
Hol nyugszanak Magyarország egykori uralkodói? II. rész 

 
Királyaink egy része tömegsírban, mások máig is ismeretlen helyen „alusszák örök 

álmukat”… 
Dr. CELLER Tibor, a Családi Kör hetilap munkatársa 

 
I. Béla feltételezett sírja 
  

      A források szerint 1063-ban I. Béla királyra a dömösi királyi kúriában rászakadt a trón. 

Súlyosan megsebesült, mégis hadba indult a betörő németek ellen. Moson felé vonulása 

közben azonban belehalt a sérülésekbe. A korabeli adatok szerint a király végső nyughelye az 

általa 1061-ben alapított Szentséges Megváltóról elnevezett szekszárdi bencés apátság volt. A 

monostor temploma halálakor, 1063. szeptember 11-én még nem készült el, így lehet, hogy 

nem is oda temették.  

     A tatárjárás idején a monostor csak részlegesen károsodott, de ezt követően 

elszegényedett. A törökök 1526-ban vonultak be Szekszárdra, de tőlük is nagyobb pusztítást 

végeztek a belharcok. 1560-ban Horváth Miklós szigetvári kapitány „Szekszárdot ostrom alá 

vette, felgyújtotta és elpusztította” – írta könyvében Fraknói Vilmos történetíró, váradi 

kanonok. 1598-ban keresztény katonák fosztogatták a monostort, akiknek parancsnokaik 

zsold helyett a templom javait és kincseit ígérték. 

       I. Béla király sírhelyéről tehát szinte semmi hiteles adat nem áll rendelkezésünkre. A sírt 

feltehetően többször kifosztották. 1897 márciusában az épülő vármegyeház területén 

megtalálták a régi apátság és templom falait, a király feltételezett sírhelyét azonban nem 

tudták feltárni, mivel arra már ráépítették a megyeházát. Az apátsági templom feltárt 

romjainak egy része ma is látható a megyeháza udvarán; a sírnak azonban semmi nyoma nem 

maradt meg. 

  

I. Géza király máig sem fellelt temetkezőhelye 
  

     I. Géza király Vácot választotta magának lakóhelyül. A mogyoródi csata emlékére a 

városban – feltehetően 1074-ben – püspökséget alapított, majd 1076-ban a Boldogságos Szűz 

és Szent Mihály tiszteletére díszes egyházat építtetett. Kívánsága szerint 1077-ben 

bekövetkezett halála után ide temették el.  

     A székesegyházat Géza testvére, I. László király tovább építtette. Az 1241-ben betörő 

tatárok a templomot pedig felgyújtották. IV. Béla azt újjáépíttette. A Magyarországot 

megszálló törökök előbb mecsetté alakították, majd Sinán nagyvezír 1595-ben felgyújtatta.  

    Az első székesegyház alapjai 1719-ben kerültek elő, amikor a ferencrendiek templomát 

alapozták, ugyanis a boldogságos Szűz Mária emlékére építtetett templom azon a helyen 

állott, amelyen most a ferencesek kolostora van. A király sírjának sem akkor, sem azóta nem 

akadtak nyomára. 

  

 

Az egri székesegyház titka 
  

     Az egri püspökséget, az ún. „várszékesegyházat” Szent István feltehetően 1009-ben, Szent 

János apostol és evangélista tiszteletére alapította. A templom lapos boltozatú, háromhajós 

bazilika volt, félkör alakú apszissal. III. Béla király – aki maga is sokat áldozott az egri 

székesegyház építésére – fia, Imre király 1204 októberében, királysága kilencedik évében 

Egerben halt meg és a székesegyház egyik kápolnájának kriptájában helyezték örök 



nyugalomra. Lehetséges, hogy Imre király fiát, az ötéves III. Lászlót is ide temették fél évvel 

később. 

     A templom első rongálása 1241-ben, a tatárjárás során történt, 1514-ben szándékosan 

felgyújtották azt, majd 1527-ben Szapolyai János vezére hosszú ostrom után foglalta vissza az 

osztrákoktól, miközben a székesegyházban is „nagy pusztítást vitt véghez. Még az oltárokra 

menekvő gyermekeket is legyilkolva, az egyházat megfertőztette, kincseit elrabolta és a 

díszruhákat s ékszereket lovaira aggatta.” (Caspar Ursinus Velius német humanista író 

tudósításából).  

    A várost 1596-ban elfoglaló törökök a Szent János-templomot először laktanyának 

használták, később III. Mehmed szultán dzsámija lett. Más források szerint: „a török 

várparancsnok a keresztények templomát nem bántotta, mert ott szent testek feküdtek, és a 

keresztények nehezteltek, ha a törökök a szent testekhez nyúltak”.  Nehéz eldönteni, hogy a 

törökök kegyeletből vagy vallásos félelemből kímélték-e meg a kriptákat. 

   A törökök távozása után, 1687-től a székesegyházat fegyverraktárrá alakították, s mindössze 

a kápolnáját használták eredeti célokra. A korabeli néphit szerint 1702-ben, Sarlós 

Boldogasszony napján, három liliom nőtt ki abban a kápolnában a torony alatt, ahol Imre 

magyar király teteme nyugodott.  

      A 19-ik századtól kezdődően többször is folytattak itt ásatásokat. A két világháború közti 

kutatások során a román kori székesegyház főhajójának nyugati részében, megközelítőleg a 

templom hossztengelyének vonalában egy kváderkövekből rakott, mély aknasírt találtak. A 

legújabb kutatásokat 1965/66-ban Kozák Károly régész kezdte el, aki évekkel később arra a 

megállapításra jutott, hogy a már említett üres sír feltehetően Imre király sírja lehetett. 

  

IV. (Kun) László földi maradványainak sorsa 
  

        „A királyt épp azok a kunok, akikhez pedig annyira ragaszkodott, nyomorultul 

meggyilkolták. Kereszeg (Körösszeg) vára mellett történt ez az Úrnak 1290-ik évében Szűz 

Szent Margit vértanú ünnepe előtti hétfőn...” – olvasható a Képes Krónikában.  

         Megöletése után holttestét hű kancellárja, Gergely csanádi püspök – mivel testét a 

nagyváradi székesegyház nem fogadta be – Csanádra vitette, és a Szent György-székesegyház 

sírboltjába temettette. 

         A csanádi püspökséget I. (Szent) István király alapította 1030-ban. Ekkor küldte a 

velencei bencés szerzetes Gellértet (a később vértanúhalált halt Szent Gellértet) Marosvárra, 

Csanád vezér székhelyére, hogy ott szervezze meg a püspökséget. Gellért 1046. évi 

vértanúhalála után tetemét 1053-ban Budáról a csanádi székesegyházba vitték, és ott temették 

el. A későbbi századok során azonban a végén már egyetlen csontja sem maradt 

Magyarhonban, azok sorra különböző nyugati székesegyházak ereklyetartóiba kerültek. A 

szentté avatott egyházfő üres koporsóját 1903-ban találták meg. 

        Csanádot illetve a székesegyházat 1551-ben Mehmet beglerbég 1551-ben foglalta el, 

miközben nagy pusztítást végzett. A török hódoltság után a hajdani apátsági, majd püspökségi 

templomot a szegedi ferencesek építették fel, akik 1687-ig működtek ott. 

        Érdekes, hogy amilyen gyakran említik a források a csanádi apátok temetéseit, úgy IV. 

(Kun) László nevével szinte sohasem találkozunk, pedig őt is Csanádon temették el. A király 

sírja soha nem került elő, holott néhány püspök maradványait áthelyezték a hajdani 

székesegyházból az új püspökségi székhelyre, Szegedre. A szerencsétlen sorsú király sírját 

soha nem is keresték, a hajdani csanádi székesegyház területén tudományos kutatás eddig 

nem folyt. 

  

 Az utolsó magyar Árpád-házi király sírja a Táncszínház alatt lenne? 
  



        A budai Várban, a mai Várszínház, illetve az ahhoz északról csatlakozó újabb kori 

karmelita kolostor helyén a minorita (ferences) szerzet 1270-ben, IV. Béla király uralkodása 

idején, Szent János evangélista tiszteletére templomot és mellette kolostort építtetett. E 

templomot később a Boldogságos Szűz kisebb egyházának is nevezték. 1301-ben a budai 

Várban meghalt III. András király és ezzel az Árpád-ház férfiágon kihalt. Az uralkodót a 

minoriták templomában temették el. Feltételezhetően ebben a kolostorban írta Kálti Márk a 

Képes Krónikát is.  

         A török hódoltság alatt az új hatalomtartók a Szent János-templomot a törökök 

dzsámivá alakították, a kolostort pedig a budai pasa fürdőjévé alakították. Az 1686-os 

ostromkor a pasa rezidenciája mögött álló puskaporos torony felrobbant, olyan erővel, hogy 

„kövei még a pesti oldalra is áthullottak”. A robbanásban a dzsámi – az egykori ferences 

templom – is teljesen romba dőlt. Az épületek maradványait az újabb építkezésekhez 

széthordták. A törökök kiűzése után a Szent János-egyházat karmelita szerzetesek kapták 

meg. Templomukat 1725-1735 között építették fel, de nem egészen a régi egyház helyén. E 

templomnak a Duna felőli hátsó falán félköríves ablak szolgált a hajdani királyi kripta 

megvilágítására. 

       A karmelita rendet azonban II. József császár 1784-ben feloszlatta, így az újonnan épült 

templomot előbb katonai raktárnak majd színháznak (!), a kolostort pedig laktanyának 

használták. A templom szentélye tehát színpad lett, hajdani kriptája pedig III. András feldúlt 

sírja helyén süllyesztő (Zolnay László régész munkája nyomán). Az ide temetett halottak 

csontjait válogatás nélkül a közeli vízivárosi köztemetőben hantolták el. A színházban 

egészen 1924-ig tartottak előadásokat. 

       Az 1970-es években, a Várszínház helyreállítása előtt, Gerő Győző régész vezetett 

ásatásokat a hajdani kolostori épület alatt, amikoris a hajdani minorita templom szentélyének 

középső részén szarkofágdarabokat találtak. A sírból – elmondásokból tudjuk – sok 

„ezüstflitter” és fémszál (?!) került elő, de csontokat állítólag nem találtak. Mire a 

szakemberek a helyszínre érkeztek, még az előbbi furcsa leletek is „elkallódtak”. A 

helyreállítás után az épületegyüttes egy részében a Budai Várszínház működött, majd 2001-

ben az épületet a Táncszínháznak adták át nem gondolva arra, hogy a táncosok az utolsó 

magyar Árpád-házi király sírja fölött ropják a táncot. 

  

Kiátkozva és a templom falain kívül eltemetve 

     Miután I. András magyar király hazatért kijevi száműzetéséből, Magyarországon két 

helyre bazilita szerzeteseket telepített: Tihanyba és Visegrádra. Visegrádon 1055-ben Szent 

András tiszteletére alapított monostort, melyet 1221-ben II. Honorius pápa bencés 

szerzeteseknek adott át,. Majd az időközben lepusztult épületekbe a 15. század végén az 

egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a pálosoknak a képviselői költöztek. A törökök a 

kolostort 1529-ben foglalták el, de végső pusztulása csak 1543-ban következett be. A 

szerzetesek ezt követően végleg elhagyták a kolostort, ahol 1391-ben II. (Kis) Károly magyar 

királyt temették el. 

    A Mária királynő jogos trónigényét el nem ismerő magyar királlyá koronázott Anjou-

ivadékot 1386-ban Garai Miklós nádor felbujtására Forgách Balázs pohárnok halálosan 

megsebesítette, aminek következtében a király két hétre rá a visegrádi kolostorban meghalt. 

Mivel II. (Kis) Károlyt VI. Orbán pápa éppen a halála előtti napon közösítette ki, nem 

temethették el egyházi szertartással, ezért holttestét öv évig a kolostor templomán kívül 

helyezték el, amikor is az új katolikus egyházfő, IX. Bonifác engedélyezte a templomba való 

eltemetését. 

    A monostor alapfalait a Visegrádtól északra fekvő ún. Várkertben Czobor Béla találta meg 

1894-ben. Az egyhajós, sokszögzáródású, megnyújtott szentélyű templomhoz délről 



szabálytalan négyszög alakú kolostor csatlakozott. A templom északi oldala mellett félkörös 

apszisú kis kápolna állt. A kváderkövek egyikén Czobor Béla sárga ruhába öltözött alak 

felsőtestének egy részét találta meg Rex (király) felirattal, amely feltehetően II. Károly 

síremlékének egy részlete lehetett. A király sírja, illetve csontváza azonban sohasem került 

elő. 
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