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kádár TAmás

az árPád-HázI uraLkodÓk és az országLásuk IdeJén 
HerCegI CímmeL tartományI küLönHataLmat gyakoroLt 

küLHonI, FeJedeLmI származásÚ eLŐkeLŐk, VaLamInt azok 
CsaLádtagJaInak eLHaLáLozásI és temetkezésI adataI 

997–1301 között

Jelen tanulmány A középkori magyar királyi és kormányzói családok tagjainak 
elhalálozási és temetési időpontjai, valamint helyei 1301–1541 között címmel e 
folyóirat 2011. évi első számában közzé tett dolgozatom „folytatásának”, illetve 
időrendi és logikai értelemben — némiképp mintegy bakugrásként — első részének 
tekinthető.1 a nyilvánvaló kronológiai ellentmondást az magyarázza, hogy amikor 
belekezdtem a XIV–XVI. századi anjou- és „vegyes-házbeli” uralkodóink és 
a magyar kormányzók, valamint hozzátartozóik említett adatainak behatóbb 
kutatásába, rövid mérlegelés után számos okból kifolyólag lemondtam róla, hogy 
az azt megelőző évszázadokat is tanulmányozom és közlöm. Időközben azonban 
— előző összeállításom megjelenése óta — hamar arra a határozott véleményre 
jutottam, hogy középkori dinasztiáink történetének e jóformán egyáltalán nem 
vizsgált, speciális részterületének feldolgozását hiba lenne csonkán félbehagyni, 
a korábbi időszak vonatkozó adatainak alapos összevetése és bemutatása minden 
egyéb, elsősorban a szűkös forrásadottságokból következő megfontolás ellenére, 
igenis mindenképp érdemes és hasznos. e megállapítás helytállósága mellett szól 
mindenekelőtt, hogy, mint utaltam rá, a választott témának átfogólag, az egész 
korszakot illetően eleddig alig valamicske figyelmet szentelt medievisztikai 
kutatásunk, így engel Pál egy — a székesfehérvári királyi és egyéb (főúri, prelátusi, 
stb.) temetkezéseket tárgyaló — rövid tanulmányán kívül mindössze a nem 
szakmabeli Hankó Ildikó antropológus először ugyancsak 1987-ben megjelent, 
majd a közelmúltban két újabb, bővített és részben átdolgozott kiadást (2004., 
2008.) is megélt, sajnos, számos durva, alapvető ténybeli tévedést tartalmazó 
kötetét említhetem csupán.2 ezek mellett, elsősorban érdekes orvostörténeti, 

1 Kádár Tamás: a középkori királyi és kormányzói családok tagjainak elhalálozási és temetési 
időpontjai, valamint helyei 1301–1541 között. In: Fons 18. (2011) 25–53. p.

2 Hankó Ildikó: a magyar királysírok sorsa géza fejedelemtől szapolyai Jánosig. bp., 1987.; 
Uő: királyaink tömegsírban. a magyar királysírok sorsa géza fejedelemtől szapolyai Jánosig. 
[bp.,] 2004.; Uő: a magyar királysírok sorsa géza fejedelemtől szapolyai Jánosig. [bp.,] 2008. 
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illetve kórtani, diagnosztikai felvetései és következtetései miatt, szintúgy, mint 
előző munkám lezárásakor, nagy haszonnal forgattam Józsa László középkori 
uralkodóink és számos családtagjuk betegségeit vizsgáló, nemrég közzé tett, a 
tárgyban egészen egyedülálló, értékes szakmonográfiáját is.3

az alábbi összeállítás időhatárait, mint a címben is láthatjuk, géza 
nagyfejedelem 997. évi, illetve az árpád-ház utolsó férfitagjának, III. andrás 
királynak 1301 januárjában történt elhalálozása adja. a záró dátum meghatározása 
előző, hasonló tárgyú tanulmányunk nyomán lényegében kézenfekvő volt, a 
kezdőpont megválasztását pedig a — honszerző és államalapító — dinasztia 
a nagyfejedelemség korában (895–997) élt egyes tagjai — jellemző módon 
ideértve magukat a főhatalmat gyakorló nagyfejedelmeket is — életadatainak, 
személyes és családi történetének teljes körű feltárhatatlansága és ebből következő 
tudományos igényű feldolgozatlansága indokolja. talán elég itt csupán arra 
utalnunk, hogy bizonyos újabb keletű, legalábbis meggyőzőnek látszó történészi 
vélemények szerint még géza trónra jutásának, egyben feltételezhetően a legutolsó 
színpogány uralkodónak, taksony nagyfejedelem elhunytának az időpontja is 
igencsak kétséges, meglehet, hogy az előbbi már évekkel 971–972 előtt atyja 
örökébe lépett, elődeikről pedig — egyébként némely esetben szintén vitatott 
nevükön kívül — jóformán semmit sem tudunk, sőt, többé-kevésbé még az is 
eldöntetlen, a szakmát megosztó kérdés, hogy valójában hány nagyfejedelem és 
milyen sorrendben követte egymást az ország élén 960 tája előtt.4

tanulmányom elkészítésekor lényegében ugyanazon formai kereteket 
alkalmaztam, valamint rendszerezési szabályokat és alapelveket követtem, mint 
korábbi összeállításomnál, de szükségesnek láttam egyéb, eltérő megfontolások 
figyelembe vételét is. Ilyenformán szerepel az alábbi névsorban a megjelölt időszak 
valamennyi uralkodója és tartományi különhatalommal felruházott, hercegi címet 
viselt, idegen uralkodóházból származó előkelője, azok házastársai, törvényes 
és „természetes” gyermekei, oldalági rokonai, azaz testvérei, ezek házasfelei, 
valamint szintén összes, vér szerinti első fokú leszármazottai (tehát az adott 

(a továbbiakban: Hankó, 2008.); Engel Pál: temetkezések a középkori székesfehérvári bazili-
kában. In: századok 121. (1987) 613–636. p. (a továbbiakban: Engel, 1987.).

3 Józsa László: középkori uralkodóink betegségei. bp., 2010. (a továbbiakban: Józsa, 2010.).
4 Tóth Sándor: a magyar fejedelmi méltóság öröklődése. In: acta universitatis szegediensis 

de attila József nominatae. acta Historica. (2000-től acta universitatis szegediensis. acta 
Historca.) (a továbbiakban: aH) 83. (1986) 3–9. p.; Kristó Gyula: árpád fejedelemutódai. In: 
aH 84. (1987) 11–21. p.; Uő: mikor lett fejedelem géza? In: aH 102. (1995) 11−23. p. (a to-
vábbiakban: Kristó, 1995.).
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uralkodó unokaöccsei/húgai), de, és ebben rejlik a legfontosabb, valóban lényegi 
különbség; szigorúan csak azon személyek, akiknek legalapvetőbb életadatai, 
így születésük és — hangsúlyozottan — természetesen elhalálozásuk ideje 
ismert, vagy azt legalább egy viszonylagosan nem túl tág, legfeljebb 10–12 éves 
intervallumban meg tudjuk határozni. utóbbi szerkesztési-válogatási szempont 
alkalmazása miatt a dinasztia számos tagja, közük I. (szent) István anyja, sarolt, 
valamint több XI–XII. századi királynénk is kimaradt az összeállításból, lévén, 
jól jellemezve egyszersmind a kor gyér forrásadottságait, nemhogy elhunytuk, 
illetve temetésük körülményeiről, de életükről sem tudunk szinte semmit sem 
mondani. személyük, életpályájuk olyannyira a régmúlt homályába vész, 
hogy nevüket, sőt, esetenként még magát a létezésüket sem örökítették meg 
forrásaink, így minden további nélkül az is lehetséges, hogy valójában nem is 
lettek királynékká, férjük trónra jutását megelőzően meghaltak. ezen kérdőjeles, 
királyi és/vagy hercegi hitvesek körébe tartozik aba sámuel valószínűleg belföldi 
születésű és I. béla király lengyel, Piast-házbeli felesége, I. László — egyes 
kutatók által feltételezett — első, orosz házastársa, valamint II. István német, más 
vélemények szerint capuai normann, IV. István bizánci, végül II. László király még 
származásilag sem azonosítható neje.5 a hercegi házastársak közül hasonlóképp 
hiába keresnénk alább a dinasztia két későbbi fő ágának vélelmezhető ősanyjait, 
Vazul — állítólag magyar, tátony nembeli — név szerint ugyancsak nem ismert, 
illetve álmos herceg Predszláva nevű, kijevi hitvesét. az említetteken kívül az 
árpád-ház XI–XIII. századi családfáján természetesen jó néhány herceget és 
elsősorban hercegnőt is találunk, akiket fenti ok miatt szintén kénytelen voltam 
kihagyni összeállításomból. Csak néhányukat megemlítve, géza nagyfejedelem 
valamennyi leánya, mihály fia, a rejtélyes „szár” László herceg, I. István több 
gyermeke, közük a talán elsőszülött ottó, továbbá aba sámuel utódai, I. béla, 
I. géza és kálmán királyok — egyes, megkérdőjelezhető vélemények szerint 
— magyar főurakhoz férjhez ment leányai, valamint III. béla feltehetően még 
kisgyermekként meghalt fiai maradtak ki a még így sem rövid listából.6

5 az egyes árpád-kori királynék személyéhez, életéhez és főképp magához a királynéi intézmény 
történetéhez ld. Zsoldos Attila: az árpádok és asszonyaik. a királynéi intézmény az árpádok 
korában. bp., 2005. (társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 36.) (a továbbiakban: 
Zsoldos, 2005a.).

6 az árpád-ház kristó gyula és makk Ferenc által szerkesztett, néhol javításra szoruló családfá-
ja: árpádok 1., 2., 3., 4., 5. In: korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Főszerk.: kristó 
gyula. bp., 1994. (a továbbiakban: kmtL).
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az általános értelmezés szerint a távolabbi rokonsághoz sorolt, vagy az 
egyéb közelebbi, ámde nem vérrokon családtagok, így például az adott király, 
nagyfejedelem, stb. másodfokú unokatestvérei, sógorai, apósa(i), veje(i), stb. 
szintén nem szerepelnek az alábbiakban. a rokoni kapcsolat fokán és jellegén 
kívül elvben válogatási szempontnak vettem azt is, hogy az adott családtag 
magyarországon született, valamint élt-e avagy sem, és az utóbbi csoportba 
sorolható személyeket — többek között életadataik alig ismert életadataik miatt — 
ugyancsak mellőztem. így, lévén külhonban, jelesül a bizánci birodalom területén 
jöttek világra, éltek, illetve tevékenykedtek és magyar földön valószínűleg sosem 
jártak, sőt, a jelek szerint érdemleges kapcsolatuk sem volt magyarországgal, 
kihagytam összeállításomból két XII. századi, kalandos sorsú trónkövetelőnk, 
borisz — konstantinos kalamanos nevet nyert —, valamint III. béla király öccse, 
géza herceg alexios nevű fiát. Csaknem egyedi kivételként ellenben, tekintettel 
arra, hogy egy uralkodó, ráadásul az utolsó árpád-házi férfisarj szülei voltak, 
helyet kapott a listán III. andrás atyja, a királyi család tagjai által egyébként 
II. andrás király fiának, azaz rokonuknak soha el nem ismert, leginkább csak 
„utószülött” ragadványnévvel emlegetett István herceg és második, velencei 
felesége, thomasina morosini. a tehetséges észak-itáliai származású úrnő 
esetében ezt annál inkább indokoltnak tarthatjuk, mert thomasina egyfelől — 
férjével ellentétben — eljutott magyarországra, sőt, minden valószínűség szerint 
magyar területen halt meg, másrészt, mint szlavón-horvát-dalmát hercegnő és a 
délnyugati országrészek kormányzója 1292–1295 között nagyon fontos szerepet 
játszott az ország történetében. Jóllehet kétségtelenül nem a magyar királyságban 
látta meg a napvilágot, hanem a híres adria-parti városköztársaság szülötte volt, 
helyénvalónak gondoltam egy másik velencei úrhölgy, (orseolo) Péter király 
nővére, Frowila szerepeltetését is. atyjuk, ottone orseolo dózse 1026-ban 
bekövetkezett bukása után a testvérpár ugyanis anyjukkal fivéréhez, I. Istvánhoz, 
a magyar királyi udvarba menekült és ott élt egy bő évtizedig, majd Frowila — 
vélhetően már Péter trónra lépése után — onnét, inkább mint magyar, mintsem 
velencei hercegnő ment férjhez az ostmarki őrgrófhoz.

a három, „idegen” uralkodóház tagjaként magyarországra került és itt — 
elsősorban feltehetően a szoros rokoni kapcsolat és a fejedelmi származásuk 
előkelősége okán — hercegi címmel területi különhatalmat kapott személy; III. 
béla unokái, margit bizánci császárné fiai, kalojohannes és Vilmos, valamint 
IV. béla király veje, a ruszbeli, csernyigovi eredetű rosztyiszláv mihajlovics 
adatainak közlését az udvarban és az országos nagypolitikában általuk játszott 
szerfelett érdekes és fontos szerep, valamint különleges, lényegében hűbéres 
uralkodónak megfelelő jogállásuk miatt láttam indokoltnak. Vilmos esetében ez 
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annál is inkább helyénvaló, mert amellett, hogy anyja, margit révén nem csupán 
közeli vérrokonságban állt a magyar királyi házzal, illetve magával IV. bélával, 
de egyben az uralkodó veje is volt és, amit a kutatás eddig szinte egyöntetűen 
figyelmen kívül hagyott, minden bizonnyal őt tekinthetjük a macsói tartomány 
első hercegének. noha a dinasztiával fennállott rokoni viszonyának mibenléte, 
foka egyáltalán nem tisztázott és valószínűleg az is marad, mint — a kiterjedt, a 
dél-dunántúl java részét felölelő somogyi dukátus élén — területi különhatalmat 
gyakorolt árpád-házi leszármazott, koppány herceg hasonló megfontolásból 
szintén bekerült a dolgozatba. az egyéb, a korban hercegi címmel szerepelt és 
— jelesül szlavónia élén a XIII. század derekán — territoriális különhatalommal 
felruházott előkelők közül, lévén, honi bárói nemzetségek, nem pedig külföldi 
fejedelmi családok szülöttei voltak, mást nem vettünk fel összeállításunkba.7

Végeredményben a 997 és 1301 között meghalt együttesen mintegy 120 
árpád-házi férfi és nő, illetve külföldi dinasztiákból származott magyar királyné, 
hercegi házastárs, valamint egyéb, említett, más nemzetbeli, beházasodott 
családtag közül azok mintegy háromnegyede, mindösszesen 91 személy részletes 
elhalálozási és temetkezési adatai kerültek be a tanulmányba. az érintettek adatait, 
csakúgy, mint előző dolgozatomban, az elhalálozások — többnyire érthetőleg csak 
vélelmezhető, sok ponton igencsak bizonytalan — kronológiája szerint közlöm, s 
bár gyakorlatilag általában találgatni sem lehet, vagy érdemes a kérdést illetően, 
némelyek esetében súlyos, rendszerint a sírig tartó betegségeik diagnosztizálására 
és a halál valószínűsíthető okának meghatározására is merész kísérletet teszek.

7 1242 és 1254, illetve 1257 között három magyar báró; türje nembeli dénes fia dénes, kán 
nembeli gyula fia László, valamint gut-keled nembeli dragun fia István viselt eredetileg mint 
bán, különböző tituláris megnevezésekkel — a báni hatalom új, rövidéletű formájaként — szla-
vónia élén hercegi címet. Ld. Zsoldos Attila: magyarország világi archontológiája 1000–1301. 
bp., 2011. (História könyvtár. adattárak 11.) (a továbbiakban: Zsoldos, 2011.) 45. p.
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kiegészítések előző, hasonló témájú összeállításunkhoz:8

Izabella (erzsébet) nápolyi hercegnő, IV. László király házastársa9

mintegy 41–43 évesen, 1304 őszén, bizonyosan november 3. előtt, nápolyban, a 
szent Péter apostol domonkos-rendi zárda falai között, mint annak laikus lakója 
hunyt el. minden valószínűség szerint ugyanott helyezték végső nyugalomra.10

(boldog) Jolánta (vagy ritkábban Ilona) nagy-lengyelországi, gniezno-i és kaliszi 
fejedelemné, IV. béla király hetedik (?) leánya11

mintegy 59–62 évesen, bizonyosan 1303. december 26. után, július 17-én, 
feltehetően 1303 és 1305 között, a legnagyobb valószínűség szerint az utóbbi 

8 Jelen folyóirat 2011. évi első számában megjelent hasonló tárgyú tanulmányomban az Izabella 
királynéra vonatkozó adatokat — figyelmetlenségem miatt — hiányosan közöltem, ezért azokat 
itt pótolom. Jolánta nagy-lengyelországi hercegné ugyanakkor a legfrissebb, előző cikkemmel 
egyidejűleg publikált kutatási eredmények szerint nem 1298 márciusában hunyt el (mint az a 
hazai irodalomban olvasható, és eszerint a lista legvégén lenne a helye), hanem bizonyosan 
1303. dec. 26. után halt meg, így őt szintén a „kiegészítések” címszó alatt szerepeltetem.

9 Izabella királynét esetenként már korábban is, de 1277 novemberétől kizárólagosan erzsébet-
nek nevezték hazai okleveleinkben; a magyarországon ismerősebben hangzó és kedveltebb ne-
vet valószínűleg házasságkötésekor, az uralkodócsalád és az udvari elit ösztönzésére vette fel. 
e nevet viselte egyébként anyósa és anyai nagyanyja, a nápolyi trónörökösné is. Wertner Mór: 
az árpádok családi története. nagy-becskerek, 1892. (történeti nép-, és földrajzi könyvtár 
51.) (a továbbiakban: Wertner, 1892.) 536–540. p.; Dobozy Hajnalka: királynéink az árpád- 
és anjoukorban. doktori értekezés. szeged, 1934. (kolozsvári−szegedi értekezések a magyar 
művelődéstörténelem köréből 26.) (a továbbiakban: Dobozy, 1934.) 81–85. p.

10 ellentétben az eddigi véleményekkel úgy látom, hogy Izabella férjével egykorú, vagy eset-
leg annál egy-két évvel idősebb volt, amit testvéreinek születésrendje valószínűsít. Ld. ma-
gyar diplomácziai emlékek az anjou-korból I. szerk.: Wenzel gusztáv. bp., 1874. (magyar 
történelmi emlékek. IV. osztály.) 172–173. p.; anjou-kori oklevéltár I. szerk.: kristó gyula. 
bp.–szeged, 1990. 658. sz.; Fraknói Vilmos: mária, V. István király leánya, nápolyi királyné 
(1271–1323). In: budapesti szemle 3. (1906) 25. kötet, 351. sz. 354. p.

11 Balzer, Oswald: genealogia Piastów. kraków, 2005.2 (a továbbiakban: Balzer, 2005.) 406–
410. p.; Wertner, 1892. 489–490. p.; Sawicki, Witold: błogosławiona Jolanta. Życie i dzieje 
kultu. gniezno, 1980.; Ferenc, Ewa: Jolanta arpad. księżna kalisko-gnieźnieńska. Poznań, 
1998.; Stefaniak, Piotr: błogosławiona Jolenta arpadówna jako ducissa Poloniae. In: analecta 
Cracoviensia 42. (2010) 373–388. p.; Uő: árpád-házi boldog Jolán osC (1244–1304) magyar 
királylány és lengyel hercegnő. bł. Jolenta arpadówna osC (1244–1304) królewna węgierska 
i księżna polska. bp., 2011. (a továbbiakban: Stefaniak, 2011.). nevének vagylagosságára: 
Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe arpad descendentium 
ab anno Christi dCCC usque ad annum mCCCI. I–III. Collegit Franciscus albinus gombos. 
bp., 1937–38. (a továbbiakban: CFH) I. 116. p., II. 997. p.
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évben, a nagy-Lengyelország keleti részén fekvő gnieznoban (ma is Lengyelo.), 
mint annak apátnője, az általa alapított szűz mária mennybemenetele és szent 
antal tiszteletére felszentelt klarissza kolostorban halt meg. Csaknem bizonyosnak 
tekinthető, hogy ott is helyezték nyugalomra.12

géza nagyfejedelem13

mintegy 49–60 éves korban, 997. január legelső napjaiban, más — 
bizonytalanabb — vélemény szerint az év őszén, feltehetően valamely régóta 
tartó kardiovaszkuláris és/vagy agyér-betegségben, talán szívelégtelenség, esetleg 
(sokadszori?) központi idegrendszeri katasztrófa (agyvérzés) következtében halt 
meg. egy újabb, felettébb kétséges kutatói feltevés szerint székesfehérvárott, 
a város legrégibb templomában, ugyanazen merész hipotézis szerint az atyja, 
taksony nagyfejedelem által alapított — és egyben annak végső nyughelyéül is 
választott — szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szentelt keresztelőegyházban 
temették el.14

12 1298. ápr. 25-én III. ulászló nagy-lengyelországi fejedelem (a későbbi király) oklevele még 
élőként említi: kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. tom II. (Codex diplomaticus maioris 
Poloniae). Poznań, 1878. 150–151. p. a Liber mortuorum monasterii Landensis halála napját 
év nélkül közli (júl. 17.): monumenta Poloniae Historica. (Pomniki dziejowe Polski) (a további-
akban: mPH) V. Lwów, 1888. 488. p.; Balzer, 2005. 410. p. az újonnan felfedezett, 1303 vagy 
1304 decemberében kelt forrás: Witkowska, Aleksandra: bł. Jolenta w staropolskiej tradycji 
hagiograficznej. In: Wiadomości z Prowincji Św. maksymiliana marii kolbego zakonu ojców 
Franciszkanów w Polsce. 13. (1999) no. 4. (Jubileusz 700-lecia śmierci bł. Jolenty.) gdańsk, 
2000. 414., 422–423. p., 64–65. jegyz.

13 Kristó Gyula–Makk Ferenc: az árpád-ház uralkodói. bp., 1996. (a továbbiakban: Kristó–Makk, 
1996.) 27–31. p.; Vajay Szabolcs: géza nagyfejedelem és családja. székesfehérvár évszáza-
dai. I. székesfehérvár, 1967. 63–100. p. (a továbbiakban: Vajay, 1967.), különösen: 63–65. p.; 
Györffy György: István király és műve. bp., 2000.3 (a továbbiakban: Györffy, 2000.) 59–116. p.; 
Wertner, 1892. 24–25. p.; Kristó, 1995.

14 CFH II. 1313. p., III. 2599. p.; az államalapítás korának írott forrásai. szerk.: kristó gyula. 
szeged, 1999. (szegedi középkortörténeti könyvtár 15.) (a továbbiakban: ákíF) 277. p. a 
kutatás korábban karácsonyi Jánosnak a zágrábi és a Váradi krónika részben téves adatán 
alapuló számítása nyomán egységesen és hagyományosan 997. febr. 1-re helyezte géza halálát. 
Ld. Karácsonyi János: az árpádház második elágazása. In: turul 8. (1890) 51–52. p. a kiváló 
történész a kérdéses dátum meghatározásakor azonban szarvas számítási hibát vétett, egy hó-
nappal kevesebb időt számolt vissza István király 1038. aug. 15-én történt halálától annak az 
említett krónikák uralkodási idejére vonatkozó közléséhez (összesen 41 év, 7 hónap és 14 nap) 
képest. ákíF 354. p., 1220. jegyz.; Györffy, 2000. 116. p.; Vajay, 1967. 64. p., 2. jegyz. géza 
és atyja feltételezett sírhelyére: Püspöki Nagy Péter: a székesfehérvári prépostság és bazilika 
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koppány somogyi herceg15

Csak nagyon hozzávetőlegesen megbecsülhető életkorban, mintegy 30–45 évesen, 
miután fellázadt István ellen és uralmának megdöntésére hadra kelt serege élén 
— minden bizonnyal — 997 második felében, talán október vége táján, Veszprém 
közelében, valószínűleg sóly vidékén döntő vereséget szenvedett, maga is elesett 
a csatamezőn. testét István parancsára felnégyelték és darabjait elrettentésül az 
ország négy különösen fontos várára — győrött, Veszprémben, esztergomban és 
erdélyben — bizonnyal gyulafehérvárott — szegezték ki.16

szent Imre bihari (?) herceg, I. István király idősebb (?) fia17

Valószínűleg 24 éves korában, 1031. szeptember 2-án, csütörtökön, állítólag egy 
tragikus vadászbalesetben, egy vélemény szerint a bakony erdőségeiben, más, 
szintúgy erősen bizonytalan felvetés szerint bihari hercegsége területén, Igyfon 
erdejében vesztette életét: egy vadkan felöklelte. székesfehérvárott, az atyja által 
alapított szűz mária-prépostság — még nem befejezett, s így fel sem szentelt — 
bazilikájában temették el. kezdettől fogva, 1083-ban történt szentté avatása óta 
pedig még inkább megerősödött, kivételes tiszteletnek örvendő sírja fölé minden 
bizonnyal a XIV. század első felében szép, igényes kivitelű emlékkövet állítottak, 

előzményei és szerepe az alapítás első századában a kánoni jog tükrében. In: a székesfehérvári 
boldogasszony bazilika történeti jelentősége. az 1996. május 16-án rendezett tudományos ta-
nácskozás előadásai. szerk.: Farkas gábor. székesfehérvár, 1996. 20–29. p. (a továbbiakban: 
Püspöki, 1996.). elméletének meggyőző cáfolata: Szőcs Tibor: nagyfejedelmeink temetkezési 
helyei az írott források tükrében. In: belvedere meridionale 21. (2009) 1–2. sz., 25–30. p.

15 Karácsonyi János: még egy szó koppány lázadásáról. In: katholikus szemle 27. (1913) 1064–
1068. p.; Györffy György: koppány lázadása. In: somogy megye múltjából 1. (1970) 5–30. p.; 
Piti Ferenc: koppány személyének és mozgalmának megítéléséhez. In: somogy 30. (2002) 6. 
sz., 530–536. p.; Szabados György: koppány — a megismerhetetlen árpád-házi nagyúr. In: 
Valóság 52. (2009) 5. sz., 30–59. p.

16 CFH I. 614–615. p.; képes krónika. Ford. bollók János. bp., 2004. (milleniumi magyar tör-
ténelem. Források) (a továbbiakban: kk) 41. p.; Pauler Gyula: a magyar nemzet története az 
árpádházi királyok alatt I–II. bp., 1899.2 (a továbbiakban: Pauler); Györffy, 2000. 119. p.; 
Kristó Gyula: koppány felnégyelése. In: századok 116. (1982) 959−968. p.

17 szent Imre-emlékkönyv. szent Imre-emlékkönyv halálának kilencszázados évfordulójára. 
szerk.: Harsányi Lajos, tordai ányos. bp., 1930.; Balanyi György: szent Imre herceg történeti 
alakja. In: katholikus szemle 44. (1930) 3–12. p.; Katona Sándor: szent Imre élete. kalocsa, 
1942.; az ezeréves ifjú. tanulmányok szent Imre herceg 1000 évéről. szerk.: Lőrincz tamás. 
székesfehérvár, 2007.; szent Imre 1000 éve. tanulmányok szent Imre tiszteletére, születésének 
ezredik évfordulója alkalmából. szerk.: kerny terézia. székesfehérvár, 2007. (a továbbiakban: 
szI); Zsoldos Attila: szent Imre herceg. In: szI 20–23. p.; Wertner, 1892. 58–59. p.; Vajay, 
1967. 89–90. p.; Györffy, 2000. 374–375. p.
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amely 1734-ben került elő a — török hódoltság alatt elpusztult — székesegyház 
romjai alól. ezen, azóta sajnos elveszett kövön a következő felirat állt: HIC 
dIVI stePHanI Condam sanCtIssIma ProLes duX emerICus 
nosCItus esse satus.18

Vazul (Vászoly) herceg, mihály herceg fia19

Csak nagy bizonytalansággal megbecsülhető életkorban, körülbelül 37–46 
évesen, vélhetően hosszabb ideig tartó raboskodás után, kevéssel az István király 
parancsára végrehajtott megvakítását (és szerfelett kérdéses, folyékony ólom általi 
megsüketítését) követően, 1034–1036 tájt, nyitrán, az ispáni vár börtönében halt 
meg. Nem ismert, hol temették el.20

I. (szent) István király21

63–64 éves korában, 1038. augusztus 15-én, kedden, bizonytalan történészi 
vélekedés szerint esztergomban vagy a közeli, később, emlékére szentkirálynak 
elnevezett helyen hosszas, sok éven át tartó, feltehetően súlyos végtagbántalmakkal 
járó, köszvényes betegeskedés után, valószínűleg tüdőgyulladásban halálozott 
el. Végakarata szerint székesfehérvárott, az általa alapított és felépített szűz 
mária- (vagy más néven nagyboldogasszony-) prépostság hamarjában, csak 
akkor, a gyászszertartást megelőző napokban felszentelt templomában, az egyház 
közepén, díszes fehérmárvány szarkofágba temették el. a 1061-ben kirobbant 
második pogánylázadás idején a különleges tiszteletnek örvendő, nagy becsben 
őrzött maradványokért vélhetően nem alaptalanul aggódó kanonokok kiemelték 

18 CFH I. 141. p., III. 2603. p.; kk 45. p.; ákíF 215–216. p., 717. jegyz., 355. p.; Vajay, 1967. 
89. p., 98. jegyz.; Györffy, 2000. 375. p.; Szabó Zoltán: a szentté avatott Imre herceg kultuszhe-
lyének kérdése a székesfehérvári prépostság nagyboldogasszony templomában. In: műemlék-
védelmi szemle 7. (1996) 5–52. p.; Uő: szent Imre sírja és kultuszhelye. In: szI 37–44. p.

19 Wertner, 1892. 22–24. p.; Veszprémy László: Vazul. (szócikk.) In: kmtL 721–722. p.; Váczy 
Péter: a Vazul-hagyomány középkori kútfőinkben. Forráskritikai tanulmány. In: Levéltári köz-
lemények 18–19. (1940–1941) 304–338. p.; Steinhübel, Ján: nitrianske kniežatstvo. Počatky 
stredovekého slovenska. bratislava, 2004. (a továbbiakban: Steinhübel, 2004.) 236–239., 251–
253. p.

20 CFH I. 617. p.; kk 45. p.; Wertner, 1892. 23. p. két ízben, állítólagos trónörökössé jelöltetése 
és megvakítása kapcsán említik csak forrásaink, így valószínűbbnek látszik, hogy még I. István 
uralkodása idején, 1038 nyara előtt meghalt.

21 emlékkönyv szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján I–III. szerk.: serédy 
Jusztinián. bp., 1938.; Balanyi György: szent István. bp., 1938.; Bónis György: István király. 
bp., 1956.; Györffy, 2000.; Kristó–Makk, 1996. 32–52. p., Kristó Gyula: írások szent Istvánról 
és koráról. szeged, 2000.; Uő.: szent István király. bp., 2001.
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testét és a templom egy másik részén, egy közönséges, jeltelen kőlap alá, a 
padlózatba temették át. e — az országos viharoktól, polgárháborús pusztításoktól 
szerencsésen megkímélt — sírból emelték fel az odagyűlt nagy tömeg és I. 
László király jelenlétében állítólag csodálatosan ép, kellemes illatú folyadékban 
úszó maradványait szentté avatásakor, 1083. augusztus 20-án és feltehetően ezt 
az átmeneti sírhelyet tárták fel 1970-ben, az újabb régészeti kutatások során. 
Vélhetően már ekkorra, az 1080-as évek elejére elkészült gyönyörű, díszesen 
faragott, fehérmárvány-szarkofágja, amelyet hamvaival a templom közepén, a 
tiszteletére felszentelt oltár előtt helyeztek el.22

aba sámuel király23

mintegy 55–59 éves korában, valószínűleg 1044. július közepe táján, esetleg 
második felében, miután a győr melletti ménfőnél (ma: ménfőcsanak néven 
győr része) július 4-én döntő vereséget szenvedett III. Henrik német-római 
császár hadaitól és kelet felé, feltehetően mátraalji, gyöngyös környékén elterülő 
nemzetségi birtokaira menekült, üldözői elfogták, majd a németek és Péter hívei 
közösen meghozott ítélete szerint lefejezték. a képes krónika ellenben úgy 
tudja, a tisza vidékén hosszabb, kalandos bujkálás-rejtőzés után egy faluban, egy 
régi veremben, ahol valószínűleg szintén meghúzni próbálta magát, magyarok 
— személyes bosszúból — gyilkolták meg, testét pedig a helyi templomban, 
egyes vélemények szerint Feldebrőn hantolták el. néhány év múlva, bizonnyal 
I. andrás uralkodása idején, állítólag, mikor — talán megmenekült családtagjai 
kezdeményezésére, áttemetésének céljából — kiásták a sírból, szemfedőjét 
és ruházatát épen, sebeit pedig teljesen begyógyultan találták. maradványait a 

22 CFH I. 93., 106., 504. p., II. 1668. p.; Györffy, 2000. 381–385. p. István halálának időpontjá-
ra: Kristó, 1995. 18–19. p., sírhelyére: Bogyay Tamás: szent István koporsója. In: katolikus 
szemle 23. (1971) 209–215. p.; Nagy Emese: a székesfehérvári István-koporsó keletkezése. 
In: művészettörténeti értesítő 3. (1954) 1. sz., 101–106. p.; Kralovánszky Alán: szent István 
székesfehérvári sírja és kultuszhelye. In: szent István és székesfehérvár. szerk.: Fülöp gyula. 
székesfehérvár, 1996. 13–24. p.; Józsa, 2010. 39–41. p.

23 Szabó Károly: Péter és aba. értekezések a történeti tudományok köréből. II/3. Pest, 1872. (a 
továbbiakban: Szabó, 1872.); Kandra Kabos: aba samu király. bp., 1891.; Kristó–Makk, 1996. 
61–67. p.; Szabados György: „árpád-házi” „szent” királyunk aba sámuel. In: középkortörténeti 
tanulmányok 5. az V. medievsztikai Phd-konferencia (szeged, 2007. június 7–8.) előadásai. 
szerk.: Halmágyi miklós, révész éva. szeged, 2007. 151–158. p.
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hagyomány szerint Heves megyében, az általa vagy gyermekei által alapított sári 
(ma: abasár) szűz mária bencés apátságban helyezték végső nyugalomra.24

Levente herceg, Vazul herceg legidősebb (esetleg középső) fia25

mintegy 30–36 éves korában, 1046 legvégén vagy 1047 első hónapjaiban, 
ismeretlen betegségben hunyt el, amely esetleg a trónról való feltételezett 
lemondásával is összefüggésben lehetett. a nagyapja, taksony nagyfejedelem 
nevét viselő Pest megyei falunál, annak állítólagos sírhelye közelében, a képes 
krónika tudósítása szerint — vallási irányultságának és talán rendelkezésének is 
megfelelően, utolsóként az árpádok közül — pogány módra temették el.26

adelhaid frízföldi grófnő, I. andrás király feltételezett első neje27

talán 22–27 éves korában, 1047–48 táján, bizonyosan kevéssel férje trónra lépését 
követően, magyarországon hunyt el. nem ismert, hol nyert nyugvóhelyet.28

24 CFH I. 620. p., II. 988., 1144. p.; ákíF 223–224., 255., 389–390. p. szabó k. igazolhatatlan 
vélekedése szerint Füzesabonyban ölték meg a rá rokonaik kivégeztetése miatt neheztelő he-
lyiek. Ld. Szabó, 1872. 35–36. p., 2. jegyz. Hankó, 2008. 196–199. p. az abasári bolt-tetőn 
2006-ban megkezdett és azóta eredményesen folyó ásatások során feltárták az aba nemzetség 
már korábban megtalált mátraalji feltételezhető birtokközpontjának, valamint egy — a talán 
sámuel által alapított — körtemplomnak és szintén csak vélelmezhetően a bencés monostornak 
a maradványait.

25 Wertner, 1892. 113–114. p.; Tóth Sándor: Levente és andrás. In: aH 82. (1985) 31−36. p. (a 
továbbiakban: Tóth, 1985.); Makk Ferenc: kiknek az élén állt Levente? In: aH 82. (1985) 
3–9. p.

26 CFH I. 624. p.; kk 58. p.; Tóth, 1985. 34–35. p.; taksony más vélekedés szerinti, keresztény 
temetésére: Püspöki, 1996. 26–29. p.

27 Vajay Szabolcs: még egy királynénk...? I. endre első felesége. In: turul 72. (1999) 1–2. sz., 
17–23. p. (a továbbiakban: Vajay, 1999.) kazimierz Jasiński szintén felvetette, hogy andrásnak 
anasztázia előtt volt egy másik, ismeretlen házastársa is, aki adelheid hercegnőt, a későbbi 
cseh fejedelemnét szülte. Ld. Jasiński, Kazimierz: rodowód pierwszych Piastów. Warszawa–
kraków, 1992. (a továbbiakban: Jasiński, 1992.) 149. p.; Uő: Filiacja adelajdy, żony księcia 
czeskiego Wratysława II. In: rocznik Polskiego towarzystwa Heraldycznego. nowej serii 1. 
(1993) 3–11. p. (a továbbiakban: Jasiński, 1993.).

28 Vajay, 1999. 18–20. p. zsoldos a. feltételesen szintén elfogadja egykori létezését: Zsoldos, 
2005a. 184. p.
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Judit neuburgi grófnő, Péter király első (feltételezett) házastársa29

mintegy 34–41 éves korban, nagy valószínűség szerint 1047–1055 között, talán 
1051 körül, az ostmarki (később az osztrák Hercegséghez tartozó), Passautól délre 
fekvő subenben (ma: ausztria), az egyes vélemények szerint általa alapított szent 
Lambert ágoston-rendi kolostorban halt meg. ugyanitt temették el, a sírkövén 
látható 1136-os évszám halálának időpontja helyett valójában annak ünnepélyes 
felújítására vonatkozik.30

Judit schweinfurti grófnő, özvegy cseh fejedelemné, Péter volt király második 
felesége31

körülbelül 50 éves korában, 1058. augusztus 2-án, vasárnap, magyarországon, 
feltehetően a királyi udvarban hunyt el. Fia, Vratiszláv olmützi morva herceg, a 
későbbi cseh fejedelem hazavitette Csehországba és Prágában, a szent Vitus és 
szent Vencel-székesegyházban, első férje, I. bretiszláv sírja mellett helyeztette 
nyugalomra.32

29  minthogy véleményem szerint férje, Péter túlélte 1046. évi második bukását és 1056 első fele 
táján — legalábbis látszólag minden egyházjogi akadály nélkül — újra házasságra lépett, va-
lószínűnek látom, hogy Judit, második királynénk akkoriban már nem élt. Wertner, 1892. 587–
588. p.; Vajay, 1967., 95–97. p.; Frizberg, Lui von: tuta regina. Wildon, 1955. (a továbbiakban: 
Frizberg, 1955.). tyroller szerint I. béla felesége volt: genealogie des altbayerischen adels im 
Hochmittelalter. bearbeitet von Franz tyroller. In: genealogischen tafeln zur mitteleuropäischen 
geschichte (a továbbiakban: gt) 4. Hrsg.: Wilhelm Wegener. göttingen, 1962. 141. p.; http://
fmg.ac/Projects/medLands/baVarIan%20nobILIty.htm#tutaFormbachmHungary, letölt-
ve: 2011. júl. 3.

30 Frizberg, 1955. 32. p.; Vajay, 1967. 96. p.
31 Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha, 1997. (a továbbiakban: Žemlička, 

1997.) 81–82. p.; Krzemieńska, Barbara: břetislav I. Čechy a střední evropa v prvé polovině 
XI. století. Praha, 1999.2 41–52. p.; Vajay, 1967. 94–95. p.

32 CFH I. 223., 803. p., III. 1991. p.; írott források az 1050–1116 közötti magyar történelemről. 
szerk.: makk Ferenc–thoroczkay gábor. szeged, 2006. (szegedi középkortörténeti könyvtár 
22.) (a továbbiakban: íF) 281. p. az egyik hivatkozott forrásunk (CFH III. 1991. p.) — leg-
alábbis részben bizonyosan téves — ismerete szerint fia előbb, feltehetően spitihnew fejedelem 
anyjuk iránti neheztelése miatt, a dél-morvaországi znojmo mellett fekvő Louce (ma: kloster 
Louka, Cseho.) kolostorában temettette el. a tudósítás helytállósága nagyon kétséges, a pre-
montrei apátságot ugyanis jóval később, 1190-ben alapították, legfeljebb az képzelhető el, hogy 
ideiglenes nyughelyet kapott egy ottani, talán a monostor helyén állt egyházban.
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Péter király33

körülbelül 45–48 éves korában, 1059. vagy 1060. szeptember 30-án, valószínűleg 
az őt közel másfél évtizede megbuktató I. andrás király udvarában — ismeretlen 
okból — halt meg. a hazai krónikáshagyomány kevésbé megbízható ismerete 
szerint 1046 őszén — azaz mintegy 29–34 évesen, kevéssel azután, hogy az andrás-
párti felkelők elfogván megvakították, belehalt súlyos (és talán elfertőződött) 
sebeibe. szintén a magyar — e tekintetben már helytállónak látszó — források 
úgy tudják, Pécsett, az általa alapított (feltehetően inkább csak befejezett) szent 
Péter apostol püspöki székesegyházban temették el.34

Frowila (más forrásban Froizza) ostmarki őrgrófné, Péter király nőtestvére35

Igencsak hozzávetőlegesen megbecsülhető életkorban, mintegy 43–47 évesen, 
bizonyosan 1058. október 1. után, valószínűleg 1059 és 1061 között, február 
17-én, ostmark tartományban halálozott el. az őrgrófság akkori székhelyén, 
melkben (ma: ausztria), feltehetően a várban, a valószínűleg a később alapított 
bencés apátság helyén állt plébániatemplomban helyezték nyugalomra.36

33 Szabó, 1872.; Kristó–Makk, 1996. 53–60. p.; Gombos F(erencz) Albin: történetünk első szá-
zadaiból. észrevételek az ”ostarrichi” 976-iki keleti határvonalához, az 1030-iki német–ma-
gyar háborúskodáshoz és Péter uralkodásához. In: századok 45. (1911) 507–512., 569–585. p.; 
Gerics József: az 1040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája I–II. In: 
magyar könyvszemle 98. (1982) 186–197., 299–312. p.; Uő: Péter király egyházpolitikája és 
következményei. In: társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. emlékkönyv 
székely györgy 70. születésnapjára. szerk.: sz. Jónás Ilona. bp., 1994. 29–34. p.; Kristó Gyula: 
Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan I–II. In: 
magyar könyvszemle 100. (1984) 159–175., 285–299. p.

34 CFH I. 121., 199. p., II. 1675. p.; kk 57. p.; kézai simon krónikája, a többi hazai forrással 
ellentétben már korántsem egyértelmű halála idejét illetően: scriptores rerum Hungaricarum 
tempore ducum regumque stirpis arpadianae gestarum I–II. edendo operi praefuit emericus 
szentpétery. bp., 1937–1938. (a továbbiakban: srH) I. 180. p.; Vajay, 1967. 95. p., 115. jegyz.; 
Boros László: Hol temették el Péter királyt? In: Pécsi szemle 9. (2006) ősz, 14–29. p.; Hankó, 
2008. 200–203. p.

35 regesten zur geschichte der markgrafen und Herzoge oesterreichs aus dem Hause babenberg. 
gessamelt und erläutert andreas von meiller. Wien, 1850. 196–197. p.; Wertner, 1892. 90–98. 
p.; Vajay, 1967. 97. p.

36 die urkunden Heinrichs IV. band VI. teil 1. Hrsg.: dietrich gladiss. berlin, 1941. (monumenta 
germaniae Historica. diplomata regum et imperatorum germaniae) 49–50. p.; Juritsch, Georg: 
geschichte der babenberger und ihrer Länder (976–1246). Innsbruck, 1894. (a továbbiakban: 
Juritsch, 1894.) 74. p.
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I. andrás király37

a régebb óta betegeskedő, egyes vélemények szerint köszvényes király, mintegy 
41–46 évesen, miután az uralma ellen fellázadt öccse, béla csapataitól a mosoni 
kapunál döntő vereséget szenvedett és annak fogságába esett, vélhetően még 1060 
utolsó heteiben, esetleg a következő év legelején, a bakonybeli zircen lévő királyi 
udvarházban — mint forrásunk írja: „mivel gondatlanul tartották” — hunyt el. 
Vélhetően rendelkezése szerint az általa alapított tihanyi szent ányos benedek-
rendi monostor altemplomában temették el. Feltételezett sírkövét ma is az apátság 
templomában őrzik.38

(boldog) gizella bajor hercegnő, I. István király hitvese39

kivételesen szép korban, körülbelül 74–78 évesen, nagy valószínűség szerint 
1060–65 között, május 7-én, más forrásunk szerint július 21-én, bajorországban, 
a Passau (ma: németo.) melletti niedernburgi, a szent üdvözítő és szűz mária 
tiszteletére szentelt, birodalmi apátság státuszú bencés kolostorban, mint annak 
apátnője — vélhetően végelgyengülésben — hunyt el. a monostor templomának 
szent ágota- (ma Három királyok-) kápolnájában helyezték sírba, viszonylag ép 
csontváza ma is ugyanott nyugszik. eredeti, a XI. század második felében készült, 
fehér mészkő sírlapja — gIsyLa abbatIssa non(Is) maI(I) felirattal — 

37 Wertner, 1892. 114–116. p.; Pauler I. 90–108. p.; Kristó–Makk, 1996. 68–76. p.; Makk Ferenc: 
megjegyzések I. andrás történetéhez. In: aH 90. (1990) 23−40. p. (a továbbiakban: Makk, 
1990.).

38 CFH I. 414., 628., 980. p.; kk 63–64. p.; íF 372. p.; Knauz Nándor: kortan. Hazai történel-
münkhöz alkalmazva. bp., 1876. (a továbbiakban: Knauz, 1876.) 506. p.; Makk, 1990. 40. p.; 
Gedai István: I. endre király sírköve. In: archaeologiai értesítő 92. (1965) 1. sz., 49–51. p.; 
Uzsoki András: I. andrás király sírja tihanyban és a sírlap ikonográfiai vonatkozásai. In: a 
Veszprém megyei múzeumok közleményei 17. (1984) Veszprém, 1985. 145–188. p.; Józsa, 
2010. 47–50. p. mátyás Flórián a bukását és elhunytát tévesen 1061 végére teszi. Ld. Mátyás 
Flórián: egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról németországban és I. endre, kálmán kirá-
lyaink halála évéről. In: értekezések a történeti tudományok köréből. 17. kötet (1898) 8. sz. (a 
továbbiakban: Mátyás, 1898.) 23–27. p.

39 Rankl Lajos–Schmid M(aria) Farkas–Vértes József: gizella, magyarország első királynéja, 
szent István hitvese. történelmi életkép. székesfehérvár, 1935.; Hielscher, Birgit M.: gisela, 
königin von ungarn und Äbtissin von Passau-niedernburg. In: ostbairische grenzmarken 10. 
(1968) 265–289. p.; Szántó Konrád: boldog gizella első magyar királyné élete. bp., 1988.; 
gizella és kora. Felolvasóülések az árpád-korból 1. szerk.: V. Fodor zsuzsa. Veszprém, 1993. 
(Veszprémi múzeumi konferenciák 4.) (a továbbiakban: V. Fodor); gizella királyné 985 k.–
1060. szerk.: géczi János. [Veszprém,] 2000.
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szintén fennmaradt, amely fölé később, 1420 körül szép, gótikus cenotaphiumot 
emeltek.40

adelhaid olmützi hercegné, majd cseh fejedelemné, I. andrás király idősebb 
leánya41

körülbelül 20–23 éves korában, szinte napra pontosan egy esztendővel azután, 
hogy férje, II. Vratiszláv a cseh fejedelmi trónra lépett, 1062. január 27-én, 
vasárnap, Csehországban — vélhetően gyermekágyi lázban vagy más, szülés 
utáni szövődményben — hunyt el. Valószínűleg Prágában temették el.42

I. béla király43

40-es éveinek közepén, azt követően, hogy — minden valószínűség szerint az 
év nyarán — a dömösi királyi udvarházban az alatta összedőlt trónszék (vagy 
annak azt tartó alépítménye) súlyosan megsebesítette, lényegében félholtra zúzta, 
majd ennek dacára az országba tört német birodalmi elősereg ellen küldött hadai 
után a nyugati határvidékre, győr és mosonvár tájékára vitette magát, a rábca 
egyik mellékvize, a kőris-patak közelében, 1060. szeptember 11-én, csütörtökön 
szenvedett ki. testét a tolna megyei szekszárdon, az általa alapított szent 
megváltó bencés apátságban temették el. 1242-ben, a tatárjárás idején a kolostor 
komoly károkat szenvedett, majd a XVI. század második felében, a török hódoltság 
időszakában jóformán teljesen elpusztult. talán ezen történéseknek tudható be, 
hogy az újkorban beépült romterületen a közelmúltban lefolyt régészeti kutatások 
során nem sikerült a csekély maradványok között az uralkodói sír nyomaira 
bukkanni.44

40 CFH II. 1675. p.; Schmid, W(olfgang) M(aria): gizella királyné sírja a niedernburgi kolostor-
ban, Passauban. In: magyarország műemlékei III. szerk.: Forster gyula. bp., 1913.; Uzsoki 
András: az első magyar királyné, gizella sírja. In: a Veszprém megyei múzeumok közlemé-
nyei 16. (1982) Veszprém, 1983. 125–168. p.; Uő: a passaui gizella-sír az új kutatások tükré-
ben. In: V. Fodor, 18–27. p.

41 Wertner, 1892. 123–124. p.; Jasiński, 1993.; Žemlička, 1997. 82. p.
42 CFH I. 530., 803. p.; íF 280–281. p.
43 Wertner, 1892. 137–142. p.; Pauler I. 106–112. p.; Kristó–Makk, 1996. 77–85. p.; Dowiat, 

Jerzy: bela I węgierski w Polsce (1031/32–1048). In: Przegląd Historyczny 56. (1965) no. 1., 
1–23. p.

44 CFH I. 629. p., II. 1391. p.; íF 375. p., 1650. és 1651. jegyz.; béla halálának pontos idejét ki-
zárólag csak a zágrábi krónika szövege őrizte meg: krónikáink magyarul III/1. Vál. és ford.: 
kulcsár Péter. bp., 2006. (történelmi források 3.) (a továbbiakban: km) 39. p.; Hankó, 2008. 
208–210., 359. p., Józsa, 2010. 51. p.; Gaál Attila: szekszárd. (szócikk.) In: kmtL 629. p.
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Zsófia loozi grófnő, Géza nyitrai-bihari herceg, a későbbi király első felesége45

körülbelül 24–30 éves korában, 1071 táján, nagy valószínűség szerint férje 
hercegi tartománya, a nyitrai-bihari dukátus területén halt meg. nem ismert, hol 
temették el.46

I. géza király47

mintegy 35–40 éves korában — miután a salamonnal hetek óta folyó 
béketárgyalások idején, váratlanul súlyos betegségbe esett — 1077. április 25-
én, kedden halálozott el. Vácott, a későbbi hagyomány szerint általa alapított — 
valójában inkább csak befejezett — a boldogságos szűz tiszteletére felszentelt 
püspöki székesegyházban nyert nyugvóhelyet.48

anasztázia kijevi hercegnő, I. andrás király második (?) házastársa49

Csak nagyon hozzávetőlegesen becsülhető korban, legkevesebb 50, legfeljebb 
pedig 72 évesen, 1074. március vége és valószínűleg 1094 között, feltehetően 
magyarországon, esetleg külhonba távozván, a német-római birodalom területén, 
egy apácazárdában halt meg.50

45 nevét és származását illetően csupán egyetlen középkori forrás, a Vita arnulfi episcopis 
suessionensis nyilatkozik röviden. Ld. monumenta germaniae Historica. scriptorum tomi 
XV. Pars II. (supplementa tomorum I–XII. Pars III.) Hannoverae, 1888. 879. p.; Wertner, 
1892. 592. p.; Vajay Szabolcs: I. géza király családja. turul 79. (2006) 1–2. sz., 32–39. p. 
(a továbbiakban: Vajay, 2006.); http://fmg.ac/Projects/medLands/LotHarIngIan%20
%28LoWer%29%20nobILIty.htm#sophieLoozdied1065, letöltve: 2011. júl. 10.

46 Vajay, 2006. 33. p.
47 Makk Ferenc: megjegyzések salamon és I. géza történetéhez. In: aH 84. (1987) 31–44. p. 

(a továbbiakban: Makk, 1987.); Kristó–Makk, 1996. 98–106. p.; Kosztolnyik, Z(oltán) J.: the 
dynastic policy of the árpáds, géza I to emery (1074–1204). new york, 2006. (east european 
monograpraphs, no. 687.) (a továbbiakban: Kosztolnyik, 2006.) 11–33. p.; Vajay, 2006.

48 CFH I. 641. p.; íF 402. p.; Hankó, 2008. 214–215., 360. p.
49 Wertner, 1892. 117–123. p.; Dobozy, 1934. 46–48. p.; Sternberg, J. I.: anasztaszija Jaroszlavna, 

koroleva Vengrii. In: Voproszi isztorii 36. (1984) no. 10., 180–184. p.; Zsoldos, 2005a. 184–
185. p.

50 a XIV. századi krónikaszerkesztmény szerint az 1074. márc. közepi kemej melletti ütközet 
után fiával és menyével egy ideig moson várában élt, forrásunk egy másik fejezete pedig ar-
ról tudósít, hogy csakúgy, mint Judit királyné, a stájerországi admontban nyugszik. Ld. kk 
81., 90. p. ez menye, Judit esetében, aki 1088-ban lengyel földön, ismét férjhez ment, teljes 
bizonyossággal elvethető, anasztázia vonatkozásában azonban, figyelembe véve kiváló német 
kapcsolatait, valamint hogy a szóbanforgó híres bencés apátságot épp 1074-ben alapították, ha 
felettébb csekély is a valószínűsége, elképzelhetőnek tarthatjuk. Wertner, 1892. 120–121. p.
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Salamon király51

mintegy 35 éves korában, miután csatlakozott Cselgu al-duna-vidéki besenyő 
vezérnek a bizánc birodalom bulgáriai, macedoniai, illetve thraciai területei 
elleni hadjáratához és nagy létszámú seregüket a bizánci hadsereg 1087 tavaszán, 
a Hadrianopolistól (ma: edirne, töröko.) délkeletre fekvő Chariupolis (ma: 
Hayrabolu, töröko.) vidékén szétverte, a csatában maga is elesett. egy másik 
forrásunk — a képes krónika tudósítása — szerint szerencsésen megmenekülvén 
a csatából, egy kisebb csapat élén eljutott a dunához, amelyen átkelt a vlachok 
és besenyők fennhatósága alatti területre, majd felettébb rejtélyes, a mondák 
világát idéző körülmények között; állítólag társait elhagyva bement egy 
közeli erdőbe és ott nyomtalanul eltűnt. egy kései — a képes krónikában is 
szereplő —, bizonytalan hagyomány szerint kálmán király idejében még feltűnt 
magyarországon majd az isztriai Pola (ma: Pula, Horváto.) városába ment, ahol, 
vélhetően 1100 után, vezeklő remeteként fejezte be életét, és ott, a tengerparti, 
szent mihály és szent kelemen tiszteletére szentelt bencés kolostor templomában 
helyezték nyugalomra. Pola területéről előkerült egy, az övének tulajdonított, 
egyszerű kivitelű, kettétört sírkőlap is a következő felirattal: HIC reQuIesCIt 
ILLustrIssImus saLomon reX PannonIae.52

synadene bizánci úrnő, I. géza király második felesége53

Csak nagyjából becsülhető életkorban, körülbelül 34–46 évesen, 1080 után hunyt el 
a bizánci birodalom területén (talán annak fővárosában), ahová megözvegyülését 
követően hazatért. minden bizonnyal a birodalomban temették el.54

51 Wertner, 1892. 128–130. p.; Kristó–Makk, 1996. 86–97. p.; Makk, 1987.; Makk Ferenc: sa-
lamon és a hercegek. Hatalmi harcok a XI. század második felében. In: a magyar történelem 
vitatott személyiségei 1. bp., 2002. 39–60. p.; Kosztolnyik, 2006. 11–33. p.

52 CFH I. 643. p., II. 980., 1400. p.; kk 89–90. p.; az árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. 
összegyűjt., ford.: moravcsik gyula. bp., 1984. (a továbbiakban: ámtbF) 104–105. p.; íF 
327–329., 406–407. p., 1770. jegyz.; Rokay Péter: salamon és Póla. Újvidék, 1990. (értekezé-
sek, monográfiák 23.); Hankó, 2008. 211–213. p.

53 Wertner, 1892. 180–189. p.; Kerbl, Raimund: byzantinische Prinzessinnen in ungarn zwischen 
1050–1200 und ihr einfluß auf das arpadenkönigreich. In: dissertationen der universität 
Wien 143. Wien, 1979. (a továbbiakban: Kerbl, 1979.) 20–29., 55–57. p.; Vajay Szabolcs: 
byzantinische Prinzesinnen in ungarn. In: ungarn Jahrbuch 10. (1979) 15−28. p. (a továbbiak-
ban: Vajay, 1979.); Vajay, 2006. 33. p.

54 ámtbF 96. p.; Wertner, 1892. 189. p.; Kerbl, 1979. 55–57. p.
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adelhaid sváb, illetve német hercegnő, I. László király második (?) házastársa55

körülbelül 28–32 éves korában, 1090 májusában, talán 3-án, pénteken halt 
meg. Feltételezhető, hogy legalábbis átmenetileg, kora középkori királynéink 
kedvelt tartózkodási helyén, Veszprémben, a szent mihály arkangyal püspöki 
székesegyházban temették el. egy kései, XV. század végi — legalábbis részben 
bizonyosan téves — hagyomány szerint maradványait gizella királyné, I. István 
hitvese csontjaival együtt őrizték a püspöki főtemplomban.56

dávid herceg, I. andrás király ifjabb fia57

körülbelül 40–45 éves korában, feltehetően az 1090-es évek második felében 
— bizonyosan 1092. augusztus 25. után — valószínűleg valamelyik (észak-
dunántúli?) hercegi birtokán halt meg. az I. andrástól alapított, általa is bőkezűen 
megadományozott tihanyi, szűz mária és szent ányos tiszteletére szentelt bencés 
apátság altemplomában, atyja mellett helyezték sírba.58

Lambert bihari (és nyitrai?) herceg, I. béla király harmadik fia59

mintegy 41–46 éves korában, valószínűleg 1095-ben halt meg. elképzelhető 
ugyanakkor, hogy azonos azzal a magyar előkelővel, akit aacheni albert krónikája 
szerint a magyarországon átvonulni szándékozó nyugat-európai keresztes hadak 
egyik vezére, guillome meluni vikomt az 1096. augusztus elején mosonvár (ma: 

55 Wertner, 1892. 193–205. p.; Dobozy, 1934. 36. p.; Uzsoki András: szent László hitvese, 
adelhaid királyné, rudolf német ellenkirály leánya. In: szent László és somogyvár. tanulmá-
nyok a 900 éves somogyvári bencés apátság emlékezetére. szerk.: magyar kálmán. kaposvár, 
1992. 145−151. p. (a továbbiakban: Uzsoki, 1992.)

56 CFH I. 413. p. a máj. 3-i dátumra, azt II. István király feltételezett német feleségének nem 
bizonyított és igen kevéssé valószínű elhunytaként közölve: uo. II. 1677. p.; Wertner, 1892. 
204. p.; Gutheil Jenő: az árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1979.2 86–87. p.; Uzsoki, 1992. 
151. p. koszta László legújabb tanulmányában felvetette, hogy a királynét esetleg a talán ál-
tala alapított esztergom-szigeti szűz mária bencés apácazárda területén, a Lovag zsuzsa ál-
tal feltárt, kétapsziszos temetőkápolnában helyezték nyugalomra. Ld. Koszta László: bencés 
szerzetesség egy korszakváltás határán. egyházpolitikai viták a 11–12. század fordulóján. In: 
századok 146. (2012) (a továbbiakban: Koszta) 272., 295. p., 142. jegyz.; vö.: Lovag Zsuzsa: 
az esztergom-szigeti bencés apácakolostor. In: Paradisum plantavit. bencés monostorok a kö-
zépkori magyarországon. szerk.: takács Imre. Pannonhalma, 2001. 347–348. p.

57 Wertner, 1892. 134–136. p.; Steinhübel, 2004. 287–288. p.
58 CFH III. 2150. p.; 1092. aug. 25-én I. László oklevele szerint minden bizonnyal még élt: diplo-

mata Hungariae antiquissima. edendo operi praefuit georgius györffy. bp., 1992. 284. p.
59 Wertner, 1892. 174–176. p.; Makk Ferenc: Lampert 1. (szócikk.) In: kmtL 393. p.; Steinhübel, 

2004. 282–287. p.
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mosonmagyaróvár) mellett lezajlott harcok során egy (páros?) összecsapásban 
lefejezett. sírhelyéről semmit sem tudunk.60

zsófia krajnai és isztriai őrgrófné, majd szász hercegné, I. béla király legidősebb 
(?) leánya61

mintegy 50–53 évesen, 1095. június 18-án, hétfőn, feltehetően szászországban halt 
meg. Lüneburgban (ma: németo.), a szent mihály bencés kolostorban, második 
férje, magnus szász herceg családja, a billung-ház nemzetségi monostorában 
helyezték nyugalomra.62

I. szent László király63

körülbelül 55–57 éves korában, 1095. július 29-én, vasárnap, állítólag 
Csehország ellen indított hadjáratán, a morva határon váratlanul megbetegedvén 
— vélhetően szív- vagy központi idegrendszeri trauma következtében — hunyt 
el. Váradon, a bihari egyházmegye általa oda áthelyezett új székhelyén, a szűz 
mária püspöki székesegyházban, a főoltárral szemközt, a hajó keleti szakaszán 
temették el. nyughelye fölé később díszes síremléket és tiszteletére felszentelt 
oltárt emeltek.64

60 a Pozsonyi évkönyv 1097-re teszi elhunytát, de minthogy I. László halálát is ekkorra helyezi, 
az évet rá vonatkozóan is 1095-re módosíthatjuk: km 11. p.; CFH I. 34. p.; íF 306. p.; Wertner, 
1892. 175–176. p.

61 Wertner, 1892. 152–156. p.
62 CFH I. 195. p., egy másik, közel korabeli német necrologium kevésbé valószínű téves adata 

szerint máj. 19-én halálozott el: uo. 223. p.; Wertner, 1892. 156. p.
63 Wertner, 1892. 189–193. p.; Karácsonyi János: szent László király élete. bp., 1926.; László ki-

rály emlékezete. szerk.: katona tamás. bp., 1977.; Györffy György: szent László egyházpoliti-
kája. In: emlékkönyv a túrkevei múzeum fennállásának huszadik évfordulójára. szerk.: dankó 
Imre. túrkeve, 1971. 63–71. p.; Kristó–Makk, 1996. 107–124. p.; Makk Ferenc: megjegyzések 
a szent László korabeli magyar−bizánci kapcsolatok történetéhez. In: aH 96. (1992) 13−25. p.; 
Siska Gábor: szent László korának politikai viszonyai, tekintettel a római egyházhoz fűződő 
kettős kapcsolatára. magyar egyháztörténeti Vázlatok 10. (1998) 3–4. sz., 5–23. p.

64 CFH I. 223., 645. p., II. 981., 1595. p.; kk 93. p. a kutatásban mintegy 100 éve felbukkant és 
az utóbbi évtizedekben általánosan elfogadottá vált vélekedést László állítólagos somogyvári, 
a szent egyed bencés apátságban történt eltemetéséről solymosi László teljesen meggyőzően a 
minap cáfolta egy nagyszerű tanulmányában; Solymosi László: szent László király somogyvári 
sírjának legendája. In: magyar történettudomány az ezredfordulón. glatz Ferenc 70. születés-
napjára. szerk.: gecsényi Lajos, Izsák Lajos. bp., 2011. 125–142. p. a korábbi, tévesnek bizo-
nyult véleményre: Mátyás Flórián: szent László és Imre királyok végnapjai és II. endre élet-
évei, fogsága és temetése. In: különlenyomat a magyar tudományos akadémia értesítőjéből. 
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Judit német hercegnő, salamon király felesége65

egyes vélemények szerint körülbelül 40–46 éves korában, valószínűleg az 1093 
és 1099 közötti években, március 14-én, Lengyelországban, második férje, 
II. ulászló nagyfejedelem udvarában halt meg. a képes krónika híradásával 
szemben minden bizonnyal lengyel földön, feltehetően valamelyik nagyváros 
székesegyházában temették el.66

Felícia (?, görög nevén eleutheria) szicíliai grófnő, kálmán király első hitvese67

Csak szerfelett bizonytalanul megbecsülhető életkorban, húszas évei derekán, 
végén, valamikor 1101 és 1111 között, inkább az évtized második felében hunyhatott 
el. ugyancsak, némiképp már nagyobb bizonyossággal feltételezhető, hogy a 
székesfehérvári szűz mária prépostsági bazilikában nyert nyugvóhelyet.68

bp., 1900. (a továbbiakban: Mátyás, 1900.) 5–8., 13–16. p.; Baumgarten Ferencz: kritikai jegy-
zetek az árpád-kor története köréből I. szent László temetkező helye. In: századok 38. (1904) 
868–871. p.; Fügedi Erik: somogyvár francia monostora. In: szent László és somogyvár. 
tanulmányok a 900 éves somogyvári bencés apátság emlékezetére. szerk.: magyar kálmán. 
kaposvár, 1992. 57. p.; Neumann Tibor: a somogyvári bencés monostor alapítása. In: PPke 
műhelytanulmányok. Piliscsaba, 1999. 37. p.; Hankó, 2008. 216–227., 361. p. Legújabban, 
solymosi véleményével szemben: Koszta, 294–300. p. kanonizációjára és kultikus tiszteletére: 
Kerny Terézia: László király szentté avatása és kultuszának kibontakozása (1095–1301). In: 
Ősök, táltosok, szentek. tanulmányok a honfoglaláskor és az árpád-kor folklórjáról. szerk.: 
Pócs éva, Voigt Vilmos. bp., 1998. 175–197. p.; Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára. II. bp., 
1982. (művészettörténeti füzetek 13/2.) (a továbbiakban: Balogh, 1982.) 282–283. p.; Hankó, 
2008. 227–231. p.

65 Balzer, 2005. 190–194. p.; Wertner, 1892. 130–134. p.; Dobozy, 1934. 35–36. p.; Black, 
Mechtild: die töchter Heinrichs III. und der kaiserin agnes. In: Vinculum societatis. Festschrift 
für Joachim Wollasch. Hrsg.: Franz neiske, dietrich Poeck. sigmaringendorf, 1991. 36–57. p.; 
Jasiński, 1992. 165–170. p.

66 CFH II. 1675. p.; Wertner, 1892. 134. p.; Jasiński, 1992. 168–170. p.
67 Wertner, 1892. 219–222. p.; Dobozy, 1934. 74–75. p. korábban a kutatás tévesen úgy vél-

te, a királynét buzillának hívták, ezt azonban W. Holtzmann egy idehaza jóformán ismeret-
len dolgozatában meggyőzően cáfolta, feltételezvén, hogy a grófnő a Felícia — a forrásokban 
szereplő görög formájában eleutheria — nevet viselte. Mályusz Elemér: Holtzmann, Walther: 
maximilia regina, soror rogerii regis. (deutsches archiv für erforschung der mittelalters 19. 
[1963.] ismertetés). In: Levéltári közlemények 35. (1964) 2. sz., 253–254. p.; Vajay Szabolcs: 
az árpád-kor uralmi szimbolikája. In: középkori kútfőink kritikus kérdései. szerk.: Horváth 
János, székely györgy. bp., 1974. (memoria saeculorum Hungariae 1.) (a továbbiakban: kkk) 
350–351. p., 48. jegyz.

68 Engel, 1987. 618. p.; Hankó, 2008. 363. p. Halála időpontjának post, illetve ante quemjét fiai 
születése és kálmán második, orosz feleségének eltaszítása adja. Ld. kk 96–97. p.
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eufémia olmützi hercegné, I. béla király harmadik (?) leánya69

körülbelül 55–57 évesen, 1111. április 2-án, húsvét vasárnap, feltehetően 
morvaországban hunyt el. az olomouc (német nevén: olmütz, ma: Cseho.) 
melletti, a várostól északra, a morava túlsó partján álló, általa is bőkezően 
megadományozott hradiskoi, szent István vértanú bencés (később, 1150-től 
premontrei) zárda temetőjében, férje sírja mellett temették el. 1269-ben kihantolták 
maradványaikat és ünnepélyesen a kolostor — szintén az első vértanú tiszteletére 
felszentelt — templomába temették át azokat.70

László herceg, kálmán király fia71

10–11 éves korában, 1112-ben halt meg. nagy valószínűség szerint a 
székesfehérvári szűz mária-prépostág bazilikájában helyezték sírba.72

kálmán király73

mintegy 41–43 éves korában, 1116. február 3-án, csütörtökön, minden bizonnyal 
idült középfül-gyulladásból kialakult gennyes agytályog-betegségben, és/vagy 
agyburok-inflammációban, több hétig tartó, rendkívül fájdalmas szenvedés után 
halt meg. Feltehetően személyesen meghozott, alaposan átgondolt és célzatos 
döntése szerint székesfehérvárott, a szűz mária-prépostság egyházában, első 
felesége mellett, a jobb (déli) mellékhajó keleti végében, dicső előde, szent 
István sírja közelében helyezték nyugalomra — másodikként az ott eltemetett 
uralkodóink sorában.74

69 Wertner, 1892. 167–168. p.; Žemlička, 1997. 111–112. p.; Wihoda, Martin: morava v době 
knížecí (906–1197). Praha, 2007. 370–375. p.

70 CFH II. 1672. p.; Fontes rerum bohemicarum. (Prameny dějin českých) (a továbbiakban: Frb) 
II. Vydal Josef emler. Praha, 1874. 392. p.; sírjuk későbbi történetére: Wertner, 1892. 168. p.

71 Wertner, 1892. 226–228. p.
72 CFH I. 647. p.; kk 97. p.
73 Kristó–Makk, 1996. 125–148. p.; Wertner, 1892. 215–219. p.; Györffy György: kálmán király 

és kora. bp., 1979. 7–150. p.; Makk Ferenc: megjegyzések kálmán külpolitikájához. In: aH 
67. (1980) 21−31. p.; Uő: néhány megjegyzés a kálmán-ági királyok külpolitikájához. In: aH 
102. (1991) 3−15. p. (a továbbiakban: Makk, 1991.); Font Márta: könyves kálmán és kora. 
szekszárd, 1999. (IPF kiskönyvtár 1.); Kosztolnyik, Z(oltán) J.: From Coloman the Learned 
to béla III (1095–1116). Hungarian domestic Policies and their Impact upon Foreign affairs. 
new york, 1987. (east european monographs, no. 220.) (a továbbiakban: Kosztolnyik, 1987.) 
19–78. p.

74 Halála időpontjának helytelen, az évet eltévesztő adata: CFH I. 648. p., III. 1993. p.; kk 99. 
p. a tényleges évre: Mátyás, 1898. 27–29. p.; Józsa, 2010. 62–65. p. nemrégiben mintegy 
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álmos horvát király, bihari és nyitrai herceg, I. géza király ifjabb fia75

körülbelül 53–57 évesen, 1127. szeptember 1-én, csütörtökön, a bizánci 
birodalom területén, a makedóniai konstantine városkában, ahol néhány évvel 
korábban menekültként letelepedett, ismeretlen okból halálozott el. a képes 
krónika — elég kétséges hitelű — tudósítása szerint unokaöccse, II. István 
kevéssel elhunyta után Fulbert (volt?) kalocsai püspök által hazahozatta tetemét 
és székesfehérvárott, a szűz mária-székesegyházban, mintegy a dinasztikus 
megbékélés kései, jelképes kifejezéseként, az ellene szervezett pártütéseit és 
lázadásait több ízben megbocsátó fivére, kálmán király közelében helyezték 
nyugalomra. egy másik, cseh forrásunk jóval valószínűbbnek látszó ismerete 
szerint 1137 szeptemberében fia, II. béla szállíttatta haza maradványait 
makedóniából és temettette el a fehérvári szűz mária-prépostságban.76

II. István király77

mindössze 30 esztendős korában, 1131. március 1-jén, vasárnap, vagy nagyobb 
valószínűség szerint az azt követő körülbelül két hét folyamán, alighogy egy 
korábbi súlyos betegségéből kigyógyult, ismét ágynak esett, s miután állítólag 
végnapjaiban önként lemondott a királyságról — szerzetesi ruhát öltött és 
nyilvános bűnbánatot gyakorolt —, feltehetően vérhasban vagy más fertőző 
bélbetegségben halt meg. a hazai krónikáshagyomány kissé kétséges hitelű 
tudósítása szerint korai halálát — legalábbis részben — egy felettébb szerencsétlen 

szenzációszámba-menően felmerült, hogy a kutatás által 1848-as megtalálásuk óta egyöntetűen 
III. béla királlyal és első feleségével, anna antiochiai hercegnővel azonosított székesfehérvári 
csontváz-leletek valójában kálmán király és ismeretlen nevű normann hitvese maradványai, 
erről azonban azóta — legalábbis megjelent tanulmány formájában — sajnálatos módon sem 
a régészet-, sem a történettudomány szakértői nem nyilatkoztak. a rendkívül merész felvetés 
helytállósága — szigorúan elvi szinten — véleményem szerint nem zárható ki. Ld. Tóth Endre: 
III. béla vagy kálmán? (a székesfehérvári királysír azonosításáról.) In: Folia archaeologica. a 
magyar nemzeti múzeum évkönyve 52. (2005–2006) bp., 2006. 141–161. p.

75 Wertner, 1892. 242–244. p.; Kristó Gyula: a XI. századi hercegség története magyarországon. 
bp., 1974. 108–123. p.; Makk Ferenc: álmos 2. (szócikk.) In: kmtL 40. p.; Steinhübel, 2004. 
293–300. p.

76 CFH I. 443., 650. p., II. 1668. p.; kk 103. p.; Wertner, 1892. 244. p.; Hankó, 2008. 360. p. a 
Fulbert püspökre vonatkozó információ igencsak problematikus, kalocsai főpapságára ugyanis 
csak 1118-ból van adat, 1124-ben pedig már más állt a kalocsa-bácsi egyházmegye élén. Ld. 
Zsoldos, 2011. 83. p. elképzelhető természetesen, hogy Fulbert lemondott egyházfői tisztségé-
ről és mint volt püspök segédkezett álmos testének magyarországra hozatalában.

77 Wertner, 1892. 228–229. p.; Pauler I. 225–239. p.; Makk Ferenc: megjegyzések II. István tör-
ténetéhez. In: kkk 253−259. p.; Kristó–Makk, 1996. 149–160. p.; Makk, 1991.
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esemény idézte elő. miután — vélhetően betegágyában fekve — azok tatár 
nevű vezérétől értesült arról, hogy kedvelt besenyőit, a halálát váró magyarok 
mindenfelé elkezdték leöldösni, amint kicsit jobban lett, elszántan megígérte, hogy 
bosszúból minden egyes megölt besenyőért tíz magyart fog kivégeztetni. az ezen 
fellelkesült tatár és társai csoportosan, nagy örömmel, hálatelve megrohanták 
és rajongva csókolták-ölelték-szorongatták, olyannyira, hogy, mint a képes 
krónika fogalmaz; „ellankasztották” a királyt, aki így visszaesett korábbi súlyos 
állapotába és rövidesen meghalt. Váradon, a szűz mária tiszteletére szentelt 
székesegyházban, I. László király nyugvóhelyén temették el.78

szent Piroska (görög nevén eiréne, magyarosan Irén) bizánci császárné, I. László 
király ifjabb leánya79

mintegy 45–48 évesen, 1134. augusztus 13-án, hétfőn, férjének, II. János 
császárnak a paphlagóniai kastamont fenyegető szeldzsukok elleni hadjáratán, 
az északnyugat-kis-ázsiai bithyniában, váratlanul, vélhetően heveny bélfertőzés, 
dizentéria vagy kolera következtében halt meg. utolsó óráiban — jelképesen, 
mint az a bizánci uralkodócsaládok nőtagjai körében szokás volt — szerzetesi 
fátyolt öltött és magyar származására utalva felvette a Xene (Idegen) nevet. a 
mélyen megrendült császár a hadműveleteket azonnal megszakítva, személyesen 
kísérte holttestét hajón bizáncba. Itt, a főváros szívében általa emelt, híres, szent 
antoninosz-rendi mindenható (krisztus)-monostor szent mihály arkangyal 
tiszteletére szentelt templomában egy szépen faragott, nagy méretű kőszarkofágban 
helyezték nyugalomra. sírját — az időközben császári mauzóleummá lett épület 
csaknem valamennyi síremlékével együtt — 1453-ban, bizánc elfoglalása után a 
török katonák feltörték és kirabolták. az ortodox egyház szentté avatta, kultuszát 

78 CFH I. 651., 981. p.; kk 103–104. p. Forrásaink csak a király halálának évét közlik, annak pon-
tos, de korántsem bizonyosan helyes dátuma II. béla uralkodási idejéből számítható ki. Knauz, 
1876. 509–510. p.; Makk Ferenc: megjegyzések II. béla történetéhez. In: aH 40. (1972) (a 
továbbiakban: Makk, 1972.) 38–39. p.; Hankó, 2008. 238., 364. p.; Józsa, 2010. 66–67. p.; Ba-
logh, 1982. 246. p. a várad-előhegyfoki, szent István vértanúról elnevezett premontrei prépost-
ságban történt állítólagos eltemetésének korábban számos kutató által elfogadott hagyománya 
(Ld. Kerny Terézia: királyi temetkezések a váradi székesegyházban. In: Váradi kőtöredékek. 
szerk.: kerny terézia. bp., 1989. 166. p.; Hankó, 2008. 238., 364. p.) a XII. századi királylista 
(az ún. esztergomi rövid krónika, km 9. p.) vonatkozó adatának nyilvánvalóan téves értelme-
zésén alapul.

79 ámtbF 114–121. p.; Wertner, 1892. 210–214. p.; Moravcsik Gyula: szent László leánya és a 
bizánci Pantokrator-monostor. In: a konstantinápolyi magyar tudományos Intézet közlemé-
nyei 7–8. bp.–konstantinápoly, 1923. (a továbbiakban: Moravcsik, 1923.); Nagymihályi Géza: 
árpád-házi szent Piroska. az idegen szent. bp., 2007. (a továbbiakban: Nagymihályi, 2007.)
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pedig a nyugati, katolikus keresztények is korán átvették és — bár nem hivatalosan 
— szintén szentjeik között tartják számon.80

eufémia kijevi és perejaszlavli hercegnő, kálmán király második felesége81

nagyjából 41–44 éves korában, 1139. április 4-én, kedden, a rusz területén, 
valószínűleg valamelyik kijevi nőkolostorban, mint apáca halt meg. Feltehetően 
ugyanott temették el.82

adelhaid cseh fejedelemné, álmos herceg idősebb leánya83

mintegy 33–35 éves korában, hét hónappal férje, I. szobeszláv fejedelem halála 
után, 1140. szeptember 15-én, vasárnap, Csehországban, vélhetően a fővárosban 
hunyt el. nagy valószínűség szerint Prágában, a vyšehradi szent Péter és Pál-
egyházban, férje mellett temették el.84

II. béla király85

36–37 éves korában, 1141. február 13-án, csütörtökön, valószínűleg ismert 
súlyos szenvedélybetegsége, az alkoholizmus valamelyik szervi szövődményébe, 
májzsugorodásban, fibrózisban, esetleg máj-, vagy hasnyálmirigy-rákban halt 
meg. székesfehérvárott, az uralkodóház és a későbbi királyok nekropoliszában, 
valószínűleg a szűz mária-székesegyház északi mellékhajójának keleti 
harmadában, a szentélytől balra helyezték sírba.86

80 ámtbF 120–121. p.; theodoros Prodomos által írt sírverse: uo. 172–173. p.; Moravcsik, 1923. 
7–17. p.; Nagymihályi, 2007. 29–30., 52–53. p.

81 Wertner, 1892. 222–225. p.; Dobozy, 1934. 48–49. p.; Font Márta: eufemia. (szócikk.) In: 
kmtL 205. p.

82 magyarok a kijevi évkönyvben. a szövegeket vál., ford., a bevezetőt és a kommentárokat írta: 
Font márta. szeged, 1996. (szegedi középkortörténeti könyvtár 11. ) 57. p.

83 Wertner, 1892. 286–287. p.; Žemlička, 1997. 227–228. p.; Vaníček, Vratislav: soběslav I. 
Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092–1140. Praha, 2007. 105–123. p.

84 CFH I. 444. p., II. 1304., 1674. p.; Wertner, 1892. 287. p.
85 Wertner, 1892. 295–297. p.; Hannenheim, Julius von: ungarn unter bela II. (1131–1141) 

und geisa II. (1141–1161) in seinen beziehungen zu deutschland. (Inagural-dissertation.) 
Hermannstadt, 1884. (a továbbiakban: Hannenheim, 1884.) 3–22. p.; Pauler I. 239–249. p.; 
Kristó–Makk, 1996. 161–174. p.; Makk, 1972. 31−49. p.; Kosztolnyik, 1987. 99–111. p.; Uő, 
2006. 115–128. p.

86 CFH I. 653. p., II. 981., 1668. p.; kk 107. p.; Hankó, 2008. 364. p.; Józsa, 2010. 68. p.
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Ilona szerb hercegnő, II. béla király hitvese87

Csak nagyon hozzávetőlegesen megbecsülhető életkorban, legkevesebb 40–42 
évesen, 1146 szeptembere és 1157. március között, május 26-án, vagy más kútfőnk 
szerint júniusban, feltehetően magyarországon, fia, II. géza király udvarában halt 
meg. Valószínűleg a székesfehérvári szűz mária-bazilikában, férje sírja mellett 
vagy annak közelében kapott nyugvóhelyet.88

borisz (bizáncban kapott, görög nevén kalamanos) trónkövetelő, címzetes király, 
kálmán király állítólagos fia89

39–41 éves korában, 1154-ben, vagy a következő év folyamán egy az al-duna 
vidékén a bizánci birodalom észak-bulgáriai területeire tört kun sereggel vívott 
jelentősebb összecsapásban, mint a görög csoportosítás parancsnoka vereséget 
szenvedett és a közelharc során egy nyíltól találva —, más tudósítás szerint 
kardvágás okozta súlyos sérülések miatt — elesett. nyughelyéről semmi biztosat 
nem tudunk, feltehető, hogy a csatamezőn, vagy annak közelében, egyszerű, 
jelöletlen sírba hantolták el.90

87 CFH II. 1658., 1668. p.; Wertner Mór: a középkori délszláv uralkodók genealógiai történe-
te. temesvár, 1891. (történeti nép- és földrajzi könyvtár 28.); Wertner, 1892. 297–302. p.; 
Dobozy, 1934. 65–67. p.; Kosztolnyik, 2006. 117–120. p.

88 CFH II. 1658., 1668. p. egyrészt ismert leánya, zsófia hercegnő, admonti apáca 1146. szept.-
ben hozzá intézett levele (Jaksch, August von: zur Lebensgeschichte sophias, der tochter könig 
bela’s II. von ungarn. In: mitteilungen des Instituts för österreichische geschichtforschung. 
ergänzungsband 2. [1888] 372–373. p.), másfelől, fia, II. géza király 1157-ben az esztergomi 
szent adalbert-székesegyház javára kiadott privilégiumában elmondja, hogy az adományt töb-
bek között szülei lelki üdvéért tette (magyar országos Levéltár. diplomatikai Fényképgyűjte-
mény [a továbbiakban: dF] 236 755; árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus arpadianus 
continuatus I–XII. közzé teszi: Wenzel gusztáv. Pest–bp., 1860–1874 [a továbbiakban: áuo] 
VI. 92. p.), így joggal feltehető, hogy akkor már nem élt, következésképp nagy valószínűség 
szerint a két mondott időpont között hunyt el. Wertner, 1892. 301–302. p.

89 Hodinka Antal: kálmánfi /kolomanovics/ boris. In: történelmi tár 12. (1889) 3. sz., 421−433. 
p.; Makk Ferenc: borisz, egy XII. századi trónkövetelő. In: studia in honorem aegonis maróti 
sexagenarii. szerk.: Fodor I(stván), H. korchmáros V(aléria). acta universitatis de nominatae 
attila József. acta antiqua et archaeologica 7. supplementum. (1987) 61–65. p.; Nyulassy 
Ágnes: borisz a források tükrében. In: dixit et salvavi animam meam. tanulmányok a 65 éves 
szegfű László tiszteletére. szerk.: döbör andrás, Jancsák Csaba, kiss gábor Ferenc, zakar 
Péter. szeged, 2007. 79–98. p. törvényes származása szerfelett bizonytalan, kálmán ugyanis 
anyját, eufémia királynét házasságtörés hihetőnek látszó vádjával eltaszította és hazaküldte a 
ruszba, a királyi család tagjai pedig (az egyetlen Piroska-eiréne bizánci császárné kivételével) 
egész életében fattyúnak, sőt, egyenesen ellenségüknek tekintették.

90 CFH III. 1770. p.; ámtbF 270–271. p.
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erzsébet gniezno-i és ponańi fejedelemné, II. béla király leánya91

körülbelül 15–19 éves korában, 1151 és 1154 között, július 21-én, talán férje, 
III. mieszko fejedelem egyik nagy-lengyelországi székhelyén, Poznańban vagy 
gnieznoban, ismeretlen okból hunyt el. Feltehetőleg ugyanott temették el.92

II. géza király93

32–33 évesen, 1162. május 31-én, csütörtökön — látszólag teljesen váratlanul 
— ismeretlen okból halálozott el. a székesfehérvári szűz mária prépostsági 
egyházban, a bazilika bal mellékhajójának keleti részén, atyja és nagyatyja, 
álmos herceg sírja mellett nyert nyughelyet.94

II. László király95

30–31 évesen, mindössze hat hónapos uralkodás után, 1163. január 14-én, 
hétfőn — a kortársakban komoly gyanút keltő hirtelenséggel — talán valamilyen 
meghűléses betegségben halt meg. Fehérvárott, a szűz mária-prépostság 
egyházában, a bal mellékhajó északi részén, feltehetően apja és fivére, II. géza 
király közvetlen közelében temették el.96

91 Wertner, 1892. 303–304. p.; Balzer, 2005. 289–292. p. a hercegnőt a magyar kutatásban gyak-
ran gertrúd néven is emlegetik, az alább idézett lengyel források alapján azonban nyilvánvaló, 
hogy tévesen. erzsébetet balzer álmos herceg, Jasiński pedig, egyben kielégítően cáfolva a 
nagy előd véleményét, II. István király leányának tartja. Ld. Balzer, 2005. 290–291. p.; Jasiński, 
1992. 237–238. p. megítélésünk szerint balzer felvetése teljes bizonyossággal kizárható, míg 
a másik, ma működő lengyel genealógusé mindenképp megfontolandó és érdemes a további 
vizsgálódásra.

92 mPH seria II. tom IX., Pars II. Warszawa, 1976. 6., 84. p.; Balzer, 2005. 292. p.; Hankó, 2008. 
364. p. Férje, mieszko fejedelem 1155 végére valószínűleg megkötötte második házasságát, 
ekkor tehát a hercegnő már nem élt. Ld. Balzer, 2005. 292–294. p.

93 Wertner, 1892. 309–310. p.; Hannenheim, 1884. 22–54. p.; Kristó–Makk, 1996. 175–189. p.; 
Makk Ferenc: megjegyzések II. géza történetéhez. In: aH 62. (1978) (a továbbiakban: Makk, 
1978.) 3−23. p.; Kosztolnyik, 1987. 112–165. p.

94 Halálidejének téves dátuma: CFH I. 655. p., II. 981. p.; kk 110. p. a helyes időpont: CFH I. 
505., 677. p., II. 1658. p.; Wertner, 1892. 309–310. p.; Hankó, 2008. 367. p.

95 Pauler I. 295–297. p.; Kristó–Makk, 1996. 197–199. p.; Makk, 1978. 20–21. p.
96 Halála dátumának téves, rossz évet megadó közlése: CFH I. 655., 677. p., II. 986. p.; kk 

110. p.; Pauler I. 297. p., 498. jegyz.; Knauz, 1876. 513. p.; Hankó, 2008. 371. p.
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IV. István király97

körülbelül 31–33 éves korában, 1165. április 11-én, vasárnap, kissé gyanús 
körülmények között — állítólag mérgezés miatt —, a riválisa, III. István király 
serege által ostromolt délkelet-szerémségi zimony (ma: zemun, belgrád része, 
szerbia) várában hunyt el. Halála után az erősség védői csakhamar feladták 
zimonyt és a bevonuló magyar csapatok holttestét — tekintet nélkül királyi 
származására, valamint felkent uralkodói mivoltára, kíméletlenül meggyalázták 
és a dögevő madarak táplálékául — kidobták a várkapu elé. oszladozó hullája 
napokig ott hevert temetetlenül, míg végre, feltehetően inkább kényszerből 
mintsem a megbocsátó kegyelet okán a várbeli szent István első vértanú-
egyházban hantolták el. később, valószínűleg az 1167. évi újabb magyar–bizánci 
békekötés következményeként, hatalmas pártfogója, II. manuel császár kívánsága 
szerint maradványait székesfehérvárra vitték és mintegy a dinasztia szimbolikus, 
belső megbékélése kifejezéseképpen a szűz mária-bazilikában, királyelődei, 
atyja, II. béla és fivérei síremlékei mellett nyert végső nyugvóhelyet.98

béla (?) herceg, III. István király fia99

néhány esztendős, legfeljebb három éves korában, valószínűleg 1169 második 
felében vagy 1170 folyamán halt meg. minden bizonnyal esztergomban, az érseki 
székesegyházban temették el.100

97 Wertner, 1892. 333–337. p.; Pauler I. 295–306. p.; Kristó–Makk, 1996. 200–203. p.
98 CFH III. 2151. p.; ámtbF 227–229., 305–306. p.; Pauler I. 305–307. p.. a fehérvári elteme-

tésének külpolitikai hátteréhez ld. Makk Ferenc: megjegyzések III. István történetéhez. In: aH 
66. (1979) (a továbbiakban: Makk, 1979.) 35–38. p.

99 sajnos nem eldönthető, hogy azon két forrásunk, amelyek említik III. István fiát, egy és ugyan-
azon személyre vonatkoznak-e, avagy a királynak béla nevű gyermekén kívül volt más fia is. Fi-
gyelembe véve azonban, hogy a név szerint is ismert utódot csaknem bizonyosan ágnes király-
né szülte, viszonylag rövid, talán öt évig tartó együttélésüket, valamint a királyné zsenge korát, 
némiképp valószínűbbnek tartom az előbbi eshetőséget. Ld. dF 289 135; Codex diplomaticus 
Hungariae ecclesasticus ac civilis I–XI. Cura et studio georgii Fejér. budae, 1829–1844. (a to-
vábbiakban: CdH) VIII/2. 351. p.; srH II. 203. p.; Wertner, 1892. 319–320. p.; Zsoldos, 2005a. 
188. p.

100 srH II. 203. p. atyjának hivatkozott oklevele, mintegy trónörökösként, 1169 nyarán említi, 
1172 márciusában, annak halálakor azonban már nem merül fel neve az utódlás kapcsán, így 
csaknem bizonyos, hogy ekkorra elhunyt.
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III. István király101

25. életévében, kevéssel azután, hogy esztergomban ünnepélyesen fogadta a 
szentföldre tartó III. Henrik szász és bajor (XII.), valamint az azt magyarországra 
kísérő I. Henrik osztrák herceget, 1172-ben, a március 4-re, szombatra virradó 
éjszaka a királyi palotában hirtelen, látszólag minden előjel nélkül rosszul 
lett és néhány órán belül, pirkadattájt meghalt. elhunytának valóban gyanús 
körülményei miatt megmérgezésének lehetősége — mint az esetében is felmerült 
— nem kizárható. testét — talán az erélyes Lukács metropolita akarata szerint 
— eltérően XII. századi elődeitől és egyetlen kivételként valamennyi uralkodónk 
közül esztergomban, a szűz mária és szent adalbert érseki főszékesegyházban 
helyezték sírba. szintén feltehető, hogy a temetési szertartást Lukács érsek végezte, 
illetve, hogy nyugvóhelye kiválasztásában — a városban történt elhunyta mellett 
— béla nevű fiának néhány évvel korábban szintén az esztergomi bazilikában 
történt elhantolása is szerepet játszott.102

ágnes osztrák hercegnő, III. István király neje103

körülbelül 28–31 éves korában, 1182., vagy más, kérdéses hitelű forrás szerint 
1184. január 13-án, pénteken, második férje, II. Hermann herceg tartományában, 
karinthiában, esetleg szülőföldjére visszatérve, ausztriában hunyt el. a 
bécs városfalán kívül — az atyja, I. Henrik herceg által 1155-ben alapított és 
—, a közhiedelemmel ellentétben eredetileg valójában nem skót, hanem ír 
szerzetesekkel benépesített, miasszonyunkról nevezett bencés apátságban, atyja 
sírja közelében nyert nyughelyet.104

101 Wertner, 1892. 315–320. p.; Pauler I. 295–320. p.; Kristó–Makk, 1996. 190–196. p.; Makk, 
1979. 29–43. p.; Kosztolnyik, 1987. 180–199. p.

102 elhunyta időpontjának téves közlése: CFH I. 655. p., II. 989. p.; kk 110–111. p. a helyes dá-
tumra és az egyéb körülményekre: CFH II. 1157. p.; komárom megye régészeti topográfiája. 
5. esztergom és a dorogi járás. Főszerk.: gerevich László. bp., 1979. (a továbbiakban: kmrt) 
101., 106. p., 16. jegyz.; Józsa, 2010. 71–72. p.

103 Wertner, 1892. 320–322. p.; Weller, Tobias: die Heiratspolitik des deutschen Hochadels im 12. 
Jahrhundert. köln, 2004. (a továbbiakban: Weller, 2004.) 82–84. p.

104 CFH III. 2632. p.; 1181. dec.-ben még bizonyosan élt: ld. die kärtner geschichtsquellen 811–
1202. geschichtliche denkmäler des Herzogtumes kärnten. band 3. Hrsg.: august von Jaksch. 
klagenfurt, 1904. 482. p.; Weller, 2004. 383–384. p.
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anna (eredeti, francia nevén ágnes) antiochiai hercegnő, III. béla király első 
hitvese105

körülbelül 30 esztendős korában, az 1180-as évek elején, a legnagyobb 
valószínűség szerint 1184-ben, a királyi udvarban halt meg. székesfehérvárott, 
az árpád-ház XII. században kivált kedvelt családi temetkezőhelyén, a szűz 
mária-székesegyház jobb mellékhajójában, a szószék mellett helyezték sírba. 
maradványai — 1196-ban mellé temetett férjének csontjaival együtt — 1848-
ban szerencsés körülmények között, egész jónak nevezhető állapotban és néhány 
kisebb csontot leszámítva majdnem hiánytalanul előkerültek a székesfehérvári 
bazilika romjai alól, 1898 októbere — ottani ünnepélyes és immár talán valóban 
végleges újratemetésük — óta pedig (eltekintve az időközben többször megismételt 
rövidebb tudományos vizsgálatoktól) a budavári nagyboldogasszony-főplébánia-
egyház északi mellékhajójának egyik kápolnájában, közös sírban nyugszanak.106

eufrozina kijevi és perejaszlavli hercegnő, II. géza király felesége107

60-as évei derekán, feltehetően 1193 és 1197 között, a Jeruzsálem melletti kidron-
völgyben álló, szent száva bazilita kolostorban, mint annak apácája halt meg. a 
szent város egy másik híres keleti rítusú rendházához, a szent theodosios-lavrához 
tartozó, az Istenszülő szűz mária tiszteletére szentelt templom előcsarnokában 
temették el. maradványait — valószínűleg unokája, Imre király uralkodása idején 
— hazahozták magyar földre, majd feltehetően végakarata szerint székesfehérvár 

105 Wertner, 1892. 358–361. p.; Városy Gyula: antiochiai anna magyar királyné származása és 
családi viszonyai. In: századok 20. (1886) 867−885. p.; Makk Ferenc: anna 1. (szócikk.) In: 
kmtL 47. p.

106 Török Aurél: Jelentés III-ik béla magyar király és neje testereklyéiről. In: értekezés a termé-
szettudományok köréből. 23. kötet (1893) 4. sz. (a továbbiakban: Török, 1893.), különösen: 
149–151. p.; Uő: III. béla és első hitvese földi maradványai. In: III. béla magyar király emlé-
kezete. szerk.: Forster gyula. bp., 1900. (a továbbiakban: Forster, 1900.) 200–206. p. (a to-
vábbiakban: Török, 1900.); Czobor Béla: III. béla és hitvese halotti ékszerei. In: Forster, 1900. 
207–230. p. (a továbbiakban: Czobor, 1900.). a királyi pár földi maradványainak legújabb 
embertertani vizsgálata: Éry Kinga–Marcsik Antónia–Nemeskéri János–Szalai Ferenc: az épí-
tett sírok csontvázleletei. I/2. antiochiai anna királyné. In: a székesfehérvári királyi bazilika 
embertani leletei 1848–2002. szerk.: éry kinga. [bp.,] 2008. (ecclesia beatae mariae Virginis 
albaeregalis 1.) (a továbbiakban: Éry, 2008.) 68–87. p.; Hankó, 2008. 52–60., 247–252. p. 
a tudományos vizsgálatok megállapítása (és jelenlegi állása) szerint annát, III. béla hitvesét 
megalapozottan tarthatjuk az egyetlen olyan 1541 előtt meghalt és hazánkban eltemetett király-
nénknak, akinek földi maradványai fennmaradtak korunkra.

107 Wertner, 1892. 311–315. p.; Dobozy, 1934. 49–50. p.; Font Márta: eufroszina. (szócikk.) In: 
kmtL 205. p.
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mellett, a város nyugati határában, a johannita lovagok szűz mária-konventjének 
általa befejezett templomában helyezték végső nyugalomra.108

III. béla király109

mintegy 45–48 évesen, 1196 áprilisában, legnagyobb valószínűség szerint 23-
án, kedden, ismeretlen okból halálozott el. minden bizonnyal utolsó kívánsága 
szerint a székesfehérvári szűz mária-bazilikában, I. István király sírja és oltára 
közelében, a jobb mellékhajó középső részén, első felesége, anna mellett 
temették el. Földi maradványaikat egy szerencsés véletlennek köszönhetően, 
két egyszerű, vörös mészkő lapokból épített sírkamrában hat és fél évszázaddal 
később, 1848 decemberében megtalálták a fehérvári prépostsági egyház romjai 
alatt, majd előbb, 1862-ben a budavári nagyboldogasszony (koronázó)-főegyház 
altemplomában, végül, 1898 őszén ugyanott, a templom északi mellékhajónának 
egyik kápolnájában temették el. a nemrégiben elvégzett legújabb embertani és 
más természettudományi vizsgálatok szintén megerősítették, hogy — miként azt 
a kutatás megtalálásuk óta állította egyébként — a csontleletek nagy valószínűség 
szerint valóban az ő maradványaik. Ilyenformán III. béla az egyetlen 1541 
előtt meghalt uralkodónk, akinek csaknem teljes csontváza és koponyája nagy 
bizonyossággal azonosíthatóan fennmaradt napjainkra.110

108 magyar országos Levéltár, diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: dL) 800.; CdH V/1. 212. p.; 
Wertner, 1892. 313–315. p.; Weigand, Edmund: das theodosioskloster. In: byzantinische 
zeitschrift 23. (1914–1919) 167. p.; Györffy György: a szávaszentdemeteri görög monostor 
XII. századi birtokösszeírása I. In: a magyar tudományos akadémia társadalmi-történeti tu-
dományok osztályának közleményei 2. bp., 1952. 348–349. p.; Uő: az árpád-kori magyaror-
szág történeti földrajza (a továbbiakban: ámtF) II. bp., 1986. 377., 383. p.

109 Wertner, 1892. 354–357. p.; III. béla emlékezete. a szöveganyagot vál., ford., a bevezetőt 
és a jegyzeteket írta: kristó gyula, makk Ferenc. bp., 1981. 5–33. p.; Kristó–Makk, 1996. 
204–223. p.; Kosztolnyik, 1987. 200–233. p.; Uő, 2006. 220–256. p.; Makk Ferenc: III. béla és 
bizánc. In: századok 116. (1982) 33–61. p.

110 CFH I. 655., 752. p.; srH I. 210–211. p. más, e tekintetben bizonytalanabb hitelű forrásaink 
különböző áprilisi dátumokra helyezik halálát, ld. CFH I. 29., 768. p., II. 1658., 1668. p.; Török, 
1893. különösen: 94–147. p.; Uő, 1900.; Czobor, 1900. a legfrissebb antropológiai vizsgála-
tok eredményei: Éry Kinga–Marcsik Antónia–Nemeskéri János–Szalai Ferenc: az épített sírok 
csontvázleletei I/1. III. béla király. In: Éry, 2008. 37–67. p.; Pauler II. 12. p.; Hankó, 2008. 
51–60., 79–85., 246–252. p.; Józsa, 2010. 72–78. p.
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margit francia hercegnő, özvegy angol királyné, III. béla király második 
házastársa111

40 éves korában, 1197. szeptember 15. táján, miután szentföldi zarándoklatán 
— bizonnyal már a hosszú hajóúton — súlyosan megbetegedett, kevéssel 
megérkezését követően a Jeruzsálemi királyság új székhelyén, az észak-
palesztínai acconban (görög nevén Ptolemaios, ma: akko, Izrael) a szent János 
rendházban, vélhetően valamilyen helyi vírusfertőzésben (járványban?) hunyt el. 
állítólag a libanoni phoeniciai, szintén a királysághoz tartozó tirusban (zsidó 
nevén tzor, ma: Ṣūr, Libanon), a székesegyházban temették el.112

Ilona osztrák és stájer hercegné, II. géza király legifjabb leánya113

mintegy 41–43 éves korában, szinte napra pontosan öt esztendővel házastársa, 
I. Lipót herceg után, 1199. december 25-én, karácsony ünnepén, szombaton, 
feltételezhetően ausztriában halt meg. minden valószínűség szerint ott is, a bécsi 
erdőség déli részén, baden közelében álló szent kereszt tiszteletére alapított, 
rendkívül tekintélyes ciszterci apátságban (ma: Heiligenkreuz, ausztria), férje 
mellett temették el.114

erzsébet cseh fejedelemné, II. géza király legidősebb leánya115

mintegy 53–58 évesen, feltehetően 1200–1201 körül, bizonyosan 1198 
után Csehországban, talán a fővárosban hunyt el. nyugvóhelyéről nincs 
információnk.116

111 Kropf Lajos: margit királyné, III. béla neje. In: századok 34. (1900) 76–77. p.; Karl Lajos: 
margit királyné, III. béla király neje. In: századok 44. (1910) 49−52. p.; Wertner, 1892. 362–
366. p.; Dobozy, 1934. 88–89. p.

112 CFH II. 847. p., III. 2059. p.; Wertner, 1892. 366. p.
113 Wertner, 1892. 350. p.; Weller, 2004. 384–387. p.
114 CFH I. 762. p.; necrologia germaniae. tomus V. ed.: adalbertus Franciscus Fuchs. berolini, 

1913. (monumenta germaniae Historica) 77. p.; Juritsch, 1894. 360. p.; Weller, 2004. 387. p.; 
Hankó, 2008. 368. p.

115 Wertner, 1892. 344–345. p.; Žemlička, 1997. 315–323. p.
116 Codex diplomaticus et epistolarius regni bohemiae. tomus II. ed.: gustavus Friedrich. Pragae, 

1912. 3–5. p.
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Imre király117

31–33 éves korában, 1204. november 30-án, kedden, vélelmezhetően 
hosszas, legalább hat–hét hónapig tartó betegeskedés után — esetleg rák vagy 
veseelégtelenség következtében — halálozott el. a magyar krónikáshagyomány 
egyöntetű ismerete szerint — csaknem valamennyi XII. századi elődétől 
eltérően — egerben, a szent János evangélista-apostol tiszteletére emelt püspöki 
székesegyházban temették el. gyászszertartását minden bizonnyal katapán, eger 
püspöke, korábbi kancellárja és régi párthíve celebrálta.118

III. László király119

körülbelül 5–7 éves korában, 1205. május 7-én, szombaton, vagy néhány nappal 
korábban, 3-án (kedden), bécsben, II. Lipót osztrák herceg udvarában, — ahová 
feltehetően az előző év vége tájt a koronát magukhoz véve menekült anyjával és 
fő párthíveikkel nagybátyja, a trónra törő andrás kormányzó elől — valószínűleg 
valamilyen tipikus fertőző gyermekbetegségben halt meg. Holttestét május 
közepe táján a szent koronával együtt Péter győri püspök hozta haza, majd 
székesfehérvárott, a szűz mária-székesegyházban helyezték nyugalomra.120

117 Kristó–Makk, 1996. 224–226. p.; Szabados György: Imre, bulgária királya. In: tanulmányok a 
magyar történelemről. az I. medievisztikai Phd–konferencia, szeged, 1999. júl. 2. előadásai. 
szerk.: Homonnai sarolta, Piti Ferenc, tóth Ildikó. szeged, 1999. 115–120. p.; Uő: Imre király 
életidejéről. In: aH 110. (1999) (a továbbiakban: Szabados, 1999.) 11–19. p.; Uő: Imre király 
házassága, aranybullája. In: századok 136. (2002) 341–350. p.; Uő: Imre király emlékezete. 
In: Valóság 48. (2005) 6. sz., 33–49. p.; Kosztolnyik, (Zoltán) J.: Hungary in the thirteenth 
Century. new york, 1996. (east european monographs, no. 439.) (a továbbiakban: Kosztolnyik, 
1996.), 1–37. p.; Uő, 2006. 264–285. p.

118 Halála időpontjának az évszámban téves adata: CFH I. 655. p., II. 990., 986. p.; kk 111. p. 
a helyes év: CFH I. 30., 281. p.; Knauz, 1876. 516. p.; Szabados, 1999. 17–18. p.; ámtF II. 
bp., 1986. 85. p.; Hankó, 2008. 253–258. p.; Józsa, 2010. 82. p. bár igen kevéssé valószí-
nű, megfontolandó ugyanakkor azon kutatói felvetés, hogy csakúgy, mint többek között atyja, 
III. béla király is, valójában székesfehérvárott, a boldogságos szűz nevét viselő prépostsági 
templomban nyert végtisztességet. Feltételezett fehérvári temetésére: Mátyás, 1900. 38–41. p.; 
Kosztolnyik, 1996. 2. p.

119 Wertner, 1892. 373–374. p.; Pauler II. 36–39. p.; Kristó–Makk, 1996. 227–228. p.
120 elhunyta időpontjának, az évet rosszul megadó közlése: CFH I. 655., 752. p., II. 982. p.; kk 

112. p.; Knauz, 1876. 517. p.; Pauler II. 38–39. p.; Józsa, 2010. 82. p.
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gertrúd merániai hercegnő, isztriai és krajnai grófnő, II. andrás király első 
házastársa121

mintegy 27–29 éves korában, 1213. szeptember 28-án, szombaton, kevéssel férje 
Halics elleni újabb hadjáratának megindulta, illetve az uralkodó oda való távozása 
után, az udvari előkelők egy bánk nádor által vezetett összeesküvő csoportja a 
pilisi erdőségben, talán a mai Csobánka és Pilisszentkereszt vidékén, bestiális 
kegyetlenséggel meggyilkolta. a testvére, bertold kalocsai érsek és számos 
német vendége társaságában feltehetően vadászatra utazó királynét és kíséretét 
váratlanul megtámadták, részint szétkergették, részint likvidálták, majd a segítség 
nélkül magára maradt, életéért hiába könyörgő gertrúdot — feltehetően több 
más társukkal együtt — töre fia Péter és záh nembeli simon ispán kíméletlenül 
lekaszabolta. borzasztóan összevagdalt tetemét a közelben fekvő, szűz máriáról 
nevezett pilisi ciszterci apátság (romjai a mai Pilisszentkereszt határában) 
szerzetesei temették el kolostortemplomuk kereszthajójában, annak egy darabját 
pedig, amelyet az iszonyatos hírrel férje után küldtek, andrás király a zemplén 
megyei Leleszen, a nemrég a szent kereszt tiszteletére alapított premontrei 
prépostságban helyezte nyugalomra. néhány év múltán, valószínűleg 1222 körül, 
vélhetően egy champagne-i francia mesterrel a pilisi monostor templomának 
kereszthajójában, a főoltár előtt, alig néhány lépésre eredeti, egyszerű 
nyugvóhelyétől gótikus stílusban új, igen magas művészi igényű, vakablakos 
síremléket emeltek számára és oda temették át maradványait.122

121 Wertner, 1892. 416–421. p.; Weller, 2004. 730–733. p.; Schüle, Wolfgang: tod einer königin. 
gertrud von andechs-meranien — königin von ungarn, mutter der Hl. elisabeth. berlin, 
2009.; gt 162. p.

122 CFH I. 182., 268., 656., 673. p., II. 1668., 1678. p., III. 2209. p.; Huber, Alfons: die ermordung 
der königin gertrud von ungarn im Jahre 1213. (studien über die geschichte ungarns im 
zeitalter der arpaden II.) In: archiv für österreichische geschichte 65. (1884) 163–175. p.; 
Mátyás Flórián: népmondák és történeti adatok gertrud királyné erőszakos haláláról. In: szá-
zadok 41. (1907) 873−886. p.; Wertner Mór: meráni gertrud gyilkosai. In: erdélyi múzeum 
14. (1897) 269–276. p.; Körmendi Tamás: a gertrúd királyné elleni merénylet a külhoni el-
beszélő forrásokban. In: történelmi szemle 51. (2009) 2. sz., 155–194. p.; Érszegi Géza: a 
leleszi monostor alapítóleveléről (1214). In: szabolcs-szatmár-beregi Levéltári évkönyv 16. 
szerk.: Henzsel ágota. nyíregyháza, 2003. 16., 28. p.; Gerevich László: a gótikus klassziciz-
mus és magyarország. In: a magyar tudományos akadémia II. osztályának közleményei 20. 
bp., 1971. 55–72. p.; Uő: a pilisi ciszterci apátság. szentendre, 1987.2 9–11. p.; Pest megye 
régészeti topográfiája. 7. a budai és a szentendrei járás. Főszerk.: gerevich László. bp., 1986. 
164. p.; Takács Imre: gertrudis királyné síremléke. In: Pannonia regia. művészet a dunántúlon 
1000–1541. szerk.: mikó árpád, takács Imre. bp., 1994. 249–251. p.
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konstancia aragóniai hercegnő, Imre király hitvese123

mintegy 42–44 éves korában, 1222. június 23-án, csütörtökön, váratlanul, a 
volt sógorának, II. andrás királynak követeivel — ausztriába való menekülése 
alkalmával a szent János-rendi lovagoknak átadott vagyona visszaszolgáltatása 
ügyében — folytatott tárgyalások során, a kelet-szicíliai Cataniában (ma: olaszo.) 
— valószínűleg maláriafertőzésben — hunyt el. Holttestét a királyság fővárosába, 
Palermóba szállították és a szűz mária mennybemenetele érseki székesegyház 
kereszthajójának déli részében, a szicíliai királyság ott nyugvó uralkodóinak 
pompás, porfír síremlékei között, fején bizánci stílusú császárnéi koronával, egy 
díszes, kora római — feltehetően kr. e. IV. századi eredetű — márványszarkofágban 
temették el. sírhelyét nem jelezte felirat, de 1491-ben felnyitották és az abban 
talált ezüst mellkorong szövege alapján azonosították maradványait. a minden 
bizonnyal a temetés idején a sírba került, és — több más értékes sírmelléklettel 
együtt — máig szerencsésen fennmaradt korongon a rövidítések feloldásával a 
következőek olvashatóak: HoC est CorPus domInae ConstantIae, 
ILLustrIs romanorum ImPeratrICIs semPer augustae et 
regInae sICILIae, uXorIs domInI ImPeratorIs FrIderICI 
et sICILIae regIs et FILIae regIs aragonum. obIIt autem 
anno InCarnatIonIs 1222. 23 JunII, 10 IndICtIonIs, In CIVItate 
Catanae.124

123 Wertner, 1892. 870–873. p.; Dobozy, 1934. 92–93. p.; Heinisch, Klaus J(oachim): 
eheschliessung und Verwandtschaft kaiser Friedrichs II. und seiner gemahlinnen. In: archiv 
für sippenforschung 39. Limburg an der Lahn, 1970. 481–490. p.; Anderle Ádám: aragóni-
ai konstancia a spanyol történetírásban. In: Világtörténet 16. (1994) tavasz/nyár, 32−38. p.; 
Szabados György: aragóniai konstancia, az első magyar házassági szerződés királynéja. In: 
aH 122. (2005) (a továbbiakban: Szabados, 2005.) 31–41. p.; Wolf, Armin: die Frauen kaiser 
Friedrichs II. und ihre nachkommenschafts. In: Frauen der stauer. red.: kurt-Heinz ruess. 
göppingen, 2006. 113–115. p.

124 rerum Italicarum scriptores. tomus I. Pars 2. Collegit, ordinavit et auxit Ludovicus antonius 
muratorius. mediolani, 1725. 278. p.; Winkelmann, Eduard August: kaiser Friedrich II. band 
I. Leipzig, 1889. (Jahrbücher der deutschen geschichte) 199. p.; Szabados, 2005. 40. p.; Wehli 
Tünde: konstancia királyné a palermói dómban. In: ars Hungarica 26. (1998) 1. sz., 10–17. p. 
maradványainak azonosítása után, vélhetően a XV. század végén, az alábbi feliratot vésték szar-
kofágja előoldalára: sICanIe regIna FuI ConstantIa, ConIunX augusta, HIC 
HabIto nunC, FederICe, tua. obIIt CatanIe, mCCXXII.
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(szent) erzsébet thüringiai tartománygrófné, II. andrás király második leánya125

24 évesen, 1231. november 17-én, vasárnap, a kora hajnali órákban, a német-
római birodalom szívében fekvő Hessen grófságbeli marburgban (ma: marburg 
an der Lahn, németo.), a nehezen megszerzett özvegyi örökségéből általa 
alapított szent Ferenc-kórházban — ahol szorgos alázattal maga is betegápoló 
nővérként szolgált —, feltehetően valamilyen vírusos fertőzés következtében, 
két heti betegeskedés után szenvedett ki. Halála után testét nyilvános ravatalra 
helyezték, ahol a város népének nagy tömegei mély megrendüléssel gyászolták 
meg, többen ereklyeként levagdostak hajából, körméből, sőt, testéből, füleiből 
és mellbimbóiból is, majd 21-én az ispotály szent Ferenc tiszteletére szentelt 
kápolnájának északnyugati sarkában, az oltár előtt temették el. 1235. május 
27-én IX. gergely pápa Perugiában (ma: olaszo.) — emléknapjául november 
19-ét jelölve ki — szentté avatta, június 1-én pedig kibocsátotta az erről szóló 
hivatalos bullát. ennek első évfordulóján, 1236. június 1-jén rendkívül fényes, 
ünnepi külsőségek között, óriási egybegyűlt tömeg előtt II. Frigyes császár és fia, 
konrád herceg számos egyházi és világi főméltóság, köztük III. siegfried mainzi 
érsek, valamint a kölni, a trieri és a brémai metropolita jelenlétében került sor 
marburgban elevatiójára és translatiójára. Virradatkor az egyszerű vezeklőként 
szőrcsuhát öltő császár mezítláb, a főpapok kíséretében nagy sokaság élén bement 
a kórház templomába, majd néhány segítőjével személyesen emelte ki a sírból és 
vitte az oltár elé az erre már jó előre előkészített, egy ólomkoporsóba fektetett 
maradványait, valamint a nyakcsigolyákról leválasztott fejet egy szép diadémmal 
megkoronázta és egy külön, általa adományozott ereklyetartó szekrénykébe 
helyezte. sírja felett a német Lovagrend még abban az évben megkezdte a nevéről 
címzett koragótikus, háromhajós templom építését, amelyet 1283-ban szenteltek 
fel, s ami 1340-ben készült el teljesen.126

125 CFH III. 2341–2401. p.; magyarország virága. 13. századi források árpád-házi szent erzsé-
bet életéről. szerk.: J. Horváth tamás, szabó Irén. bp., 2001. (középkori keresztény írók 3.) 
(a továbbiakban: sze) 195–386. p.; Ancelet-Hustache, Jeanne: sainte elisabeth de Hongrie. 
Paris, 1947.; Nigg, Walter: elisabeth von thüringen. düsseldorf, 1963.; Reber, Ortrud: die 
Heilige elisabeth: Leben und Legende. sankt ottilien, 1982.; Uő: árpád-házi szent erzsébet. 
Ford. Haynal katalin. bp., 2009. (a továbbiakban: Reber, 2009.); Sz. Jónás Ilona: árpád-házi 
szent erzsébet. bp., 1986. (életek és korok.); Wies, Ernst Wilhelm: elisabeth von thüringen. 
die Provokation der Heiligkeit. esslingen–münchen, 1993.; Ohler, Norbert: elisabeth von 
thüringen. göttingen, 1997.

126 CFH I. 75., 200., 270. p. a pápai bulla szentté avatásáról: sze 183–186. p.; Reber, 2009. 191–
197. p.
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margit (a birodalomban kapott görög nevén mária) bizánci császárné, utóbb 
thessalonikei királyné, III. béla király második leánya127

nagyjából 54–57 éves korában, bizonyosan 1229 januárja után, valószínűleg 
1232–1233 körül, egyik a fivérétől, II. andrás királytól kapott szerémségi 
birtokán hunyt el. Feltehetőleg a délvidéken, valamelyik jelentősebb monostor 
vagy székeskáptalan templomában helyezték nyugalomra.128

Jolánta namuri, auxerre-i és neversi grófnő, II. andrás király második hitvese129

mintegy 32–36 éves korában, 1233 első felében, nem ismert okból, Jacopo 
di Pecorara praeneste-i bíboros-püspök, pápai legátus és több magyar főpap 
jelenlétében hunyt el. a Csanád megyei egresen (ma: Igriş, románia), a szűz 
mária tiszteletére szentelt ciszterci apátságban temették el.130

andrás halicsi fejedelem, II. andrás király legifjabb fia131

mintegy 22–25 évesen, 1234 elején, Halics (ma: ghalić, ukrajna) várában, az 
erősségnek elszánt riválisa, danyiil romanovics vlagyimíri fejedelem általi, 
több hete tartó ostroma alatt, gyaníthatóan mérgezés következtében halt meg. 
Feltehetően eredetileg csak átmeneti megoldásnak szánva itt, a fejedelemség 
székhelyén temették el.132

127 Wertner, 1892. 394–406. p.; Wertner Mór: margit császárné fiai. In: századok 37. (1903) (a 
továbbiakban: Wertner, 1903.) 593−611. p., különösen: 593–595. p.; Faragó Lajos: a macsói 
bánság története az árpádok korában. In: a kaposvári m. kir. állami főgimnázium értesítő-
je az 1910–1911. iskolai évről. kaposvár, 1911. (a továbbaiakban: Faragó, 1911.) 15–17. p.; 
Garland, Lynda: byzantine empresses. Women and Power in byzantium, ad 527–1204. Lon-
don–new york, 1999. 222–231. p.

128 1229. márc. 3-án IX. gergely pápa — név nélkül — még említi egy okiratában, az év elején, 
febr. vége előtt tehát még bizonyosan élt: CdH III/2. 157–158. p.; Wertner, 1903. 595. p.

129 Wertner, 1892. 421–424. p.; Dobozy, 1934. 89–92. p.; Zsoldos, 2005a. 79–82. p.
130 CFH I. 32. p.; Pauler II. 118. p.; Bósz Egyed: az egresi ciszterci apátság története. bp., 1911. 

(művelődéstörténeti értekezések 49.) 22–24. p.; Machovich Viktor: a magyar–francia ciszterci-
ta kapcsolatok történetéhez. In: egyetemes Philologiai közlöny 59. (1935) 277–279. p.; Hankó, 
2008. 276., 375. p.

131 Wertner, 1892. 452–456. p.; Font Márta: árpád-házi királyok és rurikida fejedelmek. szeged, 
2005. (szegedi középkortörténeti könyvtár 21.) (a továbbiakban: Font, 2005.) 214–224. p.

132 CFH I. 32. p.; Senga, Toru: béla királyfi bolgár, halicsi és osztrák hadjárataihoz. In: századok 
122. (1988) 49. p., 61. jegyz.; Font, 2005. 223. p.
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II. andrás király133

körülbelül 58–60 éves korában, 1235. szeptember 21-én, pénteken, a jelek szerint 
váratlanul, feltételezhetően az általános érelmeszesedés és magasvérnyomás-
betegség egyik gyakori szövődményébe, talán agyi trombózisban, esetleg 
szívrohamban hunyt el. testét az I. (szent) László nyughelyéül is szolgáló váradi 
székesegyházban temették el. kevéssel ezután azonban a pilisi, szent kereszt 
ciszterci monostor perjele és szerzetesei követelték maradványainak exhumálását 
és részükre történő kiadását, hogy saját kolostorukban, a két évtizede ott pihenő 
első felesége, a meggyilkolt gertrúd királyné mellett helyezhessék nyugalomra. 
a kellemetlen ügyből a váradi székeskáptalan határozott elzárkózása miatt 
hosszú, több éves per keletkezett, mely végül 1248 táján kompromisszumos 
megoldásként akképpen zárult le, hogy andrás hamvait az egresi boldogságos 
szűz mária ciszterci apátságba vitték át és ott, második neje, Jolánta sírja mellett 
temették el.134

mária bolgár cárné, II. andrás király legidősebb leánya135

33–34 évesen, 1237 elején, valószínűleg — a thraciai, korábban a bizánci 
birodalomhoz tartozó — drinápolyban (görög nevén: Hadrianopolis, ma: edirne, 
töröko.) Péter nevű fiával együtt egy járványban, csaknem bizonyosan pestisben 
halt meg. az észak-bulgáriai tirnovóban (ma: Veliko tirnovo, bulgária), a férje, 
II. János cár által a sebaste-i negyven Vértanú tiszteletére alapított kolostor 
templomában nyert nyughelyet.136

133 Wertner, 1892. 412–416. p.; Pauler II. 39–129. p.; Wilczek Ede: II. endre király keresztes hadjá-
rata. In: századok 28. (1894) 592–608., 697–713. p.; Miklósy Zoltán: II. endre és a trónkeresők. 
budafok, 1911.; Kristó–Makk, 1996. 229–245. p.; F. Font Márta: II. andrás orosz politikája és 
hadjáratai. In: századok 125. (1991) 107−144. p.

134 CFH I. 656. p.; kk 113. p. Halála napra pontos dátumát csak a zágrábi és a Váradi krónika adja 
meg, ami nagyjából megegyezik uralkodási ideje ugyanott szereplő adatával (30 év, 3 hónap, 25 
nap) is: km 40. p.; Knauz, 1876. 521. p.; Mátyás, 1900. 22–25. p.; Hankó, 2008. 276–277. p.

135 Wertner, 1892. 436–437. p.
136 ámtbF 300., 334. p.; Wertner, 1892. 437. p.
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konstancia cseh királyné, III. béla király ifjabb leánya137

60. életéve táján, majdnem pontosan kerek tíz esztendővel férje, I. ottokár király 
elhunyta után, 1240. december elején, 5. és 7. között, nagy valószínűség szerint 
6-án, csütörtökön, a morvaországi brnotól északnyugatra fekvő tišnov (német 
nevén tischnowitz, ma: Cseho.) menny kapuja ciszterci kolostorában, amelyet 
ő alapított és amelynek apácája volt, halt meg. testét három nappal később, a 
zárda mária mennybemenetele tiszteletére felszentelt templomában, a kóruson 
helyezték sírba.138

kálmán halicsi király, szlavóniai herceg, II. andrás király második fia139

körülbelül 32–33 évesen, 1241 májusában, esetleg június elején, hercegsége 
területén, a körös megyei Csázmán (ma: Čazma, Horváto.), a tatárok elleni, 
katasztrofális muhi csatában szerzett sebeinek feltételezhető gyulladásos 
szövődményeiben, esetleg vérmérgezésben szenvedett ki. a zágráb megyében, 
Csázmától nyugata fekvő Ivanicson (ma: kloštar Ivanić, Horváto.), a 
valószínűleg domonkos, vagy más vélemény szerint klarissza rendi szűz mária 
apácakolostorban, a tatár fenyegetés miatt egy rejtett sírboltban temették el.140

margit hercegnő, IV. béla király második leánya141

körülbelül 17–19 éves korában, 1241 legvégén vagy a következő év januárjának 
első heteiben, a dél-dalmáciai klissza (ma: klis, Horváto.) várában, ahol 
családjával végre biztos menedékre találtak az őket üldöző tatárok elől, vélhetően 

137 Wertner, 1892. 374–377. p.; Žemlička, Josef: Přemysl otakar I. Panovník, stát a česká společnost 
na prahu vrcholného feudalismu. Praha, 1990.; Uő: Počátky Čech královských 1198–1253. 
Praha, 2002. 807–820. p.; Šarochová, Gabriela V.: radostný úděl vdovský. královny-vdovy 
přemyslovských Čech. Praha, 2004. (a továbbiakban: Šarochová) 28–37. p.

138 a későbbi középkori krónikák szerint dec. 11-én vagy 13-án halt meg (Frb II. 285. p.; Frb V. 
Vydal Josef emler. Praha, 1893. 137. p.), ez azonban a halála körüli időben kelt oklevelek alap-
ján biztosan kizárható. utolsó oklevelét 1240. dec. 5-én, tišnovban adta ki, két nappal később, 
ugyanott kelt oklevelében fia, I. Vencel király már mint néhait említi. (Codex diplomaticus et 
epistolaris moraviae II. studio et opera antonii boczek. olomucii, 1839. 380., 381–382. p.) 
aligha kétséges, hogy a király annak betegágyához, a halálra készülő anyjához ment a kolostor-
ba, s a legvalószínűbb, hogy konstancia 6-án, a két oklevél kelte közötti napon szenvedett ki. 10 
hónappal korábban negyedik fiát, Přemysl morva őrgrófot egyébként szintén a tišnovi zárdában 
temették el.

139 Kanyó Géza: kálmán herczeg 1208−1241. In: katholikus szemle 9. (1895) 250−267., 441–
445.. p. (a továbbiakban: Kanyó, 1895.); Wertner, 1892. 448–450. p.

140 CFH III. 2240. p.; Kanyó, 1895. 442–443. p.
141 Wertner, 1892. 408–409. p.
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valamely fertőző betegségben hunyt el. a közeli spalatóban (ma: split, Horváto.), a 
szent domnius (duje) érseki székesegyház diocletianus császár IV. század elején 
épült mauzóleumát magába foglaló részében, valószínűleg 1242. március 14-én 
temették el, húgával, az ugyanetájt meghalt katalinnal együtt. maradványaik 
később, közelebbről ismeretlen időpontban egy kisméretű homokkő-szarkofágba, 
majd a spalatói dóm főkapuja fölötti párkányra kerültek, ahol az ma is látható. 
a kősír előlapján a rövidítési formulák feloldásával a következő, valószínűleg a 
csontok abba történt áthelyezése táján készült, korunkra csaknem teljesen elkopott 
felirat bogarászható ki: HIC est sePoLtura FILIarum domInI beLLe / 
regIs ungarIe, mCCXVII dIe XIIII / martII, HuC FugIens ab aCIe 
tartarorum.
egy eredetileg feltehetően a szarkofág elé helyezett, már a középkor végére 
megsemmisült vagy elveszett epitáfiumon, esetleg sírkövön — a vélelmezhető 
rövidítések feloldásával — egy másik felirat is őrizte a két hercegnő és margit 
hitvese emlékét: CatHarIna InCLIta, et FuLgens margarIta / In 
HoC arCto tumuLo IaCent absQue VIta / beLe III FILIe, regIs 
Hungarorum / et marIe LasCarI regIne greCorum / ab ImPIIs 
tartarIs Fuerunt Fugate / mortue In CLIssIo, HuC sPaLatum 
transLate / IaCet HoC sub LaPIde nobILIs guLIeLmus / IaCet 
Heros InCLItus, oPerIt Quem teLLus / nePos beLe tertII, regIs 
ungarorum / margarIte genItus, domIne greCorum, / dICtI 
regIs FILIa greCIs domInatrIX / ConstanInoPoLeos sCePtrIs 
ImPeratrIX / arCente denIQue barbaro aduerso / IntInItIs 
tartarIs marte sub aduerso / Quartum beLam ProseQuens, 
eIus ConsorbInum / ad mare PerVenerat usQue daLmatInum 
/ ubI ad CommerCIa VIte CeLsIorIs / mortIs soLuIt debItum 
Iussu CreatorIs / annI CHrIstI FLuXerant mILLe Cum duCentIs 
/ QuadragInta duo PLus ComPuto LegentIs / aPrILIs VIgesIma 
dIe Iam transaCta / Qua guLIeLmI sPIrItus redIIt ad astra 
/ Heu aCCedIt InCLIta sPonsa margarIta / sanCtum gerens 
sPIrItum morIbus et VIta / nam CunCta, Que morIens Ita 
VIr LegauIt / dIsPergens, PauPerIbus Prorsus erogauIt / 
QuaLIa eCCLesIe tuLIt ornamenta / eX ImPeraLIbus PannIs 
VestImenta / Patent IntuentIbus, LuCem et suPernam / eIs 
PostuLent reQuIem eternam.142

142 CFH II. 904. p. Halálának pontosabb dátuma húga, szent margit 1242. január végi születése 
alapján határozható meg, csaknem bizonyos ugyanis, hogy IV. béla leányai közül ugyanazon 
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katalin hercegnő, IV. béla király negyedik (?) leánya143

mintegy 13–16 évesen, körülbelül nővérével, margit hercegnővel azonos 
időpontban, 1242 elején–koratavaszán, a tatárok előli végső menedékükként 
szolgáló dalmáciai klissza várában, feltehetően valamilyen vírusos (légzőszervi?) 
megbetegedésben halálozott el. Holttesteiket a szomszédos spalatóba szállították 
át, ahol feltehetően március 14-én, a város szívében lévő szent domnius-
katedrálisban, közös sírban nyertek nyugvóhelyet. a maradványaikat őrző, 
homokkőből készült, egyszerű szarkofágba feltehetően csak később temették át 
őket, s az csak ezt követően került — igen szokatlan módon — a székesegyház 
főkapuja fölötti párkányzatra.144

Vilmos macsói herceg, nicolas ď saint-omer fauquemberguesi úr, valamint 
margit hercegnő, volt bizánci császárné és thessalonikei királyné ifjabb (?) fia, 
IV. béla király veje145

körülbelül 24–30 évesen, mindössze néhány hónappal hitvese, margit hercegnő 
korai elhunyta után, 1242. április 20-án, feltehetően dalmácia déli részén, 
ismeretlen okból, talán szintén valamilyen fertőző betegség következtében halt 
meg. spalatóban, a szent domnius-székesegyházban, felesége és annak húga, 
katalin hercegnő közös nyughelye mellett vagy közelében temették el. emléküket 

nevet aligha viselte egyidejűleg két hercegnő, sőt ellenkezőleg, feltételezhetjük, hogy az ifjab-
bik margit részint épp nemrég, talán csak néhány nappal vagy héttel korábban meghalt nővére 
emlékére nyerte keresztnevét. a csontjaikat tartalmazó szarkofágon olvasható, önmagában ér-
telmezhetetlen márciusi dátum minden bizonnyal eltemetésükre vonatkozik, kevéssé valószínű 
ugyanis, hogy a két hercegnő egyazon napon hunyt volna el. Forster Gyula: árpádházi sírem-
lékek. In: Forster, 1900. 335–340. p.; Hankó, 2008. 278–280. p

143 Wertner, 1892. 462. p.
144 CFH II. 904. p., a kősír és az ahhoz tartozó, elveszett epitáfium feliratát ld. nővérénél. Forster, 

1900. 335–340. p.; Hankó, 2008. 278–280. p.
145 Wertner, 1892. 406–411. p.; Faragó, 1911. 19–22. p. atyja családjára és flandriai felmenőire: 

Sturdza, Mihail-Dimitri: dictionnaire historique et généalogique des grandes famillles de 
grèce, ďalbanie et Constantinople. Paris, 1999.2 648. p. nevét és macsói hercegi méltó-
ságát — a szintén margit nevet viselt és ugyancsak a nyulak-szigeti domonkos zárdában 
apácáskodott — leányának a margit hercegnő szentté avatása ügyében lefolytatott vizsgá-
lat során, 1276-ban tett tanúvallomásából ismerjük (Ld. monumenta romana episcopatus 
Vesprimiensis. I. bp., 1896. 189. p.) a szöveg „ducis de maconia” kifejezése alatt kizárólag 
a macsói Hercegséget érthetjük, ilyenformán, ha csak rövid ideig is, Vilmos volt a szávától 
és a dunától délre elterülő tartomány első hercege. a fontos forrásadatra Wertner figyelt fel, 
egyben ő tisztázta a hibásan írt „maconia” alak jelentését is, arról azonban megfeledkezett a 
kutatás. Ld. Wertner, 1903. 604–611. p.
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a hercegnők kőszarkofágja előtt egy — később, valószínűleg már a középkorban 
ismeretlen helyre került — sírkő vagy epitáfium őrizte.146

(boldog) beatrix estei grófnő, II. andrás király harmadik felesége147

mintegy 33–35 éves korban, 1245-ben, május 8. előtt, szülőföldjén, az észak-
itáliai este (ma: olaszo.) közelében, attól északra fekvő gemmola-hegy 
keresztelő szent János tiszteletére szentelt benedek-rendi zárdájában, annak 
apácájaként halt meg. a konvent kriptájában, apai nagynénje, a kolostor korábbi 
főnökasszonya sírja mellett helyezték nyugalomra.148

János (kalojohannes) szerémségi herceg, temesi, kevei és bácsi ispán, II. Izsák 
bizánci császár és margit hercegnő fia149

Hozzávetőleg 52–57 éves korában, feltehetően az 1240-es évek derekán–második 
felében, bizonyosan 1242 novembere és 1250. július 5. között, nagy valószínűség 
szerint hercegsége területén, a szerémségben halt meg. temetkezési helye nem 
ismert, feltehető ugyanakkor, hogy tartományában nyert végtisztességet.150

Jolánta aragóniai, valenciai és mallorcai királyné, II. andrás király harmadik 
leánya151

mintegy 30–32 éves korában, 1251. október 9-én, hétfőn, más forrás szerint 12-
én (csütörtökön) vagy az azt követő napokban, az észak-aragóniai Huescában 

146 az elveszett sírlap szövegét ld. 140. jegyz.; Wertner, 1892. 408. p.
147 Nyáry Albert: beatrix királyné, II. endre hitvese. In: századok 2. (1868) 593–607. p. (a továb-

biakban: Nyáry, 1868.); Wertner, 1892. 424–435. p.; Tencajoli, Oreste Ferdinando: Principesse 
italiane nella storia ďaltri paesi. roma, 1933. 15–21. p. (a továbbiakban: Tenjacoli, 1933.).

148 1244. jún. 30-án minden valószínűség szerint még bizonyosan élt, Velencében legalábbis nem 
tudtak arról, hogy elhunyt volna, ld. dF 285 460.; magyar békeszerződések 1000–1526. szerk.: 
köblös József, süttő szilárd, szende katalin. Pápa, 2000. (a továbbiakban: mb) 67. p. IV. Ince 
pápa 1247. márc. 13-án ugyanakkor már mint néhait említi (CFH II. 1254. p.), így 1245 bízvást 
elfogadható elhunyta időpontjának. Nyáry, 1868. 607. p.; Tenjacoli, 1933. 20–21. p.

149 Wertner, 1903. 595–600. p.; Faragó, 1911. 18–19. p.; Rokai, Petar: „gyletus dux sirmii”. In: 
zbornyik za Isztoriju 27. (1983) 121–127. p.; zsoldos, 2011. 318. p.

150 dL 107 939.; az árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. (a továbbiakban: ra) I/2. 
szerk.: szentpétery Imre. bp., 1927. 927. sz.

151 Wertner, 1892. 408–409. p.; Kropf Lajos: árpádházi Jolán, aragon királynéja. In: századok 31. 
(1897) 221–224. p.; Thallóczy Lajos: árpádházi Jolán aragon királynője. (egy oklevél-mel-
léklettel.) In: századok 31. (1897) 577–592. p.; Brachfeld Ferenc Olivér: árpád-házi Jolánta, 
aragónia királynéja. Ford. Csikós margit. szeged, 1994.2 (a továbbiakban: Brachfeld, 1994.).
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(ma: spanyolo.), néhány napi, magas lázzal járó betegeskedés után, valószínűleg 
egy vírusfertőzésben hunyt el. a férjének, I. Jakab királynak tollba mondott 
végrendelkezése szerint katalóniában, az urgelli grófságban fekvő Vallbona 
(ma: Vallbona de les monges, spanyolo.) szűz mária ciszterci apátságban, a 
kolostortemplom szentélyében, a főoltár előtt, baloldalt helyezték nyugalomra. 
később, 1275-ben, mikor leánya, a betegápoló apácává lett sancia hercegnő 
meghalt és a királyné mellett, a szentély jobb oldalán eltemették, Jolánta 
maradványait egy aragónia címerével díszített, vörösmárványból készült, mészkő 
fedlappal lezárt szarkofágba helyezték át, amely kiváló állapotban, eredeti helyén 
máig fennmaradt, és a következő felirat olvasható rajta: FuIt transLata 
do(mI)na VIoLans regIna aragonum anno 1275.152

rosztyiszláv mihajlovics csernyigovi és halicsi fejedelem, szlavón bán, macsói 
herceg és vidini bolgár cár, IV. béla király veje153

durván 45–54 évre becsülhető életkorban, 1261 utolsó hetei és 1262 dereka 
között, csak találgatható helyen és okból hunyt el. Feltehetően kiterjedt 
délvidéki tartományában, a macsói Hercegség területén, esetleg a szerém 
megyei szávaszentdemeteren (ma: sremska mitrovica, szerbia), a szent 
demeter tiszteletére szentelt híres bazilita monostorban, vagy a — száva 
szomszédos szigetén emelt — szent ernye ferences kolostorban helyezték örök 
nyugalomra.154

152 CFH I. 520. p.; Brachfeld, 1994. 57–63. p.; Vajay Szabolcs: dominae reginae milites. árpád-
házi Jolánta magyarjai Valencia visszavétele idején. In: mályusz elemér emlékkönyv. szerk.: 
H. balázs éva, Fügedi erik, maksay Ferenc. bp., 1984. 403. p.

153 Wenzel Gusztáv: rosztizlaw galicziai herceg, IV. béla magyar király veje. In: értekezések a 
történelmi tudományok köréből. 13. kötet (1887) 8. sz.; Wertner, 1892. 463–472. p.; Faragó, 
1911. 22–26. p.; Hösch, Edgar: russische Fürsten im donauraum des 13. Jahrhunderts. In: 
münchner zeitschrift für balkankunde 2. münchen, 1979. 97–107. p.; Dimnik, Martin: the 
dynasty of Chernigov, 1146–1246. Cambridge, 2003. 356–375. p.; Kádár Tamás: egy rejtélyes 
politikai gyilkosság és háttere a XIII. század végi magyarországon: béla macsói és boszniai 
herceg pályája. In: Fons 16. (2009) 4. sz. (a továbbiakban: Kádár, 2009.) 412–415. p.

154 az I. István által alapított szávaszentdemeteri volt az árpád-kori magyarország egyik legrégibb 
és messze leggazdagabb görög-keleti rítusú apátsága. Fekvése, a balkáni orthodox egyházakkal 
fennálló feltételezhetően élénk kapcsolatai, és nem utolsó sorban tekintélyes volta valószínűleg 
korán felkeltette az orosz származású fejedelem érdeklődését és nem kizárható, hogy temetke-
zési helyéül is azt választotta ki. F. Vattai erzsébet, revideálva a nyulak-szigeti domonkos zárda 
romjai között 1838-ban előkerült liliomdíszes királyi korona egykori tulajdonosáról megfogal-
mazott korábbi véleményét, felvetette, hogy az az ő uralkodói fejéke volt és az említett kolostor-
ban helyezték nyugalomra, érvei azonban nem meggyőzőek, illetve több tekintetben cáfolható-
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mihály boszniai herceg, rosztyiszláv macsói herceg és vidini bolgár cár, valamint 
anna hercegnő idősebb fia155

körülbelül 18–20 éves korában, minden bizonnyal 1263 vagy 1264 folyamán, 
valószínűleg bosna-vidéki hercegsége területén halt meg. Feltehetően ugyanott, 
esetleg a szomszédos szerémségben nyert végtisztességet.156

(boldog) salomea krakkói és sandomierzi hercegnő, kálmán halicsi király és 
szlavón herceg hitvese157

mintegy 57 éves korában, 1268. november 10-én, szombaton, más forrás — 
közel egykorú legendája — szerint egy héttel később, 17-én, nyolc napi súlyos 
betegség után, szülőföldjén, kis-Lengyelországban, a krakkótól délnyugatra 
fekvő skałában (ma: Lengyelo.) általa alapított kövi szűz mária klarissza 
monostorban, annak apácájaként — talán gyomorfekély miatti belső vérzés 
következtében hunyt el. teste hét napig feküdt szerényen felravatalozva a zárda 
templomának kórusán egy szőnyegen, orrából és szájából állítólag folyamatosan 
vér szivárgott. a halálát követő hetedik napon, azaz 17-én vagy 24-én, felettébb 
egyszerű módon és dísztelen, puritán sírba helyezték nyugalomra. a legendájában 
olvasható — bizonytalan hitelű, a kutatás által régóta vitatott — tudósítás szerint 
kevéssel temetése után, arra hivatkozva, hogy végakarata szerint náluk kívánt 
nyugodni, a krakkói ferencesek követelték kihantolását és testének átadását, hogy 
azt saját kolostorukban temessék el. a klarissza nővérek végül beleegyeztek és 
teljesítették az állítólagos követelést, így ünnepélyesen kiemelték eredeti sírjából 

ak. Ld. F. Vattai Erzsébet: a margitszigeti korona és gyűrű. In: Folia archaeologica. a magyar 
nemzeti múzeum évkönyve 18. (1966–1967) bp., 1967. 123–138., különösen: 134–138. p.

155 Wertner, 1892. 473. p.; Kádár, 2009. 413–417. p. a bizánci forrásokban mytzes néven emle-
getett, rejtélyes bolgár trónkövetelővel való, nem meggyőző azonosítására ld.: Szilágyi László: 
rasztiszláv családja bulgáriában. In: turul 61–64. (1947–1950) 13–15. p.

156 nagyatyja, IV. béla és V. István király közötti 1266. márciusi békeszerződésben már csak 
fivérét, bélát említik és egy évvel korábban, 1265 elején is már azt, nem pedig őt állítják az 
idősebb uralkodó serege élére, ami alapján joggal feltételezhető, hogy az idő szerint már nem 
élt. Kádár, 2009. 417. p.

157 Legendák és csodák (13–16. század). szentek a magyar középkorból II. szerk.: madas edit, 
klaniczay gábor. bp., 2001. (milleniumi magyar történelem. Források) (a továbbiakban: LCs 
II.) 96–105. p.; Balzer, 2005. 480–487. p.; Włodarski, Bronisław: salomea, królowa halicka. 
(kartka z dziejów wprowadzenia zakonu klarysek do Polski.) In: nasza Przeszłość. studia 
z dziejów kościoła i kultury katolickiej w Polsce 5. (1957) 61–83. p.; Kanior, Marian: bł. 
salomea. In: Polscy święci. 22. redakcja bar, Joachim roman. Warszawa, 1987. 35–74. p.; 
Hollý, Karol: Princess salomea and Hungarian — Polish relations in the Period 1214–1241. 
In: Historický časopis 55. supplement (2007) 5–32. p.
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és 1269. május 22-én, vagy más kútfőnk közlése szerint június 21-én kinga 
nagyfejedelemné, valamint számos lengyel előkelő jelenlétében krakkóban, a 
ferencesek szent Ferenc templomában temették el.158

béla szlavón herceg, IV. béla király ifjabb fia159

körülbelül 24–25, más, újabb vélekedés szerint csak 19–20 éves korában, 1269-
ben, feltehetően az év nyarán, bizonyosan június eleje és szeptember 21. között, a 
drávántúlon, délvidéki hercegségében vagy atyja országrésze területén halt meg. 
esztergomban, a IV. béla által szűz mária tiszteletére alapított ferences kolostor 
templomában az oltár előtt temették el.160

(szent) margit hercegnő, IV. béla király nyolcadik (?) leánya161

kevéssel 28. születésnapja előtt, 1270. január 18-án, szombaton este a nyulak-
szigeti szűz mária domonkos zárdában, ahol gyermekkora óta apácaként élt — a 
feltételezhető számos, régóta tartó, súlyos alapbetegsége; reumás láz, kiterjedt 
ízületi gyulladás szövődményeként kialakult — szívelégtelenségben halt meg. 
néhány nappal később, 21-én, a kolostor templomának szentélyében, a boldogságos 
szűz oltára előtt, attól körülbelül 12 méterre, egy pántolt fakoporsóban temették 
el. a gyászszertartást maga Fülöp esztergomi érsek végezte a vele a szigetre 
érkezett Fülöp váci püspök és ákos budai prépost jelenlétében, szülei azonban 
nem vettek részt azon. a sírt — szokatlan módon — csak két hét múlva zárták le 
egy közönséges, megmunkálatlan kődarabbal, majd két-három hónappal később 
azt faragott vörösmárvány-lapokkal cserélték fel. szentté avatását már 1271-ben 
bátyja, V. István király kérte a szentszéktől, a helyi főpapság már a következő év 

158 LCs II. 100–105. p.; Józsa, 2010. 109. p.
159 Wertner, 1892. 493–495. p. születése idejének újabb meghatározására: Zsoldos Attila: Családi 

ügy. IV. béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. bp., 2007. (História könyvtár. 
monográfiák 24.) (a továbbiakban: Zsoldos, 2007.) 14–15. p.

160 CFH I. 87., 508., 679. p.; Zolnay László: a középkori esztergom. bp., 1983. (a továbbiakban: 
Zolnay, 1983.) 172–173. p.; Zsoldos, 2007. 114. p., 15. jegyz.; Hankó, 2008. 42–43. p. a feren-
ces templom és kolostor lokalizációja vitatott, azok nagy valószínűség szerint a XVIII. század 
elején épült új, szent anna ferences rendház helyén álltak. Ld. kmrt 144–148. p., 37–39. 
jegyz.

161 CFH III. 2468–2545. p.; árpád-házi szent margit legrégibb legendája és szentté avatási pere. 
Ford. bellus Ibolya, szabó zsuzsanna. bp., 1999. (a továbbiakban: szm); Wertner, 1892. 491–
493. p.; Lovas Elemér Károly: árpádházi boldog margit élete. bp., [1939.] (a továbbiakban: 
Lovas, 1939.); Dezsény Miklós: szent margit és szigete. bp., 1944.; Király Ilona: árpádházi 
szent margit és a sziget. bp., 1979.
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folyamán megkezdte, majd a pápa által kiküldött vizsgálóbizottság pedig 1276-
ban ismét megindította és lefolytatta magyarországon a tanúkihallgatásokat. 
az ügy rövidesen elakadt és bár a magyar királyok azt később többször is újra 
kezdeményezték, kanonizációja végül azonban csak halála után 673 évvel, 1943-
ban történt meg.162

IV. béla király163

63–64 éves korában, 1270. május 3-án, szombaton, talán az általános érelmeszesedés 
valamelyik tipikus következményében, agyvérzésben vagy szívinfarktusban, 
a nyúl- vagy budai-szigeten hunyt el. Végakarata szerint esztergomban, az 
általa alapított ferences kolostor szűz mária tiszteletére szentelt templomában, a 
főoltár előtt, szeretett fia, béla herceg síremléke mellett temették el. kevéssel ezt 
követően, valószínűleg még az év nyarán türje nembeli Fülöp esztergomi érsek 
a ferences barátok határozott tiltakozása ellenére erőszakkal kihantoltatta és saját 
székesegyházában, a szent adalbert-bazilikában helyeztette nyugalomra testét. a 
ferencesek pert indítottak a szomorú ügyben, amely hosszú, több éves huzavona 
után a szentszék elé került és a pápa ítélete nyomán, már IV. László uralkodása 
idején — talán 1275 körül — ért véget, aki a néhai király végakarata szerint a 
javukra döntött. a visszakapott maradványokat ismét kolostoruk templomában, az 
időközben szintén ott eltemetett felesége, mária királyné és fiuk mellett (esetleg 
azokkal együtt) helyezték el. sírkövükön a következő verses felirat állt: aspice 
rem caram, tres cingunt Virginis aram / rex, dux, regina, quibus assint gaudia 
trina. / dum licuit, tua dum viguit, rex bela, potestas, / Fraus latuit, pax firma fuit, 
regnavit honestas.164

162 CFH III. 2513–2514. p.; szm 39., 83., 103., 120., 206–207. p.; Dümmerth Dezső: árpádházi 
szent margit halála éve és a legendák. In: Irodalomtörténeti közlemények 76. (1972) 617–
620. p.; Lovas, 1939. 107. p.; Horváth Henrik: árpádházi szent margit síremléke és egyéb 
tanulmányok. bp., 1944. (budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái 15.) 7–33. p.; 
Feuerné Tóth Rózsa: a margitszigeti domonkos kolostor. In: budapest régiségei. a budapesti 
történeti múzeum évkönyve 22. bp., 1971. 251–253. p. Fizikai és főképp rendkívül súlyos, 
összetett pszichotikus betegségeire ld. Józsa, 2010. 126–132. p.

163 Wertner Mór: negyedik béla király története. okirati kútfők nyomán. temesvár, 1893. (törté-
neti, nép- és földrajzi könyvtár 55.); Wertner, 1892. 456–459. p.; Szűcs Jenő: az utolsó árpá-
dok. bp., 2002.2 (milleniumi magyar történelem. Historikusok.) (a továbbiakban: Szűcs, 2002.) 
11–50., 109–199. p.; Kristó–Makk, 1996. 246–266. p.; Zsoldos, 2007.

164 CFH I. 657., 982. p.; kk 114. p.; Bonfini, Antonio: a magyar történelem tizedei. Ford. kulcsár 
Péter. bp., 1995. 419–420. p.; Pauler II. 277. p.; Prokopp Gyula: IV. béla király sírja. In: ko-
márom megyei múzeumok közleményei 1. tata, 1968. 197–205. p.; Zolnay, 1983. 172–173. p.; 
Józsa, 2010. 88. p.
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mária nikaiai hercegnő, IV. béla király hitvese165

körülbelül 60–63 évesen, alig két hónappal szeretett férje, béla király elhunyta 
után, július 16-án, szerdán vagy 24-én (csütörtök), valószínűleg valamelyik 
dunántúli birtokán halt meg. Valószínűleg férjéével teljesen megegyező 
végrendelkezése értelmében az esztergomi ferencesek szűz mária kolostorának 
templomában, béla és azonos nevű, kisebb fiuk nyughelye mellett temették el.166

István címzetes szlavón herceg, ravennai podeszta, II. andrás király állítólagos 
fia167

35–36 éves korában, 1271-ben, valószínűleg az év nyarán–koraőszén, bizonyosan 
április 10., tehát hivatalos végakarata elkészülte után, Velencében, feltehetően a 
második felesége előkelő családjának, a morosinik tulajdonában lévő, pompás san 
giuliano-palotában halt meg. a város központjának közelében fekvő, temetőnek 
használt szent mihály-szigeten, a szintén az arkangyal nevét viselő templomban 
helyezték nyugalomra.168

erzsébet alsó-bajor hercegné, IV. béla király ötödik (?) leánya169

Hozzávetőleg 33–35 évesen, 1271. október 24-én, szombaton, vélhetően alsó-
bajorországban, férje, I. (XIII.) Henrik herceg Isar-parti székhelyén, Landshutban 
(ma: németo.), vagy annak hercegi tartománya egy másik jelentősebb városában 
halálozott el. a Landshut melletti (ma ahhoz tartozó) seligenthali szent szűz 
ciszterci apátságban nyert nyughelyet.170

165 Wertner, 1892., 460–62. p., Dobozy, 1934. 69–73. p. 
166 CFH I. 87., 158. p., II. 1668., 1675., 1701. p.; Hankó, 2008. 243. p.
167 Nyáry Albert: Postumus István és az estei örökség. modena, 1863.; Uő: Posthumus István, az 

utolsó árpád-király atyja. In: századok 3. (1869) 378–396. p.; Wertner, 1892. 546–560. p.; Teke 
Zsuzsa: István 6. (utószülött). In: kmtL 294. p.

168 Wertner, 1892. 559–560. p.; 1271. júl. 3-án, a magyar–cseh békekötéskor még sem V. István 
udvarában, sem pedig a korábban támogatását komolyan fontolgató II. ottokár király környe-
zetében nem tudtak haláláról, ami persze ettől függetlenül — figyelembe véve a nem csekély 
földrajzi távolságot — ekkorra már bekövetkezhetett; mb 86. p.

169 Wertner, 1892. 481–483. p.
170 CFH I. 110., 591. p., II. 1149., 1676. p.
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V. István király171

krisztusi korban, 33 évesen, 1272. augusztus elején, nagy valószínűség szerint 
6-án, szombaton, a nagy- (ma: Csepel-) szigeten, hosszabb haláltusa után, 
feltehetőleg valamilyen szív-, és érrendszeri betegségben, vagy más vélemény 
szerint hastífuszban, esetleg dizentériában szenvedett ki. testét — bizonnyal 
végakarata értelmében — a nyulak-szigetére vitték és a szűz mária tiszteletére 
szentelt domonkos zárda templomában, húga, erzsébet hercegnő sírja közelében, 
a szentély jobb oldalán, a főoltár mellett helyezték sírba. nyughelye fölé néhány 
évvel később díszes, vörösmárványból készült, úgynevezett arca-típusú síremlék 
került.172

béla macsói és boszniai herceg, rosztyiszláv macsói herceg és vidini bolgár cár, 
valamint anna hercegnő ifjabb fia173

körülbelül 25–27 korban, 1272. november 15. táján, a budai-, vagy korábbi 
nevén nyulak-szigetén, a szűz mária domonkos apácakolostor melletti királyi 
udvarházban, valószínűleg a gyermek uralkodó, IV. László jelenlétében Héder 
nembeli Henrik bán és társai egy feltehetően előre eltervezett és tudatosan 
kiprovokált, indulatos szóváltást követően kíméletlen módon lekaszabolták. 
számtalan súlyos sebtől borított, összevagdalt testét a domonkos nővérek, köztük 
testvére és unokahúga, erzsébet hercegnő vitték át monostorukba és feltehetően 
a templom bal oldalához épített sekrestyében temették el. a török hódoltság 
első évtizedeiben elpusztult és rommá lett kolostor területén 1914-ben előkerült 
egy homlokcsontján bezúzott férfikoponya, valamint az ahhoz tartozó csontváz, 
amelyen legkevesebb két tucatnyi mély vágásnyomot lehetett összeszámolni 
és melynek jobb alkarja csonkolás miatt hiányzott. bartucz Lajos antropológus 
a csontanyagot béla herceg maradványaiként azonosította, s azok a nemzeti 

171 Wertner, 1892. 498–501. p., Kristó–Makk, 1996. 267–273. p.; Pauler Gyula: V. István bol-
gár hadjáratai. In: Hunfalvy–album. Hunfalvy Pál félszázados akadémiai tagsága emlékére. 
bp., 1891. 165–174. p.; Szentpétery Imre: V. István ifjabbkirálysága. In: századok 55. (1921) 
77−87. p.; Szűcs, 2002. 201–216. p.; Zsoldos, 2007.

172 CFH I. 657. p., II. 208., 1149. p. aug. 3-án még bizonyosan életben volt: dL 40 466.; ra II/1. 
2223. sz.; Pauler II. 303. p.; Knauz, 1876. 529. p.; Feuerné Tóth Rózsa: V. István király sírja a 
margitszigeti domonkos apácakolostor templomában. In: budapest régiségei. a budapesti tör-
téneti múzeum évkönyve 21. bp., 1964. 115–131. p. (a továbbiakban: Feuerné, 1964.); Józsa, 
2010. 89–90. p.

173 Kádár 2009.; Faragó, 1911. 28–30. p.; Petrovics István: béla 5. (szócikk.) In: kmtL 93. p.
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múzeum embertani gyűjteményébe kerültek, ahonnét azonban később, a II. 
világháború idején ismeretlen körülmények között, nyomtalanul eltűntek.174

andrás szlavón herceg, V. István király ifjabb fia175

mintegy 10–12 éves korában, röviddel azt követően, hogy formálisan elnyerte 
a tekintélyes drávántúli hercegséget, 1278 elején, ismeretlen okból, talán egy 
vírusos gyermekbetegség áldozataként halt meg. sírhelyéről nincs semmi 
információnk.176

anna (görög nevén) bizánci trónörökösné, V. István király negyedik (?) leánya177

körülbelül 19–21 éves korában, minden bizonnyal 1281-ben, feltehetően bizánci 
birodalom fővárosában halt meg. Holttestét VIII. mihály császár utasítása 
szerint a bithyniai nikaiába (ma: Iznik, töröko.) vitték, ahol — valószínűleg a 
szűz mária elszenderülése tiszteletére felszentelt, ősi (alapítójáról Hyakinthos-
zárdának is nevezett) monostorban — személyesen az orthodox egyház feje, XI. 
Joannes (bekkos) pátriárka temette el.178

anna macsói és boszniai hercegnő, vidini bolgár cárné, IV. béla király harmadik 
(?) leánya179

Valószínűleg kevéssel 50–52. életéve után, vélhetően az 1270-es évek vége 
körül — bizonyosan 1276 júliusa után — halálozott el. szerém megyében, a 
szávaszentdemeter melletti szenternyén, a ferencesek szintén szent Ireneus 
püspök-vértanú nevét viselő templomában temették el. később, vélhetően még IV. 
László vagy III. andrás király uralkodása idején, talán leánya, erzsébet, a nyulak-
szigeti domonkos kolostor apácájának kezdeményezésére a ferences szerzetesek 
maradványait átvitték esztergomba a szűz mária tiszteletére szentelt kolostoruk 
templomába és ott szülei, valamint öccse, béla herceg mellett helyezték sírba.180

174 CFH I. 208., 275., 510., 679. p., II. 1149–1150. p.; Kádár, 2009. 411–412., 427–429. p., 31. 
jegyz.; Hankó, 2008. 299. p.

175 Wertner, 1892. 540–543. p.
176 Kállay Ubul: kutatások IV. László korára. In: századok 40. (1906) 47. p.; Szabó, 1886. 63. p., 

1. jegyz.; Wertner, 1892. 542–543. p.
177 Wertner, 1892. 514–517. p.
178 mtbF 325–326. p.
179 Wertner, 1892. 469–472. p.; Sebők Ferenc: anna 2. (szócikk.) In: kmtL 47. p.
180  az 1276. júl. 25-én és 31-én a margit hercegnő életszentségéről tanúskodó leánya és a vizsgá-

lóbizottság nem tudott elhunytáról, s anna — kucsói bánja helyett — maga is vallomást tett az 
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kunigunda cseh királyné, rosztyiszláv macsói herceg és vidini bolgár cár, 
valamint anna hercegnő legidősebb (?) leánya181

körülbelül 36–39 éves korban, 1285. szeptember 9-én, vasárnap, vagy 14-én, 
pénteken, Prágában, feltehetően a királyi palotában, egyes vélemények szerint 
tuberkulózisban hunyt el. ugyane városban, a cseh uralkodócsalád több tagjának 
kedvelt, új temetkezőhelyén, a klarissza apácák szent Ferenc-kolostorának 
szent megváltó tiszteletére emelt templomában kapott királynéhoz méltó 
végtisztességet.182

IV. László király183

28 éves korában, 1290. július 10-én, hétfőn, a bihar megyében, a sebes-körös 
jobb partján fekvő körösszeg (ma: Cheresig, románia) vára melletti táborában, 
kun összeesküvők egy csoportja, árboc, törtel és kemecse nevű elöljáróik 
(hadnagyaik, nemzetségfőik?) vezetésével, tisztázatlan indítékból — egyes 
későbbi vélemények szerint borsa nembeli „kopasz” Jakab megrendelésére — 
kíméletlenül meggyilkolták. az egyházzal, így mind a szentszékkel, mind pedig a 
magyar klérussal való nyílt, erőszakos és a végletekig makacs szembehelyezkedése, 
illetve korábbi kiközösítése miatt holttestének befogadásától és eltemetésétől 
feltehetően több főpap és közeli kolostor is elzárkózott, míg végül, némi huzavona 
után, valószínűleg személyesen utolsó alkancellárjának, gergely püspöknek 
köszönhetően Csanádon, a szent györgy vértanú oltalmába ajánlott püspöki 
székesegyházban kapott nyugvóhelyet. a később többször átépített főtemplom a 

ügyben ekkortájt: szm 57., 79. p.; km 31. p.; Jakubovich Emil: kún erzsébet nőtestvére. In: 
turul 37–38. (1922–1923) 21–23. p.

181 Šarochová, 84–102. p.; Charvátová, Kateřina: Václav II. král český a polský. Vyšehrad (Praha), 
2007. (a továbbiakban: Charvátová, 2007.) 55–87. p.

182 Frb III. Vydal František Palacký. Praha, 1882. 320. p.; Frb IV. Vydal Josef emler. Praha, 
1884. 26. p., 2. jegyz.; Charvátová, 2007. 86–88. p., 306. p., 168. jegyz. az említett kolostor-
templomban temették el 1253-ban I. Vencel cseh királyt, 1282-ben húgát, a konvent alapítóját 
és későbbi fejedelemasszonyát, (boldog) ágnes hercegnőt, valamint a század második felében 
az uralkodócsalád néhány gyermekkorban elhunyt tagját is.

183 Szabó Károly: kun László 1272–1290. bp., 1886. (magyar történeti életrajzok. II/5.) (a to-
vábbiakban: Szabó, 1886.); kun László emlékezete. a bevezetőt írta, a forrásszövegeket vál. és 
a jegyzetek összeáll.: kristó gyula. szeged, 1994. (szegedi középkortörténeti könyvtár 5.) (a 
továbbiakban: kLe); Kristó–Makk, 1996. 274–281. p.; Szűcs, 2002. 387–445. p.
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király sírjával egyetemben a török hódoltság idején a XVIII. századra csaknem 
teljesen elpusztult.184

(szent) kinga (kunigunda) krakkói nagyfejedelemné és sandomierzi fejedelemné, 
IV. béla király legidősebb leánya185

67–68 éves korában, 1292. július 24-én, csütörtökön, hosszú, 10 hónapig tartó súlyos 
és kínokkal teli — rögeszmés, pszichotikus problémákra utaló aszketizmusával 
feltehetően szoros okozati összefüggésben álló — betegeskedés után, a kis-
lengyelországi, a magyar határ közelében fekvő (Ó-)szandec (ma: stary sącz, 
Lengyelo.) általa alapított klarissza kolostorában, mint annak főnökasszonya halt 
meg. ugyanott a rendház szent klára- (később szent Háromság-) templomában 
temették el.186

erzsébet kun „hercegnő”, V. István király felesége187

Hozzávetőleg az 50-es évei közepén, valószínűleg 1292–1294 körül, bizonyosan 
1290. május 3. után, ismeretlen helyen, talán egy apácakolostorban szenderült 
jobblétre. Felmerült, hogy a nyulak-szigeti domonkos női klastromban halt meg 
és annak templomában, férje, V. István király sírja közelében temették el, ez 
azonban vonatkozó források hiányában nem igazolható.188

184 CFH I. 658., 795. p., II. 896., 990. p., III. 1858. p.; kLe 246. p.; Szabó, 1886. 179–180. p.; 
ámtF I. bp., 1963. 853. p.; Kosztolnyik, 1996. 293–301. p.; Hankó, 2008. 302–303. p.

185 LCs II. 118–180. p.; Wertner, 1892. 475–479. p.; Balzer, 2005. 491–496. p.; Wasylewski, 
Stanisław: ducissa Cunegundis. Lwów, 1921.; Balanyi György: boldog kinga. In:. Hősök és 
szentek. magyar szentek. bp., 1941. 279–310. p.; Niezgoda, Cecylian: Święta kinga. Żywot 
hagiograficzny. stary sącz, 1999.; Kozłowski, Wojciech: the marriage of bolesław of the Piasts 
and kinga of the árpáds in 1239 in the shadow of the mongol menace. In: Capitulum VI. 
„In my spirit and thought I remained a european of Hungarian origin”. medieval studies in 
memory of zoltán J. kosztolnyik. edited by Petrovics István–tóth sándor László– eleanor a. 
Condgen. szeged, 2010. 79–99. p.

186 mPH II. Wydał august bielowski. Lwów, 1872. 852., 879. p.; mPH IV. Lwów, 1884. 728. p.; 
LCs II. 163–166. p.; Józsa, 2010. 105–107. p.

187 Wertner, 1892. 501–505. p.; Dobozy, 1934. 20–25. p.; Zsoldos, 2005a. 165–171. p.
188 utolsó ismert kiadványa a jelzett napon kelt: dL 39 255; áuo IX. 524–525. p. egy ágnes 

királyné nevében hamisított, 1295. máj. 1-re keltezett oklevélben (dL 70 724.; áuo X. 180–
182. p.) pedig már mint néhait említik, amely információ helytállósága, a kiadvány nem hiteles 
volta ellenére, nem feltétlenül kizárandó. Wertner, 1892. 505. p.; Feuerné, 1964. 125. p.
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Fenenna kujáviai hercegnő, III. andrás király első házastársa189

Csak hozzávetőlegesen becsülhető életkorban, nagyjából 19–26 évesen, 1295 
végén, szeptember 8. után, esetleg, kisebb valószínűség szerint, a következő év első 
heteiben, minden bizonnyal budán halálozott el. eltemetésének körülményeiről, 
sírhelyéről nincs biztos tudomásunk.190

thomasina (Catarina) morosini szlavón-horvát-dalmát hercegnő és a dél-
dunántúli országrészek kormányzója191

nagyjából 47–53 éves korában, bizonyosan 1296. március 6. és 1297. január 
18. között, talán csak a november 8. utáni hetekben, magyarországon, vélhetően 
hercegnői székhelyén, Pozsegavárott (ma: Požega, Horváto.), esetleg fia, III. 
andrás király udvarában, ismeretlen okból hunyt el. temetkezési helyét nem 
ismerjük, elképzelhető, hogy budán, a szent János tiszteletére szentelt ferences 
kolostorban nyert végtisztességet.192

189 megjegyzem, a királyné ószövetségi eredetű neve több alapvető munkában (Wertner, 1892.; 
kmtL, árpádok 4.) is hibásan szerepel. Helyesen, valamennyi saját kiadványa szerint egyér-
telműen: Fenenna. Balzer, 2005. 615–620.; 968–969. p.; Wertner, 1892. 571–574. p.; Piastowie. 
Leksykon biograficzny. redakcja naukowa stanisław szczur, krysztof ożóg. kraków, 1999. 
222. p.; Jasiński, Kazimierz: rodowód Piastów małopolskich i kujawskich. Poznań–Wrocław, 
2001. 136–137. p

190 Felvetődött, hogy csakúgy, mint hat évvel később férjét, őt is budán, a ferencesek szent Já-
nos evangélista tiszteletére szentelt templomában temették el, ez azonban forrásadattal nem 
támasztható alá. Ld. Zsoldos, 2005a. 192. p., 55. jegyz.

191 Wertner, 1892. 562–566. p.; Tenjacoli, 1933. 23–31. p.; Zsoldos Attila: ducissa sclavonie. In: 
studia professoris — professor studiorum. tanulmányok érszegi géza hatvanadik születésnap-
jára. szerk.: almási tibor, draskóczy István, Jancsó éva. bp., 2005. 381–390. p. (a továbbiak-
ban: Zsoldos, 2005b.); Štefánik, Martin: the morosinis in Hungary under king andrew III and 
the two versions of the death of the Queeen of Hungary tommasina. In: Historický časopis 56. 
supplement. (2008) 3–15. p.

192 utolsó ismert, kétségtelen keletű kiadványa: 1296. márc. 6.: dL 1437; áuo X. 213–214. p., 
esetleg 1296. nov. 8.: dF 265 822; áuo X. 375. p. 1297. jan. 18-án a király már néhainak 
nevezi: alsó-szlavóniai okmánytár. szerk.: thallóczy Lajos, Horváth sándor. bp., 1912. (ma-
gyarország melléktartományainak oklevéltára III.) 26–27. p.; ra II/4. szerk.: borsa Iván. bp., 
1987. 4101. sz.; Wertner Mór: mikor halt meg morosini thomasina? In: akadémiai értesítő 24. 
(1913) 4. sz., 210–211. p.; Zsoldos, 2005b. 388–389. p. azon, egy XV. század közepi velencei 
krónika közlése nyomán felmerült — és az olasz kutatásban igencsak elterjedt — véleményt, 
mely szerint túlélte fiát, hazatért Velencébe és csak 1315-ben halt meg szülővárosában, III. 
andrás hivatkozott 1297. évi oklevele és a stájer rímes krónika (CFH III. 1891. p.) egymástól 
független adatai alapján kései, téves hagyománynak kell minősítenünk.
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(boldog) konstancia halicsi és vlagyimíri nagyfejedelemné, IV. béla király 
hatodik (?) leánya193

körülbelül 56–59 éves korban, feltehetően 1296. április 9-én, hétfőn, a Halicsi 
nagyfejedelemség nemrég oda áthelyezett új székhelyén, Lvovban (ismertebb, 
német nevén: Lemberg, ma: Lviv, ukrajna), mint annak harmadrendi apácája, az 
általa, keresztelő szent János tiszteletére alapított domonkos-rendi kolostorban 
hunyt el. ugyanitt, a rendház templomában helyezték nyugalomra.194

193 Wertner, 1892. 485–486. p.; Stefaniak, Piotr: árpád-házi boldog konstancia oP (1238–1301) 
magyar királylány és halicsi hercegnő. bł. konstancja arpadówna oP (1238–1301) królewna 
węgeriska i księżna halicka. Ford. Városi Veronika Julianna. bp., 2009. (a továbbiakban: 
Stefaniak, 2009.)

194 a lembergi domonkos kolostor évkönyve szerint 1276-ban halt meg (CFH I. 1672. p.), ugyan-
akkor két későközépkori lengyel forrásunk (Jan długos és maciej miechowita) arról tudósít, 
hogy a tatárok 1287. végi újabb kis–Lengyelország elleni hadjárata idején ő is Ó-szandecben 
tartózkodott, tehát élt. Ld. Ioannis Dlugossii annales seu cronicae incliti regni Poloniae. Liber 
VII–VIII. Varsaviae, 1975. 247. p.; CFH I. 1606. p. az ellentmondás megoldása véleményem 
szerint az lehet, hogy a lembergi annales római számmal írt adatából a máshonnét átvett, vagy 
másolt eredeti, helyes évszámhoz képest  kimaradt két X, azaz két évtized, és így őrződött meg 
1276. halála időpontjaként. Stefaniak, 2009. 21–24. p.


