hozzáépítve,
egy kelet—nyugati hossztengellyel rendelkező,
északkeleti sarkánál levágott, és keleten egyene
sen záródó épületet tártunk fel, amely (eredeti
leg vagy másodlagosan) csontházként szolgált." 8
A centrális templomtól, illetve a IV. Béla-féle
templomiéi északra még a XV. század végén is
volt temetkezés, egy Hentel nevű városi polgár
ugyanis 1470 körül e temetőben építteti fel ma is
álló késő gótikus kápolnáját." 9
Az ezredforduló körül e domb tetején tehát
csupán mintegy 100 x 100 méter nagyságú terü
let volt lakhatásra alkalmas, ez a nagyság azon
ban megegyezik a hasonló korú Quedlinburg és
a krakkói W a w e l császári, illetve fejedelmi szál
láshelyének területével. 1 2 0 E viszonylag kicsiny
területen állt a centrális templom, mellette kellett
hogy álljon egy fejedelmi lakóépület és itt kellett
tartózkodnia bizonyos számú őrségnek is.
A fejedelmi várdomb alján felépített XI. szá
zadi királyi bazilika és prépostság helyéből nyil
vánvaló, hogy a város topográfiai súlypontja az
ezredfordulót követően eltolódott. István király
ugyanis saját kápolnáját és a hozzá tartozó pré
postságot, amelynek mérete mintegy 80X40,
illetve 60X100 méter nagyságú volt, nem épít
hette fel azon a dombon, ahol apja szálláshelye
és kőtemploma állott. (Már ez is kizárja annak
valószínűségét, hogy a Géza sírját magába fog
laló templomot István építtette volna apja sír
kápolnájaként. 1 2 1 )
A múlt században több alkalommal feltárt, de
visszatemetett, majd 1936—38 között részben új
ra feltárt, de most már bemutatott, majd 1965 és
1972 között általunk számos részletében ismé
telten feltárt királyi bazilika építéstörténetét
csak egészen röviden kívánjuk érinteni, főként
saját ásatási eredményeink alapján. 1 2 2
A fentebb már említett legkorábbi, római kori
kőépitkezésen felül, a bazilika építése előtti
évekből vagy évtizedekből származó néhány sír
alapján arra kell gondolnunk, hogy a fejedelmi
szálláshely körül élő várnép ezen a területen
temetkezett. E temető területére épült, az európai
méretekben is igen nagy léptékű bazilika. A bazi
lika kezdeti építési ideje vitatott. Lehetséges,
hogy építése már a X. század utolsó éveiben
megkezdődött, 1 2 4 de lehetséges, hogy építésének
megkezdése az 1003—1004-es adományozással
hozható összefüggésbe. 1 2 5 Györffy György hatá
rozott állásfoglalása szerint az építkezés megkez
désére csak az 1016—18-as balkáni hadjáratok
sikeres befejezésével nyílt lehetőség, szüksé
gessé pedig azért vált, mert a Szentföldre vezető
szárazföldi út Fehérváron haladt keresztül. 1 2 6
Hartvik püspök 1112—16 között írt Szent István
életrajzából úgy tudjuk, hogy a bazilika 1038-ban
még nem volt felszentelve.
Ha a magunk részé
ről ennek az adatnak a részbeni hitelességében
nem is kételkedünk, azt azonban kizártnak tart
juk, hogy az 1031-ben itt eltemetett Imre herce
get egy még nem funkcionáló, felszenteletlen
templomba temették volna el. 128 Hogy a bazilika
ekkor már működött, valószínűsíti István király
és Gizella királyné 1031-ben történt miseruha
adományozása is ezen egyház számára. 1 2 9 Az el
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lentmondást abban látjuk feloldhatónak, hogy
Hartvik püspök a teljes istváni koncepció sze
rinti bazilikára vonatkoztathatta megjegyzését,
az egész épületegyüttes felépítése ugyanis több
építési szakaszban történhetett.
A román kori templom félköríves szentély
záródással, északon és délen egy-egy egyenes
záródású mellékhajóval és ahhoz csatlakozó egyegy helyiséggel rendelkezett. Hét pillérpár osz
totta belső terét háromhajóssá, amely kettőzött
nyolcadik pillérpárral végződött. A templom
nyugati bejárati egységét, a fölötte álló épület
miatt nem ismerjük, csupán azt tudni, hogy nyu
gati záróvonala a mai püspöki palota nyugati
homlokzatával eshetett egybe. 1 3 0 A bazilika fő
oltárának m a r a d v á n y a nem került elő, helye
azonban a főhajó és a félköríves szentély talál
kozási sávjában lehetett. Az általunk végzett
ásatásból vált ismertté a templom középpontjá
ban előkerült és Szent Istvánhoz köthető sírhely
a hozzá kapcsolódó építménnyel együtt, amelyet
az 1083-as szentté avatást követően építhettek.
Az 1. és 3. pillérpár közötti sávban helyezkedett
el a XII(?)—XIV. századi kórus, középen király
sírokkal. A főhajó déli oldalán, a 3. és 4. pillér
között volt a szószék, l 3 1 az 5. és 6. pillér közötti
sávban talán az egykori déli bejárat, amely így
Szent István sírépítményére volt merőleges.
A román kori bazilika szentélyének fél kupo
lája mozaikkal volt díszítve, a hajók nyílt fedél
székkel vagy egyenes fafödémmel lehettek le
fedve. Padlózata fehér mészkő lapokkal volt fed
ve, a Szent István-sír és -kultuszhely környéke
pedig, az uralkodó család piros-fehér színeit ér
zékeltető, díszesen rakott fehér márvány és vörös
tégla elemekkel váltakozva volt borítva. 1 3 3
A bazilikát Károly Róbert 1318-ban boltoztatta
be, a korábbi pilléreket körülfalazással erősítette
meg, a korábbi járószintet pedig 38 cm-rel emelte
meg, és vörös márvány lapokkal boríttatta le.
Minden valószínűség szerint ehhez az átalakítás
hoz kapcsolható a kórust körítő építmény rész
leges bővítése, továbbá a kórus nyugati szegé
lyének középpontjában egy kelet-nyugati tenge
lyű, nagyméretű pódium kialakítása, amelyen
minden valószínűség szerint, baldachin alatt, a
„solium regni", a királyi trónszék állott. 134
1327-ben leégett a bazilika tetőszerkezete,
amelynek kijavítása valószínűleg további belső
építkezéseket is maga után vont.
1349 és 1374
között Nagy Lajos, édesapja, családja és saját
maga számára az északi oldalhajó nyugati felé
ben egy zárt sírkápolnát alakíttatott ki.
A XV.
század végén Mátyás király, a részben elbon
tott városfal és a bazilika keleti szentélye között
bővítési munkákba kezdett, amelyet azonban
életében nem tudott befejezni. A mintegy 2 mé
terrel magasabb járószintre tervezett keleti bő
vítés főtengelyében saját sírkápolnáját kívánta
kialakíttatni, amihez északról és délről talán
három-három kápolna csatlakozott. 1 3 7 1540-ben
temették el a bazilikában az utolsó királyt, Szapolyai Jánost. 1 3 8 Koporsóját véleményünk szerint
a kórusba benyúló pódium északkeleti sarkába
bevágott téglasírba helyezték. A kórus három
román kori, téglából készült királysírja mellé
újabb három, téglából készült késő középkori

királysír került. A déli oldalhajóban a 3. pillér
mellől került elő a múlt században I I I . Béla és
felesége, Antiochiai Anna sírja. Valószínűnek
tartjuk, hogy Nagy Lajos és két feleségének sír
ja az északi oldalhajóban a 6. és 7. pillér magas
ságában volt. 139 A XV. század végén Kálmáncsehi
Domokos, a bazilika prépostja, Szent Anna tisz
teletére az északi oldalhajó keleti felében, az 1.
és 3. pillér között új kápolnát építtetett. 1 4 0
A román kori bazilika alapozása római kori
nagyméretű faragott mészkő kváderekből és kü
lönböző építészeti tagozatokból készült. Az észa
ki oldalhajó külső falköpenye, továbbá a fő
szentély északi külső oldalán 1972-ben kibon
tott felmenő falszakasz alapján valószínűnek lát
szik, hogy a bazilika falai homokkőből faragott
kvaderkövekbol épültek. 1 4 1
A román kori bazilikához délről két egyhajós,
félköríves szentélyű, valószínűleg főúri sírkápol
na csatlakozott. 1 4 A bazilika délkeleti sarkán
levő e g y k o r i kincstár és levéltár épületéhez kap
csolódó első kápolnát 1100 körül, az ehhez délről
csatlakozó második sírkápolnát az 1200-as évek
körül építették. Ez utóbbiak alá nyúlik egy sza
bálytalan négyzet alaprajzú korábbi épület vagy
kerítés visszabontott fala, melynek rendeltetése
ma még kérdéses. 1 4 3
A bazilikától északra elhelyezkedő e g y k o r i
prépostsági épületekből csak csekély részletek
feltárására került eddig sor, amelyekből azonban
sem alaprajz, sem kiterjedés nem határozható
meg. Egy 1601-ben készült francia metszet szerint
a keleti várfallal párhuzamosan elhelyezkedő
épületekhez nyugat felől egy másik épület csatla
kozott, amely a hozzáépített kerítésfallal együtt
zárt udvart képezett. 1 4 4 Az 1979-ben végzett ki
sebb ásatás során egy elbontott, É—D irányú,
sárga murvás és tört kőből rakott falmaradvány
volt megfigyelhető, amely azonban nem volt
merőleges a bazilika főtengelyére. E fallal pár
huzamosan egy 1 méter széles, tört köves alapo
zású, hosszú lapos kvaderkövekbol épült fal, és
ahhoz nyugat felől bekötött két falszakasz volt
megfigyelhető. A rétegtani adatok és kisleletek
alapján mindhárom fal Árpád-korinak minősít
hető, a hozzájuk tartozó épület azonban kétség
telenül használatban volt a X V I I I . század végéig-' 45
A prépostsági épületegyüttestől északra 1972ben feltártunk egy egyhajós, patkó alakú
szentélyű templomot. Terrazzopadlója volt, ala
pozása apró tört kő, felmenő fala nagy kvader
kövekbol készült. A szentélynégyzet északi és
déli oldalához egy-egy concha csatlakozott, há
rom sarkán egy-egy másodlagosan felhasznált
római kori mészkő oszlop állott. A negyedik
oszlop homokkőből faragott dobokból készült.
A patkó alakú szentélyt a középkor folyamán
egyenes szentéiyűvé alakították, és egyidejűleg
déli oldaláról bejáratot nyitottak. A templomtól
délre több, melléklet nélküli sír került elő, he
lyenként több rétegben. E templomot a Szent
Kereszt-plébániatemplommal azonosítjuk, amely
ről egy 1419-ből fennmaradt oklevél szól, és
amely szerint e templom a királyi bazilika teme
tőjében állt. A középkori belváros területén a
már említett és 1249-től plébániatemplomként

szolgáló Szent Péter-templomon kívül ez volt az
egyetlen plébániatemplom, és ami valószínűleg a
prépostsághoz tartozó egyházi és világi szemé
lyek számára szolgált. A templom történeti és
formai indokok alapján a XI. század első felé
ben épülhetett. 1 4 6
A középkori castrum területén oklevelekből
ismeretes egy, a X I I . század utolsó harmadára
visszavezethető Szent Imre-kápolna, melynek
gondozását a prépostság kanonokjai végezték.
E kápolna helyét nem ismerjük, valószínű azon
ban, h o g y a bazilika közvetlen szomszédságában
lehetett, mégpedig a középkori piactéren a
XVIII. században épült ferences templom és
kolostor helyén. 1 4 7
Egy, a XV. század második feléből fennmaradt
oklevél Szent Bertalan tiszteletére szentelt temp
lomról tesz említést. Építését a kora középkorra
valószínűsítjük, tekintettel arra, hogy Bertalan
a sószállítók védőszentje volt, Fehérvár pedig a
középkorban a Dunántúl egyik sóelosztó központ
ja volt. A Bertalan-templom helyét, figyelembe
véve a XV—XVI. századi okleveleket is, a bel
város északnyugati negyedében tételezzük fel. 148
Székesfehérvár mai belvárosának utcahálózata
mintegy 80 százalékban megegyezik a középkori
város utcahálózatával. Az utcák egykori n e v é r e
vonatkozóan több új megfigyelést tettünk. 1 4 9
A középkori városfalat egy 1601-ből származó
hadmérnöki felvétel alapján ismerjük. A várfal
építésének korát nehéz meghatározni, de való
színű, hogy a XV. század elején már állt. A XVII.
században kialakított ún. Monostorbástya és a
középkori várfal találkozásánál végzett ásatásunk
szerint a nagy kvaderkövekbol épült várfalat
20X20 cm átmérőjű cölöpökre építették. Pilla
natnyilag nem tudjuk értelmezni azt a minden
valószínűség szerint várfalhoz hasonló, tört köves
technikával készült észak—déli irányban húzódó
széles falat, amelyet 1969-ben tártunk fel a
castrum északkeleti szélén és amelyet 30X40 cm
átmérőjű, 1 m hosszú cölöpökre építettek. 1 5 0
A középkori várfalat minden irányból vizes
árok vette körül. E vizesárkon túl voltak a kül
városok: északra a Civitas exterior (budai kül
város), nyugatra az Insula (Sziget) és a Nova
civitas, délre az I n g o v á n y és a Nova-villa. 1 5 1
A budai külvárosban és a Szigeten egy-egy
ispotály működött a X I I . század végétől, össze
függésben a már korábban felvázolt kereske
delmi és zarándokúttal. Az utóbbi a johanniták
Szent István tiszteletére szentelt konventjéhez
tartozott, 1 5 2 míg az előző a Szent Miklós-prépost
sághoz. 1 5 3 Mindkettőnek a helye a régészeti kuta
tásokból többé-kevésbé ismert. 154
A budai külvárosban a XIII—XV. század kö
zött Szent Domonkos tiszteletére szentelt plébá
niatemplom és kolostor, Szent Katalin vagy Szent
Margit tiszteletére szentelt domonkos apáca
kolostor, ismeretlen patrócíniumú ferences kolos
tor, valamint Szűz Mária- és Szent József-kápol
nák épültek. Ezen egyházak közelebbi helyét nem
ismerjük. A budai külvárosról még annyit tudni,
hogy 1147 és 1249 között itt laktak a latinok,
továbbá hogy e területen a X I I I . századtól kezd
ve zsidók is éltek. 1 5 5
A vártól nyugatra fekvő Szigeten, a már emlí199

tett johanniták egyházashelyén kívül volt egy
Szent Mihály-plébániatemplom, valamint egy
ágoston rendi kolostor. Ezek helye ugyancsak
ismeretlen. 1 5 6
A déli külváros, pontosabban falu, a török kori
metszetek alapján ugyancsak templomos hely
volt. Ha ez a település volt az Ingovány, mint
ahogy véljük, temploma Szent Kozma és Dámján
tiszteletére volt szentelve. 1 5 7
A külvárosok nem voltak kőfallal körülvéve,
csak palánk és a mocsár védte őket.
Rendkívül bonyolult volt a város középkori
egyházjogi helyzete. A király magánkápolnája
ként létesült M e n n y b e felvett Mária tiszteletére
szentelt bazilika, a hozzá tartozó prépostsággal
együtt, 1181-ig az esztergomi érsek, majd a
Római Szentszék alá tartozott, tehát a területi
leg illetékes veszprémi püspökségtől független
volt. 158 E kiváltságos helyzetéből adódó előnyt
tükrözi az is, h o g y a X I I L században kanonok
jainak száma 40 volt. 159 Csak összehasonlításul:
a XIV—XV. században a veszprémi káptalan 36,
az esztergomi káptalan pedig 39 kanonokból állt.

Az uralkodó család magánkápolnája kezdetben
27 egyházas faluval, a XIV. század 30-as éveiben
pedig már 61 egyházas birtokkal rendelkezett,
tehát az ország gazdasági életében is fontos helye
volt. 160 Külön jogállása volt a johannitáknak, ők
alapításuktól kezdve az esztergomi érsek alá
tartoztak, Az összes többi egyházas hely, bele
értve már ä várban levő Szent Péter- és talán a
Szent Bertalan-templomot is, a veszprémi püs
pök alá tartozott. A szerzetesek természetesen
saját nagykáptalanjuk, illetve a bíborosi kollé
giumon keresztül a Szentszék alá tartoztak.
Veszprém és Székesfehérvár kialakulása és
kezdeti adottságai tehát közel azonosak voltak.
Már a Középkorban azonban, különböző gazda
sági és társadalmi okok következtében egymás
tól eltérő irányba fejlődtek. E változások Székes
fehérvár számára kedvezőek, Veszprém számára
hátrányosak voltak. Mindkét város korai törté
nete azonban számos kérdésben ma még tisztá
zatlan és ebben, miként azt már Veszprém ese
tében vázoltunk, mindenekelőtt a régészeti kuta
tások hozhatnak további előrelépést.
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(Budapest, 1931) 398—401; GYÖRFFY György: A
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országig. Századok, 92. (1958) 589; Uő. bővebben
in.: VA JAY Szabolcs: Géza nagyfejedelem és csa
ládja. SzfvÉvsz 1. (1967) 85., 78. jegyzet.
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GY AY, Thomas: Die Kirchenorte der Conversio
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Mihály-székesegyház nevével. Ezt vallja GUTHEIL
is: op. cit. 24. A Balaton-felvidék relatíve jól meg
kutatott területén nem ismert semmiféle frank ré
gészeti lelet. Vö.: MRT 1—4. köteteivel. Veszp
rémi várhegyen sem került elő 1969 óta frank le
letanyag, így ki kell zárnunk a csupán a patrocí200

nium névegyezésén alapuló feltételezést addig,
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5
contra Romanos milites, qui castrum Bezprem
custodiebant . . . " SRH I. 97.
6. ,,. . . Morot. . . confectus senio repausabat in castro,
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„. . . valde priorem et antiquiorem inter pontifica
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26. MORAVCSIK György: Görög nyelvű monostorok
Szent István korában. Szent István Emlékkönyv
1. (1938) 416; GYÖRFFY 321—323; a nem valószínű
Géza-kori alapításról: KOMJÁTHY op. cit. 33.
27. ,,. . . Ladislai sanctissimorum Pannóniáé regum consortum hic ossa quiescunt." lásd: 19. jegyz.
28. 1377: ,,. . . regine Ungarie . . . sepeliri consueverint . . ." lásd: 25. jegyz.
29. VAJAY op. cit. 89; UZSOKI András: az első ma
gyar királyné, Gizella sírja. Veszprém Megyei Mú
zeumok Közleményei 16. (1982) 125—168.
30. WERTNER Mór: Az Árpádok családi története.
(Nagybecskerek, 1892) 193—205.
31. Ibidem 194.
32. PFEIFFER Miklós: A domonkos rend magyar zár
dáinak vázlatos története. (Kassa, 1917) 83—85;
GEREVICH László: Budapest művészete az Árpád
korban. In.: Budapest története 1. (Budapest, 1973)
376; KIRÁLY Ilona: Árpád-házi Szent Margit és a
sziget. (Budapest, 1979) 43—60.
33. „Hie Strigoniensi oppido nativitatis exordium habuit." SRH II. 394; WERTNER op. cit. 59; 438.
34. SZENTPÉTERY Imre: Árpád-házi királyaink ok
leveleinek kritikai jegyzéke, I—II. (Budapest,
1927—1943); A kérdéses oklevél: 1171 „Actum
est in civitate W . " nem biztos, hogy Veszprémet
jelenti, annál is inkább, mivel a szókezdő , , W "

gyanús, e korban még a ,,B" a korszerű; ibidem
118.
35. SEBESTYÉN Béla: A magyar királyok tartózkodási
helyei (Budapest, 1938).
36. FEJÉR op. cit. V I I I / 2 , 155.
37. PAUER J á n o s : Székesfehérvárott koronázott ki
rálynők. (Székesfehérvár, 1872); Károly János: Fe
jér v á r m e g y e története, II. (Székesfehérvár, 1898);
PAULER Gyula: A magyar nemzet története az Ár
pád-házi királyok alatt (Budapest, 1893) I—IL; A
magyar nemzet története. Szerk.: Szilágyi S. (Bu
dapest, 1895—1897) III—V.; BARTONIEK Emma:
A király-koronázások története (Budapest, 1938).
38. 1083 körül: „. . . Pre cunctis tarnen episcopatus
Besprimiensis, quam ipsa a fundamento ceptam
omnibus sufficientiis ad servitium in a u r o vel argumento vestimentisque multiplicibus adornavit."
SRH II. 384—385; 1277:
Kesule regina beate
memorie
fundatricis
ecclesie
Vesprimiensis."
VKML Kai 13. idézi: GUTHEIL 59—60.
39. Lásd 24. jegyz.
40. PAULER op. cit. I. (1893) 110, 146.
41. 1347: „. . . nobiles de superiori Dörögd praefatae
ecclesiae patroni stabunt et orabunt coram maiori Altari Beati A n d r e a e . . ." ÁDÁM Iván: A felsődörögdi templom. Egyházművészeti Lap (Buda
pest, 1882) 213—215. Az oklevél további szövegé
ből, valamint a régészeti feltárás eredményéből
lehetett bizonyítani, hogy a kegyúri család helye
a szentélyen belül az északi oldalon volt.
42. Lásd 22. jegyz.
43. Rogerius: Carmen miserabile. SRH II. 555. Az
„ülési j o g " keleti eredetű hátteréről és tovább
éléséről; HORVÁTH J á n o s : Középkori irodalmunk
székesfehérvári vonatkozásai. SzfvÉvsz 2. (1972)
123—127.
44. PAULER op. cit. II. (1893) 447—484.
45. MÁLYUSZ Elemér: A mezővárosi fejlődés. Tanul
mányok a parasztság történetéhez Magyarországon
a XIV. században. Ed. SZÉKELY Gy. (Budapest,
1953) 162—166; SZÉKELY György: A földközös
ség és szerepe az osztályharcban. Ibidem, 86—87,
99—100.
46. Mintegy 70 falu és mezőváros volt részben vagy
egészében a püspökség birtokában a XIV. század
ban. A káptalan pedig közel 140 faluval és bir
tokkal rendelkezett egyidejűleg; HOLUB József:
Egy dunántúli egyházi nagybirtok története a kö
zépkor végén (Pécs, 1943); KUMOROWITZ L. Ber
nát: Veszprémi regeszták, 1301—1387 (Budapest,
1953) 7—9; GUTHEIL 301—341.
47. Utoljára és összefoglalóan GYÖRFFY György: Bu
dapest története az Árpád-korban. In.: Budapest
története, II. (Budapest, 1972). Ed. GEREVICH L.
217—247.
48. Veszprémben a XI. század végén élt egy Francus
nevű vallon származású püspök; SZÉKELY György:
A székesfehérvári latinok és vallonok a közép
kori Magyarországon. SzfvÉvsz 2. (1972) 56—58,
és Robertus volt ugyancsak vallon származású püs
pök Veszprémben 1209—1226 között. E kérdés
hez KUBINYI András: Székesfehérvár középkori
oklevéladása és pecsétéi. Ibidem 151—168, vala
mint FÜGEDI Erik: A középkori magyar város
privilégiumok. Tanulmányok Budapest Múltjából
14. (1961) 17—107.
49. „Comes perpetuus": FEJÉR op. cit. V I I I / 2 , 155.
50. 1278: FEJÉR op. cit V / 2 , 471—472; 1294: FEJÉR
op. cit. V I / 1 , 303—304. Az adatra M A J O R J e n ő
hívta fel figyelmemet lektori véleményében, aki
nek ezért és egyéb önzetlen szakmai segítségéért
e helyütt fejezem ki köszönetemet.
51. HUSZÁR Lajos: Pénzverés Veszprémben a XV.
században. Veszprém Megyei Múzeumok Közle
ményei 2. (1964) 199—204. Ennek lehet bizonyos
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előzménye az, amelyre ugyancsak Major J e n ő
hívta fel figyelmemet: „egy 1338-as adat szerint
(Anjou-kori Okmánytár I I I . 514) a környéken
veszprémi márka értékben számolták a pénzt, ami
annyit legalább jelent, hogy egy gazdasági körzet
központja volt Veszprém".
52. FEJÉRPATAKY László: Pápai adószedők Magyar
országon a XIII—XIV. században. Századok (1887)
606. Ennek korrigált adatai: MALYUSZ Elemér:
Egyházi társadalom a középkori Magyarországon
(Budapest, 1971) 180—181; FÜGEDI Erik: A XV.
századi magyar püspökök. Történeti Szemle 8.
(1965) 496.
53. 1448: ,,. . . in maiore palatio castri Wesprimiensis"
VKML Veszprém eccl. et capit. 38. Idézi: GUTHEIL
274. Ez a „nagyobbik palota" véleményünk sze
rint a mai püspöki palota területén állt, és a XVI.
századi hadmérnöki felvételeken rögzített közép
kori palotaegyüttessel lehet azonos, míg a ki
következtetett „kisebbik palota" pedig esetleg
a Szent György-kápolna nyugati vagy északi
környezetében állhatott, amely eredetileg a ko
rai Árpád-kori ispánsági (?), püspöki (?) palatiummal lehet azonos, amelyet talán még nem bon
tottak el a XV. szd.-ig.
54. GUTHEIL 107—109, 182—212.
55. Lehetséges, hogy a „Szent Tamás mező": 1237:
Hazai Okmánytár V. 17—18 és a „Szent Tamás
falva" (in villa episcopali sancti Thome martiris):
1370: az elveszett oklevél VPL Veszprém 1 alatti
szövegét közli BÉKEFI Rémig: A Balaton környé
kének egyházai és várai a középkorban (Buda
pest, 1907) 14, ill. GUTHEIL 191, két különböző
területet jelent. A kételkedést SOLYMOSI László
hintette el bennünk, aki a Gutheil kötetének is
mertetése során, az azt követő beszélgetésünkkor
közölte, hogy az Országos Levéltárban talált 1260as évekből egy olyan oklevelet, amely alapján
igazolható, hogy ekkor létezett az apostol Tamás
ról elnevezett egyház, amely nem biztos, hogy a
későbbi mártír Tamás egyházával azonos.
56. Veszprém középkori régészeti megfigyelések és
kutatások terén igen jelentős munkát végzett ko
rábban Ádám Iván és Rhé Gyula, ill. az utóbbi
évtizedekben Gyürky Katalin és Tóth Sándor (aki
től rendkívül várjuk a sajnálatosan abbahagyott
székesegyházi feltárásainak mielőbbi közreadá
sát). A régészeti topográfia lelkiismeretes nagy
munkáját Eri Istvánnak, Kelemen Mártának, Né
meth Péternek, Tóth Sándornak és Torma István
nak köszönhetjük (MRT 2., 224—256), ahol az
egyes lelőhelyeknél a teljes bibliográfia is meg
található.
57. KRALOVANSZKY Alán: Beiträge zum Problem
der Ausgestattung, Chronologie und der ethnischen
Bestimmung der sog. Schläfenringes mit S. Ende.
Studia Slavica 5. (1959) 327—361; MRT 2., 251—2.
58. MRT 2., 51/2; 51/3a és 51/25. sz. lelőhelyek.
59. TÓTH Sándor: A veszprémi székesegyház közép
kori kőfaragványai. Veszprém Megyei Muzeumok
Közleményei 1. (1963) 126.
60. ADAM Iván: A veszprémi székesegyház (Veszp
rém, 1912) 53—129.
61. ÉRI István: Veszprém (Budapest, 1972) 9; GUTHEIL
65—66; TÓTH op. cit. 123—124 szerint az Ádám
által megfigyelt 120 x 120 cm-es, kemény mész
kőből készült báziskő (egyik in situ feküdt a fő
hajó és oldalhajó választóvonalában Ù járószint
alatt 200 cm mélyen: ÂDÀM op. cit. 95—96) nem
tartozott a magasabban alapozott és felmenő fa
laival, oszlopaival megmaradt, Balaton-felvidéki
vörös homokkőből készült ugyancsak román kori
bazilikához. Ujabb oszloptalapzat került elő a
Szent György-kápolna feltárása után (GYÜRKY
Katalin: Die St. Georg-Kapelle in der Burg von
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Veszprém. ActaArch-Hung 15. (1963) 341—386)
a védőépület készítésekor végzett munkálatok so
rán másodlagos helyzetben: TÓTH op. cit. 122—
123. Az előbbiekkel azonos nagyságú — 112 x 118
cm — oszloplábazatot véstünk ki a székesegyház
közelében fekvő Tolbuhin út 39. sz. ház pincéjé
nek alapozásából, amely ugyancsak kemény mész
kőből készült; KRALOVANSZKY Alán: RégFüz
33. (1980) 118—119. Mindhárom lábazat, vélemé
nyünk szerint, eredetileg római lábazat volt, ame
lyeket átfaragtak.
62. ÁDÁM I. leírása szerint nincsen összeépítve az
oldalhajók fala a tornyok falával: op. cit. 63.
63. A szentély bővítése és az új altemplom az 1380.
évi égés után épült, felszentelése pedig 1400-ban
történt. FRAKNOI Vilmos—LUKCSICS József: op.
cit. II. 324.
64. KOROMPAY Gyula: Veszprém (Budapest, 1957)
35; A székesegyháztól északra fekvő Szent György
kápolna nincsen a metszeten, az csak régészeti és
írásos forrásokból ismert; GYÜRKY op. cit: Az
ugyancsak az északi oldalon álló Szentlélek-kápolna, amelynek néhány építészeti részlete a Szent
György-kápolna feltárása során került napfény
re, 1371 előtt már állt: Zalai Oklevéltár II. 72;
BÉKEFI op. cit. 22. A déli oldalon Szent László
tiszteletére épült kápolna 1359 előtt (FRAKNÔI
V.—LUKCSICS J. op. cit. II. 182), a Szent Már
toné pedig 1429 előtt (Történeti Tár, 1887, 177)
már állt.
65. A rekonstrukciót ennek ellenére Gerevich László
kérésére megkíséreltük, amelyet 1:500-as léptékű
vezérszint felmérésre vittünk fel. A metszeten
megadott lépték szerint a szélesség megegyezett,
a hosszúság és a tájolás nem. Ennek alapján ké
szült
lekicsinyítve
rekonstrukciónk;
KRALO
VANSZKY Alán: A veszprémi várhegy. Vezető
(Veszprém, 1981) 6. Ennek következtében csupán
előzetes feltételezés elvi rekonstrukciónk, amíg
Tóth Sándor nem teszi közzé kutatási eredményeit.
66. A hadmérnöki felvétel meghatározta a felmérés
célját: a katonai szempontot (felhasználható hely
ségek, védelem vagy támadás esetén fontos pon
tok stb.). Ismeretlen tényező, hagy nem tudjuk
bizonyítani a felvétel alapján, csak a földszinti
helyiségeket rögzítették-e, s hogy melyik helyi
ség felett lehetett egy vagy több szint még? Ter
mészetesen ismeretlen tényező még az is, hogy
hány építési periódusban épült fel az egész épület
együttes. A fenti tényezőket figyelembe véve, úgy
tűnik, hogy az épületegyüttes magja a várhegy
keleti sziklapereméhez keletről és északról hatá
rolt L alakú, hét helyiségből álló egység, amely
előtt délre kerítésfallal elhatárolt udvar helyezkedik
el, valamint nyugat felől egy kapu, amelyhez észak
ról és délről egy-egy helyiség csatlakozik a kül
ső, nyugati udvar felőli oldalon. A keleti épü
letszárnyhoz, valószínűleg konzolos alátámasz
tással olyan kiugró épületegység csatlakozik ke
let felé, amely védőtorony é s / v a g y latrina lehe
tett, valamint egy délkelet irányba húzódó kerí
tésfal, ill. a keleti várfalnál egy oldalozó torony.
E belső, keleti épületegyüttes északi falához észa
ki irányban olyan „külső" helyiség csatlakozik,
amely elvben lehetne az ún. Gizella-kápolna (er
re gondolt KOROMPAY op. cit. 36). Ha viszont
a felvétel és a visszaszerkesztés jó, akkor ez
nem lehet azonos a kápolna épületével. Külön
ben a keleti szárny helyiségei terem nagyságúak:
szélességük 6—8 m, hosszúságuk 8, 9, 12, 14 és
16 m. A nyugati traktus északról két nagy helyi
séggel, előtte délre nagy udvarral, és az udvart
délről, nyugatról körülölelő kerítésfallal rendel
kezik. A keleti és nyugati részegységhez délről
egy, az előbbiekkel közel azonos nagyságrendű

terület tartozik, amely minden oldala kerítésfal
lal van körülvéve, és a belső tér, u d v a r közepén
legalább két építési periódusban épített épület áll.
Ezen déli épületből és kerítésfalból álló egység
hez csatlakozik nyugat felé a belső és külső vá
rat elválasztó kapu, valamint annak védműrendszere (kerítés, ill. várfal, kaputornyok, folyosó
és rondella).
Ennek a palotaegyüttesnek magját szokás az Ár
pád-kori királyi, ill. királynéi palotának tekin
teni, azzal az indokkal többek között, hogy az
1757—1758-as püspöki protokollum szerint ,,. . . a
püspöki palotának, amelyet ezelőtt királyi rezi
denciának neveztek . . .", ill. „. . . a kapun belül,
amint szokás nevezni, a királyné konyhája is egy
ben fennállott". (Veszprémi püspöki Levéltár,
Protocollum Episcopate. 1757—58. Idézi: GUTHEIL
67—68). Major J e n ő lektori véleményében is en
nek az adatnak a figyelembevételét hangsúlyoz
ta: „bármennyire is késői a királyné konyhájára
emlékező adat, mivel a tanúvallomás a királyi
rezidenciát is megemlítette . . . nem lehet érték
telennek tekinteni . . .". A fentiekkel szemben
azonban ú g y vélem, hogy az ellenindok mégsem
állja meg a helyét. Ismert ugyanis, h o g y 1566 és
1719 között Veszprém várát a török elleni harc
egységes stratégiája és a pénzügyi fedezet, majd
a Rákóczi-féle szabadságharc miatt a király át
vette és birtokolta a veszprémi püspöktől: LUKCSICS Pál—PFEIFFER János: A veszprémi püs
pöki vár a katolikus restauráció korában. (Veszp
rém, 1933) 38. Ennek alapján úgy gondolom, hogy
reálisabb az 1757/58-as birtokperes tanúvallomás
adatának feloldása, ha a 39 évvel korábban lezá
ródott és 143 évig tartó „királyi" időszakra vonatkoztattatjuk, mint a 445 évvel korábban lezá
ródott, 1313 előtti időszakra!
Major J e n ő azon feltételezését, amely szerint a
legkorábbi fejedelmi, ill. királyi szálláshely eset
leg nem a várban, hanem a veszprémvölgyi gö
rög apácakolostor területén kereshető (szíves szó
beli közlése), feltétlenül megfontolandónak és
kutatandónak tartom. E kérdésről Major Jenő
vel közös tanulmányban kívánunk foglalkozni.
67. Az 1980—1982. évi ásatás, ill. falkutatás ered
ményéről; KRALOVANSZKY Alán: Újabb adatok
a veszprémi Gizella-kápolna közép- és újkori épí
téstörténetéhez. Építéstudomány, XV. (1983) 273—
281.
68. GYÜRKY op. cit.; GERVERS-MOLNAR Vera: A
középkori Magyarország rotundái. Művészettör
téneti Füzetek, 4. (1972).
69. GYÖRFFY 102.
70. GYÜRKY ibidem.
71. Erre elsősorban nyugat- és délkelet-európai pél
dák alapján gondolhatunk: Aachen, Przemysl,
Krakkó stb.
72. 1307: „castrum Omnium Sanctorum": Zala megyei
Oklevéltár, I. 127—128. 1352-ben már nem mint
„külső" vár, hanem mint társaskáptalan tűnik fel:
„prepositura ecclesie omnium sanctorum in castro
Vesprimiensis": FRAKNÓI—LUKCSICS op. cit. II.
152. E prépostság helye a Tolbuhin u. 17—21. tel
keken keresendő, ahol minden valószínűség sze
rint a XVII. századi vári református templom is
állhatott. A Tolbuhin u. 17. kapualjában lévő né
hány, melléklet nélküli csontváz, állaguk miatt, in
kább
középkorinak
tűnik;
KRALOVANSZKY
RégFüz 35. (1982) 137. (Itt jegyezzük meg, hogy a
köznyelvben használatos „nagyprépostság" e „kis"
prépostságtól való megkülönböztetést jelzi, hiszen
mindkét prépostság székhelye a veszprémi vár
ban volt.)
73. GUTHEIL 121—123.

74. Eltérően a MRT 2. 51/7. sz. lelőhelynél írottaktól,
a templom feltételezett helyét az 51/31. sz. lelő
helyre véljük meghatározni, mivel innen korai
Árpád-kori temetkezés ismert: ERY К.—PALAGYI
S. RégFüz 29. (1976) 70—71. A Szent Margit- és a
Szent Miklós-templomok is domb peremén állot
tak, nem pedig domboldalon, ahogy a MRT 2. 233.
oldalán látható térképen jelölték, és ahonnan te
metkezés sem ismert, a terepviszony is alkalmat
lan egy plébániatemplom megépítésére, egy temető
kialakítására.
75. A XI. századra határozta meg e templom építését
a feltáró Rhé Gy.: RHÉ Gyula: Üj Árpád-kori
templommaradványok Veszprémben. A Veszprém
vármegyei Múzeum évi Jelentése (1930) 1—14.
A hitelesítő feltárás eredményeiről: ERY К.—KRA
LOVANSZKY A. RégFüz, 32. (1979) 101—103.
76. Lásd 48. jegyz.
77. MRT 2. 51/49, 51, 52d lelőhelyek. V.o.: HECKE
NAST Gusztáv—NOV AKI Gyula—VASTAG Gé
za—ZOLTAY Endre. A magyarországi vaskohászat
története a korai középkorban. (Budapest, 1968)
171.
78. A templom építéstörténetéről a Magyar Régészeti
és Művészettörténeti Társulat 1979. évi üléssza
kán számoltam be részletesen.
79. „. . . Bezprenensis mercati tributum." ERDÉLYI
László: A pannonhalmi Szent Benedek rend törté
nete. X. 14,330. Hasonló véleménnyel GUTHEIL
187, ill. Major J e n ő szíves szóbeli közlése. Az esz
tergomi és az óbudai párhuzamok: MRT 5. (1979)
136. ill. GYÖRFFY Budapest története op. cit. 268.
KUBINYI A. ibidem IL (1973) 14.
80. MRT 2. 51/3a—b. ill. ÉRI I. RégFüz 20. (1967)
107.
81. GUTHEIL 182—190.
82. MRT. 2. 51/4a. A X I I I . szd.-i szentélyfal előkerü
léséről: DAX M. RégFüz 20. (1967) 107.
83. Lásd 55. jegyz.
84. MRT 2. 51/5
85. Nem lehetetlen, hogy a káptalani levéltárban ma
radt fenn napjainkig a legtöbb veszprémi vonatko
zású oklevél, és így óhatatlanul felmerül a kérdés,
hogy e gyűjteményben csak azok az oklevelek ma
radtak fenn, amelyek a káptalan számára voltak
birtok jogilag kedvezők. Biztos, hogy püspöki és
királynéi tulajdonú volt a Szent Katalin-kolostor
és környéke, mivel a kolostort 1240-ben Bertalan,
veszprémi püspök alapította (FRAKNOl—LUK
CSICS op. cit. I. 139), és ugyanott a királyné 1275ben földet, malmot és az e szegen fekvő jutási ut
cát adományozta a kolostornak (VKML Veszprémoppidum 68, idézi GUTHEIL 307). Minden további
szeg tulajdonjoga 1313 előtt kérdéses, vitatható.
86. Lásd 26. jegyz.
87. Ha feltételezésünk igaz, a k k o r a Miklós-szegi ko
vácsok, az Iván-szegi bőrművesek, valamint a vár
hegytől 3 k m - r e fekvő Csatár ( = pajzskészitö) la
kói azonos szolgáltatási-települési rendszert és eti
kai sokszínűséget engednek feltételezni, mint ami
lyen
Esztergomban
volt,
HECKENAST
97,
GYÖRFFY: Az Árpád-kori op. cit. 287. 108. jegyz.,
GYÖRFFY 97.
88. ÉRI op. cit. 14. Érdekes megfigyelést közöl BÁCS
KAI Vera: Magyar mezővárosok a XV. század
ban. Értekezések a Történeti Tudományok Köréből
37. (1965) 50. oldalán, amely szerint egy dunántúli
mezővárosban átlagosan 120 főre jut egy mészá
ros. Veszprémben 8 mészárszék működött 1489ben: GUTHEIL 336. Ha a várban nincsen mészár
szék, és ez nem is valószínű, a k k o r ez azt jelenti,
hogy a várban 600—1100 fő élt volna a XV. szd.
végén. Ez túl soknak tűnik. Tehát vagy túl van be
csülve a v á r o n kívül lakók lélekszáma, vagy több
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volt a mészárszékek száma, vagy Veszprémre nem
érvényes az az átlag, amelyet Bácskai Vera mu
tatott ki.
89. NEMESKÉRI János—KRALOVANSZKY Alán: Szé
kesfehérvár becsült népessége a X—XI. századok
ban. SzfvÉvsz 1. (1967) 125—138 módszertani szem
pontjai és a veszprémi korai temetkezések alap
ján történt becslés.
90. Lényegileg ugyanígy fogalmaz e kérdés gazdaságés egyháztörténet szempontjából egyaránt leg já
ratosabb szakembere; MÁLYUSZ op. cit. 162—172.
91. E régészeti kutatások azonban nem nélkülözhetik
a falkutatásnak nevezett építéstörténeti kutatást
és az ahhoz kapcsolódó levéltári kutatást. E há
rom pillér az, amelyen egy korszerű és tudomá
nyos igényű középkori várostörténet nyugodhat.
Bármelyik forrástípus elmarad, részigazság a ku
tatási végeredmény.
92. SRH II. 396: ,,ob specialitatem nobilitati sue nomen accepit." HORVÁTH János: Székesfehérvár
korai történetének néhány kérdése az írásos for
rások alapján. SzfvÉvsz 1. (1967) 109—110.
93. GYÖRFFY Székesfehérvár feltűnése . . . op. cit.
19—20.
94. Ibidem 19. Rogerius: SRH II. 555. GYÖRFFY Bu
dapest . . . op. cit. 290 szerint ,,1240 után jött di
vatba".
95. Székesfehérvár történetének első összefoglalását
adja hatalmas oklevéltári anyagra támaszkodva;
KÁROLY J á n o s : Fejér megye története. Székesfe
hérvár története (Székesfehérvár, 1898) 372—504.
Újabb adatokkal bővítve összefoglalóan FITZ J e 
nő—CSÁSZÁR László—PAPP Imre: Székesfehér
vár (Budapest, 1966) 5—52; DEÉR József: Aachen
und die Herrschersitze der Arpaden. Mitt. d. Inst,
f. Ost. Geschichtsforschung 79. (1971), ill. kritikai
értékeléssel; GÖCKENJAN Hans: Stuhlweissenburg. Eine ungarische Königsresidenz vom 11—13.
Jh. Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte Ostund N o r d e u r o p a s . Ed. Zernack, Klaus (Wiesbaden,
1971) 135—152. Végezetül SzfvÉvsz 1. (1967), 2.
(1972), 3. (1978) szaktanulmányai.
96. A Székesfehérvár melletti Fövenyen tartott or
szággyűlésekről; KRALOVANSZKY Alán: Velence
község történetéhez. Alba Regia, 4—5. (1963—64)
230—232.
97. HUSZÁR Lajos: Anjou-kori pénzverés Székesfe
hérvárott. SzfvÉvsz 2. (1972) 113—122.
98. KUMOROWITZ L. Bernát: Buda (és Pest) „fővá
rossá" alakulásának kezdetei. Tanulmányok Buda
pest Múltjából. 18. (1971) 7—58.
99. FITZ: op. cit. 6.
100. KRALOVANSZKY A. ArchÉrt 98. (1971) 280, 100
(1973) 277. A pseudoisodomum meghatározását
S Z A K A L Ernőnek köszönöm. E kérdéshez lásd
FITZ Jenő: Notes. Alba Regia 12. (1971) 260. A fa
lat különben FÜLEP Ferenc is rómainak tartotta
(szíves szóbeli közlése az 1972. évi helyszíni szak
véleménye alapján).
101. GYÖRFFY 210—213.
102. Ibidem 213—214. Ha elfogadjuk GYÖRFFY felté
telezését, hogy a mai Csákvár volt Szabolcs nyári,
és a mai Pusztaszabolcs pedig a téli szálláshelye,
akkor nagyon nehezen értjük meg, hogy egy kö
zeli helyen, újabb szálláshelyet tartott volna fenn
Szabolcs, még a k k o r is, ha nem azonos időpontban
használta volna szálláshelyül.
103. KNIEZSA István: Magyarország népei a XI. szá
zadban. Szent István Emlékkönyv, II (Budapest,
1938) 371. Legújabban KRISTÓ Gyula — MAKK
Ferenc — SZEGFŰ László: Adatok „ k o r a i " hely
neveink ismeretéhez. I. (Szeged, 1973), II. (1974).
Acta Historica Tom. XLIV., XLVIII.
104. Az 1009. évi oklevélben már szerepel: KARÁ
CSONYI Szent István . . . op.* cit. 58.
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105. MEZEY László: Székesfehérvár egyházi intézmé
nyei a középkorban. SzfvÉvsz 2. (1972) 22.
106. KAROLY op. cit.
107. KRALOVANSZKY Alán: Az ezeréves Székesfehér
vár korai története. Élet és Tudomány, 33. (1972)
1557, 1562.
108. KRALOVANSZKY Alán: Székesfehérvár X—XI.
századi településtörténeti kérdései. SzfvÉvsz 1.
(1967) 35—36. Az általam itt feltételezett 10. teme
tő később ugyanott előkerült: FÜLÖP Gy. RégFüz
31. (1978) 77.
109. CSALLANY Dezső: Archäologische Denkmäler der
Awarenzeit in Mitteleuropa (Budapest, 1956) 200.
KRALOVANSZKY A. Alba Regia, 2—3. (1961—62)
173—179; 11. (1971) 165.
110. BAKAY Kornél: Gräberfelder aus den 10—11.
Jaftrhundert in der Umgebung von Székesfehér
vár und die Frage der fürstlichen Residenz. Alba
Regia, 6—7. (1966) 43—88; 8—9. (1968) 57—84.
KRALOVANSZKY Alán: Székesfehérvár kialaku
lása a régészeti adatok alapján. SzfvÉvsz 1. (1967)
7—18.
111. Ezt FUGEDI Erik: Székesfehérvár középkori alap
rajza és a polgárság kezdetei Magyarországon.
Településtörténeti Közlemények, 20. (1967) 32. Bő
vebben: Der Stadtplan von Stuhlweissenburg und
die Anfänge des Bürgenstums in Ungarn. Acta
Historica, 15. (1969) 103—136, állapította meg első
ként, amelyet a régészeti kutatások később meg
erősítettek.
112. Sajnos leletanyagot nem tartalmazott a kábelfek
tetéssel párhuzamosan végzett átvágás, viszont ki
kell zárnunk egy esetleges őskori készítést, mivel a
város területén hiányzik az e r r e vonatkozó egyéb
régészeti leletanyag. KRALOVANSZKY Alán: The
earliest church of Alba civitas. Alba Regia, 20.
(1983) 84—85 és XXXII. tábla 3. kép.
113. KRALOVANSZKY ArchÉrt 99. (1972) 266. Uő.
Ars Hungarica (1975). 2., 317. Uő. Alba Regia, 20.
(1983) 75—88.
114. Cs. TOMPOS Erzsébet értékes szakvéleménye
helyszíni tanulmányozása során. Véleményét meg
ismételte: Ars Hungarica (1975) 2., 319. KRALO
VANSZKY Alán: Baukunsthistorische Angaben
zur Frage des Auftauchens des romanischen
Kirchentyps in Ungarn. Folia Archeologica, 35.
(1984) 111—138.
117. KRALOVANSZKY A. Alba Regia, 11. (1971) 166.
118. KRALOVANSZKY The e a r l i e s t . . . op. cit. 79. 3.
ábra.
119. A Péter-templom patrociniumához és templomhoz,
ill. a mellette lévő temetkezéshez és sírkápolná
hoz lásd: KAROLY op. cit 671. FITZ Jenő: Székes
fehérvár középkorához Fehérvár 1. (1955) 68. FU
GEDI op. cit. 39. MEZEY op. cit. 22—23.
120. Wäscher Hans: Der Burgberg in Quedlinburg.
(Berlin, 1959). Zaki Andrzej: Arrcheologia Malopolski wczesnosredniowiecznej. (Krakow, 1974).
121. DERCSÉNYI Dezső helyszíni szakvéleménye és
GYÖRFFY 102.
122. Az előzmények forrásértékű összefoglalása és ki
tűnő értékelése: DERCSÉNYI Dezső: A székesfe
hérvári királyi bazilika. (Budapest, 1942).
123. KRALOVANSZKY A. Alba Regia 8—9. (1967)
253—262.
124. KRALOVANSZKY Alán: A székesfehérvári királyi
bazilika alapításának kérdéséhez. Móra Ferenc Mú
zeum Évkönyve (1967), 121—125.
125. KRALOVANSZKY Alán: A székesfehérvári királyi
bazilika alapításának és István királlyá koronázá
sának kérdéséről. Fejér Megyei Szemle, 3. (1967)
48—54.
126. GYÖRFFY 317—319.
127. SRH II. 432: „nondum erat dedicata".
128. A bazilikái eltemetéséhez: „ad sepulchrum beati
Henrici in eadem ecclesia situm": SRH II. 459.

129. „ A N N O I N C A R N A T I O N I S CHRISTI
MXXXI
INDICTIONE XIV A STEPHANO REGE ET GI
SELA REGINA CASULA HAEC OPER AT A ET
DATA ECCLESIAE SANCTAE MARIAE SITAE
IN CIVITATE ALBA."
130. E kérdéshez: KOLLER Heinrich: A székesfehér
vári királyi trónszék kérdéséhez. SzfvÉvsz, 2.
(1972) 7—20. E vonalban t á r t u k fel azt az é s z a k déli irányú falat a Püspöki palota délnyugati sarka
melletti járda területén, amely a Kossuth Lajos ut
ca észak-nyugati sarka irányában halad, és amely a
bazilika nyugati zárófalának (atrium nyugati záró
falával?) lehet azonos.
131. KRALOVANSZKY A. Archfirt 99. (1972) 266—267;
100. (1973) 277.
132. TÓTH SÁNDOR kitűnő rekonstrukciója a székes
fehérvári István király Múzeum állandó várostör
téneti kiállításán.
133. Fotója: KRALOVANSZKY Az ezeréves . . . op. cit.
1561.
134. Déli hosszoldalán 1 — 1 pillér (?), oszlop (?) kiha
gyott helye volt az alapozásban megállapítható.
Az alapozásból különben másodlagosan XII. szd.-i
díszesen faragott kövek kerültek elő.
135. „Anno Domini M-o CCC-o XXVII-o . . . ecclesia
Beate Virginis de Alba Regali, quamvis plumbo
tecta fuisset contra incendium, ut superius memini,
tarnen flebiliter est combusta et tota plumbea
materia in laminas producta de tecto eius a facie
ignis vehementis fluxit liquide sicut cera, excepto
uno campanili, quod supra sacristiam est, ubi
sanctorum reliquie quamplurime posite conservatur, et servatur, quod nemi dubitat eorum me
n t i s remansisse. Sed nichilominus eandem ecclesiam postea iterum plumbo texit." SRH I. 491—492.
136. Feldolgozásának első része: KRALOVANSZKY
Alán: A székesfehérvári Anjou-sírkápolna. In.:
Művészet I. Lajos király korában. 1342—1382.
Szerk.: Marosi E.—Tóth M.—Varga L. (Budapest,
1982) 165—174.
137. E kérdéshez: DERCSÉNYI D. op. cit. valamint MA
ROSI Ernő: Mátyás király székesfehérvári sírká
polnája. SzfvÉvsz 2. (1972) 169—184.
138. Ennek feltételezhető oka, hogy a pódiumra, mint
királyi trónus helyére, már nem tartanak olyan
fokú igényt, tiszteletet, hogy ne bontsák meg azt.
Amennyiben nincsen igazunk, és a pódium nem ki
rályi trónushely, hanem a Szent Kereszt-oltár he
lye, a helyzet hasonló, hiszen a lépcsőt minden
képpen el kellett bontani (nyilván a lépcsőt viszsza is állították). A téglák eltértek a többi gó
tikus téglától színben és nagyságban. Előbbiek
világossárga színűek és vastagok.
139. Lásd 136. jegyz., ill. SZAKÄL Ernő: A székesfe
hérvári Anjou-síremlékek és I. Lajos király sír
kápolnája; LÖVEI Pál: A székesfehérvári Anjou
sírkápolna művészettörténeti helye. Mindkettő:
Művészet . . . op. cit. 175—179, ill. 184—203.
140. BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király ud
varában. (Budapest, 1966). KRALOVANSZKY: 136.
jegyz. Ettől eltérő vélemény: MAROSI op. cit.
176. 17. jegyz. Korábbi véleményünket változat
lanul fenntartjuk, ameddig újabb, perdöntő adat
nem kerül elő.
141. KRALOVANSZKY RégFüz 26. (1973). Itt 4 db
lisena maradt meg in situ. Ennek alapján 17 lisena rekonstruálható. A bazilika északi homlok
falának külső falköpenyének megmaradása r e j 
tély számunkra (lehet, h o g y másodlagosan fel
használtak korábbi kőanyagot?), mivel alatta ba
rokk tégla töredékes alapozási részletet találtunk.
142. KRALOVANSZKY A. Alba Regia 8—9. (1967)
253—262.
143. Ibidem.

144. FITZ Jenő: Francia metszet Székesfehérvár 1601.
évi ostromáról. Alba Regia 8—9. (1967—1968)
149—154.
145. KRALOVANSZKY RégFüz 33. (1981)
146. ÉRY—KRALOVANSZKY RégFüz 24. (1971) 96—
97. KRALOVANSZKY Alán: Székesfehérvár Ist
ván király korában. Alba Regia 12. (1972) 277—
278. KRALOVANSZKY RégFüz 27. (1974) 79. ÉRY
Kinga: Az anthropological sketch of ArpadianAge burials et the Holy Crucifix Church in Szé
kesfehérvár. Alba Regia 16. (1978) 159—167.
147. KOVÁCS Péter: Megjegyzések Székesfehérvár kö
zépkori topográfiájának kutatásához. Alba Regia
12. (1972) 262 a korábbi irodalommal.
148. FÜGEDI Településtudományi Közlemények op.
cit. 44. oldalán közli: „Vicus sancti Bartholomaei"
1478-ból származó említését (OL. D l . 18.085) az
zal a kiegészítéssel, h o g y az ebben az oklevél
ben szereplő telkek egyikének szomszédságában
egy r ^gi t o r o n y áll. A Zalka M. utca és az Ady
Endre utca sarkán lévő ház építésekor egy vas
tag falu t o r o n y helyét figyeltük meg, amely eset
leg a sóraktár épülete lehetett. Vö. KOVÁCS op.
cit. 267. oldalán írottakkal. Mivel FÜGEDI op.
cit. 45. oldalán megemlíti, hogy „Az utcát sajnos
nem tudjuk azonosítani, az egyetlen útbaigazí
tást egy 1544-ből való török defter adja, amely a
„káptalan" utcában egy düledező Szt. Bertalan-ká
polnát említ", úgy gondoljuk, hogy a Bertalan-ká
polna a mai cisztercita templom helyén állt keletelten, nem úgy, ahogy a mai barokk templom
van fordított keleteléssel, miként az korábban
véltük: KRALOVANSZKY Alán: Az ezeréves Szé
kesfehérvár. Természet Világa 103. (1972) 341. ol
dal és térképen rögzítettük. így a Zalka M. u.
északi fele lehetett a vicus sancti Bartholomaei
(déli fele a káptalan utca), és a fentebbi indokon
felül számításba kell vennünk azt is, hogy 1688ban Vánossy Antal „török mecset területén" építi
fel a mai cisztercita templom elődjét, tehát ott
a középkorban is templom állt valószínűleg: KÁ
ROLY op. cit. 202. Ettől eltérő vélemény: KOVÁCS
op. cit. 265, 267.
149. Az utcák részbeni azonosítását FÜGEDI Székes
fehérvár középkori alaprajza . . . op. cit. 44—45,
ill. Stadtplan . . . op. cit. 130; NAGY Lajos: Szé
kesfehérvár késő középkori topográfiája. SzfvÉvsz
2. (1972) 199—209 és KOVÁCS op. cit. elvégez
ték. A magunk elképzelését részben közöltük (Ter
mészet Világa op. cit.). E helyen újabb finomítási
lehetőségről számolunk be, amelynek alapja egy
1546. évi adat, amely szerint a törökök különbö
ző telkeket és házakat adtak el a várban, és vé
leményünk szerint ennek alapján további azono
sítási lehetőség adódik (VELICS András—KAMME
RER Endre: Magyarországi török kincstári defte
rek (Budapest, 1890 I I . 50). A váron belül a kö
vetkező sorrendben haladtak: Sziget kapu ( = Pa
lotai kapu, A d y Endre u.), Disznó utca ( = vicus
Teutonicalisban mészárszékek voltak!), Nagytemp
lom k ö r n y é k e (a középkori bazilika és prépost
ság épülettömbje), Káptalan utca (Zalka M. u.
déli fele), Zsidó utca ( = Jókai u.), Csiszár utca
( = Ady E. u.), Város utca (vicus Magnus, mai
Március 15 -e utca), Péter utca ( = vicus Sancti
Petri, mai Arany J. u.). Ezt követően mentek ki
a várból a Szigetbe, onnan az Ingoványba, vé
gül pedig a budai külvárosba. Ha ezen adatokat
figyelembe vesszük, akkor összhang látszik az
1700 körüli telekösszeírások és az 1826-os térkép
adatával, hogy a Zalka M. utca közepén egy köz
vezetett át a mai Jókai utcába, így jogos felté
telezni, hogy a Zalka M. u. északi fele más ne
vet viselt, mint a déli: Bertalan utca és Kápta
lan utca.
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150. KRALOVANSZKY A. RégFüz 21. (1968) 77. E fal
vastagsága 305 cm és észak—déli tengelyben hú
zódik. Lehetséges, hogy a korai terepviszonyok
miatt a mai Belváros északi szélén másképpen ha
ladtak a szintvonalak a korai Árpád-korban, és
ehhez igazították volna a várfalat?; KRALO
VANSZKY ArchÉrt 97. (1970) 322.
151. E külvárosokról többet mondani addig nem le
het, ameddig újabb okleveles adatok és régésze
ti kutatások nem nyújtanak további szempontokat.
E téren sokat várunk GYÖRFFY Gy. történeti föld
rajzi rekonstrukciós kötetének megjelenésétől, ill.
a remélhetően mielőbb meginduló régészeti to
pográfiai munkálatoktól.
152. MEZEY op. cit. M A J O R Jenő hívta fel figyelmün
ket arra, h o g y a XII. szd. közepén azért alapít
hatta az esztergomi érsek a johanniták konvent
jét a Szigetben, mert az saját birtokát képezte (szí
ves szóbeli közlése). E ténynek településtörté
neti vonzata is van, mivel az esztergomi érsek
nek Székesfehérvárott „palotái" voltak (Fejér Cod.
Dipl. V I I I / 1 . 183), így ezek egyikét kereshetjük
a Szigetben, hol esetleg a királyi koronázások,
esküvök és temetkezések során is megszállha
tott.
153. FÜGEDI Stadtplan . . . op. cit. 120—124. GYÖRFFY
Székesfehérvári latinok . . . op. cit. 41—42.
154. A Miklós prépostsághoz tartozhattak azok a mel
léklet nélküli sírok, amelyeket a Honvéd utcai

építkezések során figyeltünk meg. A Szigetben
évek óta SIKLÓSI Gyula végez feltárásokat.
155. FITZ Székesfehérvár . . . op. cit. FÜGEDI Der
Stadtplan . . . op. cit.
156. M A L Y U S Z Elemér: Zsigmond-kori Okmánytár (Bu
dapest, 1951) 759.
157. KRALOVANSZKY Az ezeréves . . . op. cit. 1563.
158. GYÖRFFY 319 szerint a Szentszék csak „pártfo
gásába fogadta" a XII. szd.-ban és „nem vette tu
lajdonába" mint .nullius' (senkitől nem függő egy
házat. Ellentétes vélemény: MEZEY 28.
159. 1234: Fejér Cod. Dipl. I V / 1 . 215.
160. MEZEY 25.
161. Itt jegyezzük meg, hogy jelen összefoglalásunk
az I. (London, 1978) és II. (Budapest, 1982) An
gol—Magyar középkori várostörténeti konferen
cián, valamint a Nemzetközi Szláv Régészeti Tár
sulat IV. (Szófia, 1980) kongresszusán elmondott
előadásaim összevont és rövidített szövege, ame
lyet dr. Törőcsik Zoltán megyei múzeumigazgató
kérésére közlünk, és amelynek teljes szövege a
27 illusztrációval a Hungarian Towns in the Middle
Ages с tanulmánykötetben fog megjelenni az
Akadémiai Kiadónál. Jelen közlésért e helyen
mondok köszönetet. Az 1982 utáni eredményeink
ről az Osztrák Várostörténeti Társaság 1983. évi
linzi konferenciáján, ill. a Xanthi Antropológiai
Múzeum 1984-ben rendezte szimpóziumon számol
tam be.

ALAN KRALOVANSZKY

NEUE ANGABEN ZUR SIEDLUNGSGESCHICHTE VON
VESZPRÉM UND SZÉKESFEHÉRVAR
Der Verfasser der Abhandlung beschäftigt sich mit
den neuen Angaben und Gesichtspunkten zweier
Siedlungen, die im ungarischen Mittelalter eine
bedeutende Rolle gespielt haben.
1. Veszprém
In Bezug auf die verschiedenen geschichtlichen
Gesichtspunkten ist er der Meinung, dass a) die kirch
liche Tradition, laut dessen das Veszprémer Bistum das
früheste Bistum Ungarns sei, stellt seinen Mann nicht
(Ende des 10. Jh-s). Seiner Voraussetzung nach spiegelt
diesse Meinung jene Angabe zurück, dass auf dem
Quartiergebiet der Herrscher-familie — auch in der
Umgebeung von Veszprém — ab 972 der MissionärBischof, Brunus tätig gewesen ist; Kaiser Otto I. liess
ihn zum deutsch-römischen Kaisertum gegründete
kirchliche Tätigkeit wollte der neue ungarische Staat
nicht weiter leben lassen, und so ist es warscheinlicher,
dass das Veszprémer Bistum mit den anderen Bistümern,
die im J a h r e 1001 gegründet worden sind, gleichalterig
ist; c) Diese Bedingung wird auch dadurch unterstützt,
dass die Veszprémer bischöfliche Kathedrale die einzige
ist, die nicht vom König, sondern von der Königin Gisela
(1001—1038) gegründet worden ist, die die Kusine vom
Kaiser Otto IL, bzw die Schwester vom Kaiser Heinrich
gewesen ist (Anmerkung 1—14.); er stellt es durch die
kritische Analyse der geschichtlichen Angaben dar, dass
im Gegensatz bisherigen Voraussetzungen die unga
rischen Königinnen nicht in der Veszprémer Kathedrale
gekrönt und begraben worden sind, und dass Veszprém
nie die Residenz der Königin gewesen ist (Anm. 15—44.);
vom Grund der feudalen Hierarchie aus leitet er die
siedlungsgeschichtlichen Angaben des mittelalterlichen
Veszpréms ab, und dadurch versucht er die zu erläutern:
Veszprém, das im 10 Jahrhundert der Siedlungsort der

206

Herrscherfamilie war, ist vom 11. J a h r h u n d e r t an die
Komitats- und Bischofsresidenz geworden; ab 1313
wurde der Veszprémer Bischof der erbliche Gespan, auch
der Ortschaft Veszprém, das das selbstständige
Stadtrecht nie bekommen hat; die Siedlungseinheiten um
den Burgberg — den Stadtteil (=angulus) — umarmten
das Zentrum: Heiliger Johannes der Täufer, Sankt Niko
laus, Heilige Margarete, Heiliger Thomas bzw. KotStadtteil. Ausserdem funkzionierte das zu dem Erzbischof
zu Esztergom gehörende Nonnenkloster im Veszprémer
Tal (Anm. 45—91.).
2.
Székesfehérvár
Mit der bisher vom Verfasser vergestellte Stadt
geschichte ist der Verfasser grossenteils einverstanden
(Anm.: 92—103), einige Teile werden aber den neuesten
Angaben nach modifiziert, bzw. ergänzt. Der Rekonstrukzion nach nimmt er es an, wenn er die drei neuen
römischen Gebäude betrachtet, dass vielleicht nicht nur
eine Poststation in der Stadt gewesen sei; b) er berichtet
über die beiden vom ihm rekonstruierten Siedlungsringe,
bzw. über die im Zentrum freigelegte Erdfestung und
über die Fürstenkirche ebenso, wie über das weitere
Schicksal dieses Hügels; (Anm. 104—120.); c) macht die
neuen Bauten um der königlichen Basilika bekannt: das
Grab von Sankt Stefan und den dazu gehörenden
Kultplatz, den Kanzel, den Chor, das solium regni
oder das Podium das Sankt Kreuzaltars, die Anjou
Grabkapelle, die westliche Schlusslinie, die östliche
Ergänzung, die zwei hochadeligen Grabkapellen ausser
der Basilika, einen Teil vom Probstgebäude, bzw. die
Mauerumzäunung, (121 —145); d) er stellt eine vor
kurzem ausgegrabene aus dem 11. J a h r h u n d e r t
stammende Kirche dar (Heiliges Kreuz, Anm. 146.); e) er

arbeitet an der Rekonstruktion zwei mittelalterlichen
Kirchen in der Stadtmitte (Sankt Emmerich, Sankt
Bartholomäus); er strebt um die mittelalterlichen Gassen
kennenzulernen, auch ihre ehemaligen Namen, sowie die
Linien der ehemaligen Stadtmauern (Anm.: 147—150);
f) er summiert die Erfolge in Bezug auf die Plätze und
Namen des Mittelalters (Anm.: 151—160).
Seine Schlussfolgerung ist: die Gegebenheiten von
Veszprém und Székesfehérvár sind beinahe gleich. Im

11. Jahrhundert wurde Veszprém eine Komitatsstadt und
eine sakrale Residenz der königlichen Familie. Solange
Veszprém keine juristische Residenz der königlichen
Familie geworden ist, war Székesfehérvár durch die
dahergebrachten lateinischen Völker die Mutterstadt
der ungarischen königlichen Städte.
Die Abhandlung wird in kurzem in englischer Sprache
im Titelband „Hungarian towns in the Middle Ages"
erscheinen.
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