Hol nyugszanak Magyarország egykori uralkodói? I. rész
Királyaink egy része tömegsírban, mások máig is ismeretlen helyen „alusszák örök
álmukat”…
Dr. CELLER Tibor, a Családi Kör hetilap munkatársa
Hol tudunk fejet hajtani hajdani királyaink előtt? Az ő sírjaik hol domborulnak? Néhányukról
tudjuk, hogy Nagyváradon, Tihanyban, avagy Bécsben temették el. És mi van azokkal, akiket
Székesfehérváron? Magyarhon egykori királyainak a koronázási templom romjai közt
megtalált földi maradványait máig méltatlan körülmények között tárolják. A királyok
városaként is emlegetett Székesfehérváron napjainkban már szinte egyetlen építészeti emlék
sem emlékeztet a település fénykorára. Sok egyéb mellett elpusztult a Szűz Mária
(Boldogasszony) Bazilika is, ahol összesen negyvenhárom királyunk fejére helyeztek koronát,
közülük pedig tizenötöt itt is temettek el.
Máig sincs kegyeleti helye királyainknak
„A külföldet járva, bizonyára sokan eljutottak a lengyelek Waweljébe, a franciák St. Denis
székesegyházába, a spanyolok Escorialjába, az angolok Westminsterébe, a csehek Szent Vidszékesegyházába, és sorolhatnám tovább. De hol vannak a mi királyaink sírjai? Mindenütt és
sehol. Feldúlták, kirabolták sírjaikat és nemcsak idegenek, mi magyarok is mindent
megtettünk annak érdekében, hogy a legtöbb esetben még nyomuk se maradjon. A legutolsó
biztos nyomot nem a „sötét” középkorban tüntették el, hanem a „rendszerváltoztatás” után tíz
évvel, 2000-ben. Ötvenöt királyunk közül húszat külföldön temettek el (tizenkettőt Bécsben,
hatot Prágában, egyet Grazban és egyet Madeira szigetén), háromnak a temetési helye
ismeretlen. A Magyarország területén örök nyugalomra helyezett harminckettő közül csak
feltehetően I. András nyugszik háborítatlanul eredeti helyén, Tihanyban. Csak egyetlen
királyunk hiteles földi maradványa van birtokunkban: III. Béla királyé és feleségéé, Chatillon
Annáé, a budavári Boldogasszony-templomban. És hogy megvan, azt kizárólag Török Aurél
antropológus professzornak köszönhetjük, aki a 19. század végén évekig harcolt a királyi
maradványok elhelyezéséért. Utóda, Bartucz Lajos professzor ugyanezt tette a 20. század első
felében. Antropológus vagyok, Bartucz Lajos professzor utolsó tanítványa. és mint ilyen,
szemtanúja voltam a székesfehérvári királysírok végleges elpusztításának. Nem lehet nem
szólnom a Magyar Tudományos Akadémia és a mindenkori kormányzat felelőtlenségéről.
Tudnia kell az utókornak mindazt, amiről ma már legtöbbet jómagam tudok. Ez indított e
kötet megírására. Elődeim munkája befejezetlen maradt; nem ők tehetnek róla, az emberi
nemtörődömség, gyávaság, a szakértelem hiánya, a kormányzat magyar-ellenessége és
globalizációs törekvése az oka, hogy nincs kegyeleti helye királyainknak. Múltunk és
történelmünk hivatalos megbecsülésére úgy látszik, még egy ideig várnunk kell.” – írta Hankó
Ildikó antropológus 2003 tavaszán, Királyaink tömegsírban c. könyvének előszavában.
Valóban hogyan lehetséges, hogy miniszterek, egyházi főméltóságok, tudományos
döntéshozók nemtörődömsége következtében csupán III. Béla és felesége, Antiochiai Anna
azonosított csontjai előtt róhatjuk le kegyeletünket, míg a többieké összekeverve,
nylonzsákokban, 175 fémdobozban várja végleges elbomlását a fehérvári kriptában? Hogyan
lehetséges, hogy a mai korszerű technika mellett sem sikerült egyetlen királyt sem azonosítani
a rendszerváltás több mint két évtizede alatt? Még az sem történt meg, hogy az egy testhez
tartozó csontokat szétválogatták volna. Ömlesztve vannak, pedig az antropológia tudománya
ezt a problémát könnyen megoldhatná. A nemzeti kegyelem pedig minimum megkövetelné.

A Szent István által alapított bazilika
Szent István király 1006-ban Székesfehérvárott független prépostságot és társaskáptalant
is alapított. A prépost joga és kötelessége volt a Szent Koronát, a királyi trónt, és a többi
királyi ékszert a templomban őrizni. István király a koronázó- és temetkezőhelynek szánt
székesfehérvári bazilikát 1018-ban kezdte el építtetni. Minderről az 1083-körül íródott
Legenda maior és az 1112 és 1116 között írt Hartvik-legenda adnak viszonylag hiteles képet.
A nagylegenda szerzője így ír: „...A királyi szék Fehérnek mondott várában ugyanazon
örökszűz dicsőségére és titulusa alatt csodálatos művű híres és nagy bazilikát kezdett építtetni,
a kórus falán különféle faragványokkal és márványlapokból kirakott padlóval...”
A székesfehérvári bazilikának állami és közjogi szerepe is volt. Ez utóbbi jellegét
elsősorban az kölcsönözte neki, hogy itt őrizték a Szent Koronát, a többi királyi jelvényt és az
ország levéltárát is. Negyvenhat országgyűlést is tartottak Székesfehérvárott – az utolsót
1938-ban.
A magyar történelem – talán a Budai Vár kivételével – egyetlen épületet sem ismer, mely
eseményekben, jelentőségében a székesfehérvári bazilikához hasonlítható lenne. Öt
évszázadon át – Szent István uralkodásától a török hódoltságig – a középkori magyar állam
legjelentősebb helye volt ez. A magyar királyok zömét – Orseolo Pétertől I. Ferdinándig – e
székesegyházban koronázták meg. Kivételt csak IV. Béla tett, aki lebontatta a még Géza
fejedelem (ur. 972–997) által építtetett Szent Péter-templomot és helyére a mai püspöki
székesegyház elődjét, a Péter és Pál apostolokról elnevezett templomot építtette; őt ezen a
helyen koronázták meg.
Tizenöt királyunkat és családtagjait a Boldogasszony bazilikában temették el, név szerint a
következőket: Szent Istvánt 1038-ban, Könyves Kálmánt 1116-ban, II. (Vak) Bélát 1141-ben,
II. Gézát 1162-ben, II. Lászlót 1063-ban, IV. Istvánt 1165-ben, III. Bélát 1196-ban,
III. Lászlót 1205-ben, Károly Róbertet 1342-ben, Nagy Lajost 1382-ben, Albertet 1439-ben,
Hunyadi Mátyást 1490-ben, II. Ulászlót 1516-ban, II. Lajost 1526-ban és Szapolyai Jánost
1540-ben (a későbbiekben e két utóbbi uralkodó maradványait elszállították: II. Lajos tetemét
Bécsbe, János királyét pedig egy másik fehérvári templomba).
A történelmi források szerint legalább huszonegy királyi családtag sírja is e templomban
volt, olyanoké, mint például Szent Imre herceg, Álmos herceg vagy Szilágyi Erzsébet.
A királyi koporsók feliratai közül a történelem viharai között mindössze három maradt
meg. Mátyás királyét Révay Péter Turóc vármegyei főispán, koronaőr őrizte meg. II. Ulászló
király sírkövét 1543-ban a császári tisztek Bécsbe vitték, ahol ma is az udvari könyvtárban
őrzik. A harmadik ismert felirat II. Lajos királyé.
Az egykori székesegyház lenyűgöző méretei és gazdagsága
Az egykori koronázótemplomnak napjainkra már csak az alapjai maradtak fenn. Milyen is
lehetett ez a bazilika? Több mint ötszáz éven keresztül gazdagodott, és folytonosan bővült. A
templom a maga korában óriási méretű volt: mintegy hetvenhat méter hosszú és harmincnyolc
méter széles – ami jóval nagyobb, mint a mai budai Mátyás-templom! Külső tornyok
ékítették, és félköríves szentély zárta le. A középhajóban állt az oszlopokon emelkedő oltár,
mellette az első király kriptája, szemközt vele a királyi trónus. Károly Róbert korában a
famennyezet helyére boltozat került. Az utolsó bővítést Mátyás király eszközölte rajta, amikor
a szentély folytatásában megépítette a saját sírkápolnáját. A bazilika kincstárában öt évszázad
alatt rengeteg érték halmozódott fel. A Mátyás király temetését elregélő Heltai Gáspár például
ezt írta: „koronát adának fejébe, és minden királyi ékességeket rakának reá, a királyi pálcát, az
ország keresztes almáját, arany tőrt, sarkantyút; és tizenkét vitéz merő fegyverben méne
előtte, és ezek viszik vala előtte a sok diadalmos zászlókat, és úgy vivék a testet az

Bódogasszony egyházába. Utána megyen vala a fia, az Corvin János herceg, jobbfelől
mellette a pápa követe, balfelől pedig az Hippolytus esztergomi érsek. (…) Aztán Corvin
János kezdte az adakozást, előszer egy merő arany keresztet, drágakövekkel rakatott, mely
negyvenötezer forint ára vala; és egy arany medencét és arany csészékkel, arany
györtyatartókat, arany kelyheket, és egy arany monstranciát, mind drágakövekkel rakattokat.
Egynihány ezüst képet, és tizenkét misemondó ruhákat, minden hozzávaló szörszámokkal, kik
mind gyöngyekkel és drágakövekkel be valának fűzve.”
A templom gazdagságáról annak a heroldnak, Du Mesnil lovagnak 1502-ben a francia
királynéhoz írt leveléből is megbizonyosodhatunk, aki II. Ulászló mátkáját, Annát, Gaston de
Foix lányát kísérte Magyarországra. A levél szerint: „a templom főoltárát legalább hatvan
darab ezüstszobor és ereklyetartó, mind királyok, szentek, püspökök, apostolok, mártírok fejei
(hermái) díszítették, melyeket hosszú lenne elsorolni.” Köztük volt a skót királyfi, Szent
Kálmán XII. századi hermája, a Keresztelő Szent János ujját őrző ereklyetartó, Szent András
fejereklye-tartója, Szent Márton vértanú koponyája és még sok más értékes ereklye is.
A pusztulás kezdete
Székesfehérvárt 1543. szeptember 3-án szállták meg a törökök. A bazilikát maga II.
Szulejmán is felkereste, hogy a magyar királyok sírjait megszemlélje. Giovanni Marzio Stella
olasz katona szemtanúként írta a következőket: „A török nagyúr bevonulván
Székesfehérvárra, mindenekelőtt meg akarta látogatni a magyarok királyainak sírjait, melyek
nagy számmal találtatnak e városban. A nagyúr eleinte nagyon kegyesnek mutatkozott (…) A
zsákmányból Szulejmán maga számára csak az ágyúkat foglaltatta le, de szó sem volt a
templom pusztításáról...”
A szultán maga ugyan nem bántotta a székesegyházat, de 1554-ben a város parancsnoka,
Ahmed bej, kifosztotta az egyházat. Ezt megtudva Szulejmán – Bethlen Farkas későbbi
erdélyi kancellár szerint – budai pénztárnokát, Quarli béget Ahmed bej megbüntetésére
küldte. A büntetőexpedíció azonban igencsak furcsára sikeredett. Bethlen szerint: „a
templomot minden rejtekében átvizsgálta, czudarul kifosztogatta, s a nemzetközi jog
megsértésével a sírokból mindent kiszedett, s magokat a fejedelmi koporsókat sem hagyván
bántatlan, aminek árát remélte kapni: királyok arany- és ezüst koronáit, kormánypálcáit,
országalmákat, láncokat és gyűrűket. Így álla most az előbb annyi kincsekben ékes templom
mindenből kifosztva". Feltehetően Quarli bég dobathatta ki eredeti nyughelyéről Szapolyai
János tetemét is, hogy azt a városbíró máshova temettesse el.
Kő kövön nem maradt
1601-ben német, vallon, cseh és osztrák csapatokból álló, csaknem 30 ezer főnyi császári
sereg Philippe Emmanuel de Lorrain Mercoeur herceg vezetésével körülfogta, majd bevette a
megerősített várat. A törökök, akik addig a bazilika előcsarnokát és a környező házakat
lőszerraktárnak használták; ezeket kivonulásuk előtt felrobbantották. A szétterjedő tűz
átcsapott a bazilikára is, melyet már a robbanás is igencsak megrongált. A bevonuló, főként
német és vallon katonaság pedig a kincskeresők dühével esett neki a még épnek látszó
síroknak, és ha hinni lehet a forrásoknak, ekkor dúlták fel Nagy Lajos király sírját is, amit
pedig addig a törökök – ismeretlen okból – megkíméltek. A korabeli babona e sírgyalázás
büntetésének tulajdonította, hogy nem sokkal ezt követően a törököknek újabb nyolcvan évre
sikerült visszafoglalhatniuk Székesfehérvárt.
1688-ban, amikor a törököket végleg elűzték a hajdani koronázóvárosból, a felszabadító
seregek a főtemplom megmaradt falainak köveit a megrongált várfalak kijavítására
fordították, úgy, hogy ezek után szó szerint kő kövön nem maradt.

A Habsburg-fennhatóság alá került ország új urai nem engedélyezték a kegyhely
újjáépítését, sőt a Mária Terézia által alapított új püspökségi épülethez is javarészt innen
vették az építőanyagot. 1839-ben, majd 1848-ban vízlevezető árok ásása közben munkások
törtek össze csákánnyal szarkofágokat, sírokat, bontottak meg alapfalakat. Egyedül III. Béla
király és Antiochiai Anna királyné maradványait azonosították és őrizték 1862-ig a Nemzeti
Múzeum egyik szekrényében, a többi java részét pusztulni hagyták. Ugyanezen évben
Henszlmann Imre kezdte meg újra a feltárást, ám amint elérte a püspöki udvar kőfalát, Farkas
Imre akkori püspök megtagadta a munkálatok falakon beüli folytatásának engedélyezését.
Az addig talált csontokat így a régész pontosan felcímkézte, hat faládába tette, majd
átadta a polgármesteri hivatalnak. A hatóságok azonban a ládákat minden kegyeleti aktus
nélkül a városi székesegyház kriptájában helyezték el, s a továbbiakban nem törődtek velük.
Amikor 1893 őszén tudományos vizsgálatok céljából Török Aurél a csontokat elkérte, már
csak öt, kifosztott ládát tudtak átadni neki. Addigra ismeretlenek a maradványokat
összekeverték, s a tudományos feljegyzéseket, magyarázó szövegeket eltüntették. A hatodik
láda pedig szőrén-szálán eltűnt. Azóta sem került elő.
Török Aurél javaslatát, a királyi holttestek összegyűjtését a Magyar Tudományos
Akadémia kegyeletellenesnek minősítette, és nem támogatta. Egyedül III. Béla és felesége
újratemetését vállalta fel az aktuális vallási és közoktatási miniszter.
Újabb kori viszontagságok
Nem járt jobban a hatóságok részéről Török Auréltól Bartucz Lajos antropológus sem,
aki 1936-ban mindössze másfél évet kapott az újabb feltárásokra, hogy 1938-ban, Szent
István halálának 900. évfordulóján a tervezett megemlékezésre a szabadtéri romkert épületei
idejében elkészülhessenek. A 122 sírban talált maradványokat Hacsek és Sajó vicceket
tartalmazó újságpapírba csomagolva ismét csak faládákba helyezték és betonbunkerba zárták.
A feltárt holttestekről, csontokról nem készült semmilyen tanulmány.
A neves antropológus a kegyelet ilyen mérvű hiánya miatt el sem ment az ünnepélyre.
1966-ban bekövetkezett halála előtt tanítványaira, Hankó Ildikó és Kiszely István
antropológusokra bízta a munka folytatását. Kiszely kérelmére csak 1984-ben került sor az
Alba Regia-i osszárium (csontház) újbóli felbontására. A látvány megdöbbentő volt: a ládák
egy része addigra szétrohadt a talaj- és szennyvízben. Emellett két szakember mellőzésével
hozzá nem értő kezek elválasztották a ládákban talált vázcsontokat a koponyáktól, ezzel téve
még nehezebbé a későbbi azonosításukat.

"Örvendezz királyi város
Székesfehérvár nagyon,
E nagy király valóságos
Székhelye benned vagyon.
Mert te őrzöd dicsőséges
Boldogságos tetemét:
Ő nevével vagy te ékes,
Boldog város, büszke légy!"
(Egy Szent Istvánról szóló XIII. századi latin egyházi ének fordítása)

"Székesfehérvárott a nép ásókkal sürög, forog;
Ástára felbukkannak ős százados sírok A sírokból királyok kelnek ki, ős apák,
Kik ottan a halálnak álmát rég aluvák..."
(Garay János verse a Fehérvárott fölfedezett
királyi ereklyékről, 1848. december 25-én)

„Egy nemzet sincs Európában, amely olyan mostohán bánt volna történelmi nagyjaink földi
maradványaival, mint mi, magyarok.” – írta A magyar királysírok sorsa c. könyvének
előszavában Hankó Ildikó antropológus.
Eddig egyedül III. Bélát és feleségét azonosították
A nevezetes bazilika helyén 1848. december 5-én kútjavító munkások egy női csontvázra
bukkantak, fején korona, ujján arany gyűrű volt. A Magyar Nemzeti Múzeum szakértői egy
héttel később egy férfi csontvázat is találtak ugyanitt. Mellette korona, amulett, uralkodói
pálca, kard, feszület helyezkedett el. III. Béla és felesége sírjára bukkantak.
Az ásatást felügyelő Pauer János kanonok a király sírjának feltárását így írta le: „A fejnek
egykori ékessége a királyi korona, most is a koponyán vala, de a homlokról már a fogakig
leereszkedett. Az összedült melycsontok fölött csillag alaku valamely rend vagy amulett vala,
de az ezt tartó ujnyi vastagságú selyem-zsinór már egészen elhamvadt. Jobb kezében volt az
ország almája, kereszttel s feszülettel, bal kezében pedig a királyi pálcza; de a hatalomnak
ezen jelei már a koporsó fenekén a csontok között hevertek, minthogy minden idegek a kéznél
is minden részei egymástól elszakadoztak. Bal oldalán, majd nem egészen a vállaknál, feküdt
a hüvely nélküli egyenes rövid kard, melly hihetőleg a testnek sirbabocsátása alkalmával
csuszott a vállakig föl. Ezt a rozsda már egészen ellepte. Lábain nagy sarkantyuk voltak, s
mint hogy a bakancs vagy csizma egészen elporhadott, a két lábszár csontjai a sarkantyuk
közt fönmaradának. Ezt is, valamint a többi ékszereket, amelyek ezüstből levén, meg voltak
aranyozva, fényétől az idő megfosztotta. (...) Tovább jobb kezén karperecz vala, az ujján
pedig nagy arany köves gyürü, melly csak utóbb találtatott meg, minthogy a testnek s ezzel
eltemetet ruhának hamvai azt egészen befödték.”
Az eredeti piszkei vörös mészkőből készült szarkofágok jelenleg Székesfehérváron vannak
kiállítva. A sír különlegessége, hogy a király és királyné testlenyomata a vörös színt fehérré
fakította.
A királyi pár maradványait fellelésük után a Nemzeti Múzeumba szállították, majd 1862ben a budai Mátyás templom altemplomában helyezték el, ahonnét a hamvakat 1898-ban
felhozták és az északi oldalhajó kápolnájában helyezték végső nyugalomra. Az eredeti
sírokban talált ékszereket szintén az új rézkoporsókba helyezték, ám 1970-ben azokat
másolatra cserélték, az eredeti leleteket pedig a Nemzeti Múzeumban állították ki.
A nagyváradi királysírok
Székesfehérvár után Nagyváradon, ebben a partiumi városban temették el a legtöbb magyar
királyt: a városalapító Szent László mellett Luxemburgi Zsigmond magyar királyt és németrómai császárt, valamint feleségét, Mária királynőt is itt helyezték örök nyugalomra. Számos
püspököt és főnemest is az egykori székesegyházban temettek el, és a dokumentumokkal is

bizonyítható királysírok mellett történészek szerint több más magyar király - többek között II.
István és a Bihar megyei Körösszegen meggyilkolt IV. László - is Nagyváradon nyugszik.
Újabban a román városvezetés is támogatja azt a tervet, hogy a nagyváradi vár belső
udvara alatt található székesegyházat a bennük lévő királysírokkal tárják fel. A
turistacsalogatás mellett valószínűleg béketeremtő szándék is vezeti a városvezetést, hiszen
ügyes propagandával elérhető lenne, hogy a jelenlegi többségi nemzet is magáénak érezze a
város egyik fontos jelképét lévén, hogy Szent László egyik lánya, Piroska bizánci császárné
volt, aki özvegyként ortodox apácarendet alapított és Iréné néven halála után szentté is
avatták. Ennek jegyében a várban egy ökumenikus központ létesülne, ahol a hívek egyszerre
imádkozhatnának a római katolikus és az ortodox szenthez.
A Nagyboldogasszonynak szentelt székesegyházat még Szent László alapította, ám
őt halála után először nem Nagyváradon, hanem Somogyvárott temették el, ugyanis
1095-ben a templom valószínűleg még nem volt teljesen készen, azért a lovagkirály
csak 1116-ban kapott itt végső nyughelyet. Az elkövetkező századokban a
székesegyházban őrizték kürtjét és csatabárdját, valamint hermáját is, a sír pedig
zarándokokat vonzó csodatévő hely lett.
A középkori templomot pusztította a tatár, majd a török is, két tornya földrengés
miatt omlott le, azonban a végső pusztulása Bethlen Gábor uralkodása alatt
következett be. A protestáns fejedelem átalakíttatta a várat, s az átépítések során
bontották le az ősi székesegyházat. A 18. században a vár az osztrákok birtokába
került, akik Bethlen alaprajzát felhasználva többszintes épületeket emeltek a
fejedelmi palota magjára, s ekkor építették a mai vártemplomot is. Az erődítmény
egészen a 1990-es évek második feléig katonai létesítményként üzemelt, ezért nem
került benne sor ásatásokra.
Illúzió volna azonban érintetlen sírokat remélni, hiszen a középkorban többször is
pusztítottak a templomban, amelynek részeként megrongálhatták a királyi
nyughelyeket is. A 18. század második felében pedig kútásás során került elő néhány
tárgy, köztük egy halotti korona, amely Mária királynő fejét ékesíthette.
I. László (1046–1095) szentté avatást III. Béla király kérte II. Celesztin pápától, 1192-ben.
Sírját abban az évben felbontották, a király tetemét kiemelték, bíborszínű nehéz selyembe
takarták, majd gazdagon aranyozott ezüstkoporsóba fektették. Fejére drágaköves koronát
helyeztek és kezébe arany királyi pálcát illesztettek. Ekkor történhetett a fejereklye és a karok
elválasztása a testtől. Az első díszes fejereklyetartó mellszobrot (hermát) 1192–1300 között
készítették, amibe az állkapocs nélküli fej került, ugyanis a történelmi források tudni vélnek
egy állkapocs-ereklyetartóról is. Hogy a test felvételekor nemcsak a fejet választották le a
csontváz többi részétől, arra bizonyíték az az írott emlék, amely szerint 1219-ben a Hernádvölgyi Közép-Némediben épült kápolna fő ékessége az a gazdagon díszített tartó volt,
melyben Szent László egyik ujjpercét őrizték. Az új síremléket a szentté avatott király egész
alakos szobrával díszítették. Föléje oszlopokon nyugvó baldachin borult. Helye a főoltárral
szemben lehetett és minden bizonnyal körüljárható volt.
1490 körül nagy tűzvész pusztított a templom sekrestyéjében. A fejereklye ugyan
elpusztult, „de a koponyarészt még a füst sem érte”. A második ezüst- és sodronyzománc
hermát 1402-1403 körül készíthették. 1443-ban földrengés döntötte le a székesegyház keleti
tornyait, elpusztult a sekrestye és megrongálódott a szentély is. Szent László sérült síremlékét
krakkói mesterek állították helyre. Az elkövetkező mintegy 30 évben több átalakítást is
végeztek a templomban. 1565. június 22-én a váradi protestáns kapitányok és híveik nagy
dúlást végeztek a király nyughelyén. Szent László kápolnáját Izabella királynő és János
Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai dúlták szét; Szent László sírját feltörték, és csontjait

kidobálták a szarkofágból. Az esztelen rombolást maga János Zsigmond sem tudta
megakadályozni.
Mit tartalmaz a Győrött őrzött második ereklyetartó? Külön ezüsttartóban a koponya
falcsonti részének két darabját és felső állcsontját ép fogakkal. Az ezüsttartó királyi koronánk
alakját mintázza, pecsétjei hitelesítik az ereklyét. Ez a tartó kívülről nem látható, a hermában
a fej tetején levő nyíláson át tehető be és azon át vehető ki.
„Ebben az üregben volt letéve Sámuel Aba...”
„Mikor ütközetre került a sor, a két sereg soká és keményen harcolt egymással, végre Isten
a császárt segítette meg, és szerencsésen győzelmet aratott. Aba király vesztesen futott a
Tyscia (Tisza) felé. Egy faluban, egy régi veremben legyilkolták a magyarok, akiknek
ártalmára volt a királykodása. E falu melletti templomban temették el. Néhány esztendő
múlva azonban, midőn a sírból fölásták, szemfödelét és öltözetét romlatlanul, sebeit pedig
beforrva találták. testét azután saját monostorában Saruson (Sáros, Sáron) temették el...” –
olvasható Kálti Márk 1358-ban írt Képes Krónikájában.
Szent István sógorát, Aba Sámuelt valószínűleg az abádi Csaba-majorban, az úgynevezett
„Öregbarlangban” gyilkolták meg, majd a közeli feldebrői templomba temették, ahonnét
három évvel később kiásták. Ezután Sáron, az általa alapított monostorba helyezték örök
nyugalomra. A feldebrői templom altemplomában a mai napig mutogatják azt a sírhelyet, ahol
Aba Sámuel három évig nyugodott. Az Aba Sámuel által alapított monostorban a szerzetesi
élet a mohácsi vész utáni időkben szűnt meg, majd a kolostor elpusztult és falait széthordták.
A fentiekkel szemben a Baldacci bárói család kősziklába vágott pincéjének egyik
bejáratához 1693-ban emléktáblát helyeztek ezzel a felirattal: „Ebben az üregben volt letéve
Sámuel Aba, Magyarország 3-ik királya”. A helyi szájhagyomány ugyanis úgy ismeri ezt az
üreget, mint Aba Sámuel első és egyúttal végső nyughelyét.
I. (Orseolo) Péter végső nyughelye
I. (Orseolo) Péter magyar királyt 1046. szeptember végén I. András emberei menekülés
közben a Fejér megyei Zámolyban elfogták és – a kor „szokásához” híven, hogy
alkalmatlanná tegyék az uralkodásra – megvakíttatták, majd Fehérvárra vitték, ahol a tortúra
következtében napokkal később elhunyt. Pécsett temették el – írja a Képes Krónika – Szent
Péter apostol egyházában, amelyet ő alapított. Péter király sírjáról a hagyomány így szól:
„Annak jobb oldalán van a német királyhoz méltó sírbolt, melyben Péter el akart temettetni.
Ezen királyi sírbolt bemenetelén az a sírkő ötlik szemünkbe, melybe Péter király élete és
viszontagságai olvashatók bevésve...” 1064-ben Salamon királyt ebben a székesegyházban
koronázták meg másodszor. Az erre következő éjjel tűz ütött ki és a templomot
elhamvasztotta. Az eredetileg háromhajós román stílusú székesegyházat a 19. században
megpróbálták eredeti formájában visszaállítani, amikor a mai püspöki laktól délre oszlopok és
a régi templom alapzata is napfényre került. „Itt kellene tehát Péter sírját keresnünk, s ez
volna azon régebbi egyház, amelyet az 1064-iki tűzvész elpusztított” – írta Henszlmann Imre
régész. A mai bazilika déli bejáratánál levő „Péter-sír” jelölés tehát valószínűleg téves.
A tihanyi apátsági templom – I. András király nyughelye
I. András király 1060 őszén a Tisza mellett csapott össze a Lengyelországból visszatérő
öccsével, Béla herceggel. Béla győzött, András király menekülés közben leesett a lováról, így

elfogták. Sebesülésébe Zircen belehalt. Abban az általa, 1055-ben Szent Ányos püspök
tiszteletére alapított tihanyi monostorban temették el, amelynek alapítólevele a legkorábbi
eredetiben fennmaradt hazai, első összefüggő magyar nyelvű szövegrészeket tartalmazó
oklevél.
Az apátság a zűrzavaros országos állapotok és a főpapok tékozlása következtében 1279 és
1283 között „csaknem egészen pusztulni indult” (Rupp Jakab történész, 1870). Forster Gyula
báró, művészeti író 1900-ben megjelentetett tanulmánya szerint viszont, mivel a tihanyi
apátság a 13. század végétől egészen a 18. század elejéig gyakorlatilag világi kézre kerül, így
„alig lehetséges, hogy az altemplomban levő síroknak nyomára nem jutottak volna, és alig
hihető, hogy a fölfedezett sírok érintetlenül maradtak volna”. A mohácsi vész után az utolsó
bencés szerzetesek is elhagyták az apátságot. 1684-ben a törökök elleni harcok során a
monostort erőddé alakították, amely a kétszeri ostrom során leégett. 1701-től újra Benedek
rendi szerzetesek költöztek a monostorba. A templom mai formáját 1730–1792 között vette
fel, a régi templomból csak az altemplom maradt meg.
Az eredeti állapotában megmaradt altemplom kutatása az 1889-es feltárással kezdődött,
amikoris az altemplom egész padozatát felszedték és felásták. Ekkor több rossz állapotban
lévő csontokkal teli sírhely és koporsómaradvány is előkerült. Az egyik sírhely vörös
márványlapokkal volt bélelve, a sírban pedig a többinél egy jóval idősebb csontvázra
bukkantak, a mely mellett ugyan semmiféle ruha vagy ékszer, fegyver nem volt található, de
mivel a márványkoporsó messze kitűnt a többi közül, így arra következtettek, hogy ott
nyugszanak Endre király hamvai. Nagy kegyelettel a sírhelyet körülfalazták és a sír közelében
talált pallos alakú féldombormű keresztet a külső kőfalon helyezték el.
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