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Előszó.

Remegő kézzel emelem fel toliamat, midőn Hansá
gomhoz képest oly nehéz feladatot tűztem magam 
elé, minő egy annyi nevezetességgel biró város 
nyolezszáz éves történetének megírása, mely gya
korlottabb tehetség s jártasabb tolinak mint enyém 
nem csekély fáradságot adhat.

Mi e lépésre indított, a tárgy iránti benső lel
kesedésen kívül, azon édes előszeretet, mely a tá
volból s — bár tagja lenni megszűntem — cltöröl- 
hetlen vágygyal vonz szülővárosom emlékeihez. Ez 
érzés nem engedé az t: hogy erőt sejtve hozzá el
nézzek létében egy oly űrt, melyet önálló történet- 
írásának hiánya támasztott.

Mennyire feleltem meg kitűzött czélomnak, ezt 
megítélni tisztelt olvasóim szabadságában és felada
tában áll s netán elkövetett hibáimért a bíráló szi
gorúbb szavát is szívesen hallgatom, úgy tekintvén 
azokat, mint figyelmeztetést a tudomány érdekében, 
s útbaigazítást a pályán melyen haladni, s melynek 
nehézségeivel megküzdeni akarok.

Csapó Kálmán.





Előtted állok, dicső apáknak emlékoszlopa, elmúlt 
századoknak szentelt ereklyéje, előtted, egykor 
fényben tündöklő fővárosunk Fehérvár.

Te látád Ázsia délczeg ifjait, midőn győzel
mesen hordák körül aczéljokat, hogy drága véren 
hazát szerezzenek.

Te hallád a nagy honalkotó szavait, midőn 
nemzetének megmutatá az ígéret földét.

Van még egy falad azokból, melyek néma 
tanúi valának annyi dicsőségnek, s kiállottak annyi 
vészt.

Van még egy falad azőkból, melyen annyi 
hős vér folyt alá, — haza, szabadság és hitért.

Felkeresélek múltadban, midőn oly nagy kirá
lyok fejére látád tenni azon szentesített ősi ereklyét 
a koronát, mely alatt Isten s igazság nevében esküd
tek meg a hon boldogitására.

Felkeresőm a szentek porait, kik midőn rom
jaid alatt pihenik fáradalmaik hosszú álmát; örökké 
ébren élnek egy nemzet háladó szivében, s éltetik
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emlékeikkel azt, mi őket, s a hazát egykor nagygyá 
3 boldoggá tette — a lionszeretetet.

k
*· *

*

Székes-Fehérvár, egyik hazánk legrégibb, s 
első, hazánk legnevezetesebb városai között.

Hol legnagyobb királyaink koronáztattak, hol 
nemzet és. király annyiszor munkáltak együtt a hon 
üdvére, s hol annyi nagy és annyi szent hamvak 
porladoznak — e helyet méltó, hogy elsőnek nevez
zük; s méltó: hogy habár a távol múlt, homályos 
és szakgatott képeket mutat is csak emlékéből —- 
kegyelettel tekintsünk azokra.

E város keletkezésének idejére, valódi alapí
tójának nevére legrégibb történészeink sem emlé
keznek; mond egyik is, sejt másik is valamit: de 
végre is úgy vagyunk vele mint legtöbb elhunyt 
nagy férfiúval, kinek számtalan rege szól születé
séről s nincs honfiai közt egy, ki bizonyost tudna 
róla mondani.

Mondják, hogy már Árpád készen találá, de 
sz. István idejére úgy elpusztult, hogy ennek egé
szen újra kellett építeni *).

*) Heltai Gr. I. köt. XXVII. rész 96-ik lap.
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Mondják, hogy Árpád midőn győzelmes sere
gével a Dunán átszállóit, itt állapodott meg Noé 
hegyén (a mostani Csúcsos- vagy Árpád hegy, a 
várostól félórányira keletre) s midőn kimondá onnét 
hogy: „e hely nekem tetszik“ aljában állandó tábort 
ütött*), mely táborhelyet később István emelt ke- 
gyeletes emlékül virágzó várossá.

Mondják azt is, hogy egészen Árpád építette 
volna, s Istváné csak a szépítés müve volt**).

De mit szinte több Íróink állítanak, s mi mel
lett legtöbb világos adat tanúskodik, az, hogy őseink 
bejövetele előtt római gyarmat volt.

Erre utalnak a város környékében talált, s 
jelenleg is található számos római pénzek, erre azon 
számos, római császárok idejebeli, latin feliratú vagy 
római Isteneket ábrázoló — itt-ott gyakran felásott 
kövek, milyenek a püspökség kertjében jelenleg is 
vannak lerakva, s kétségtelenné teszik végre a bi
rodalom kiterjedéséről szóló históriai emlékek.

Azt pedig, hogy ekkor már mint erősség állott 
fen, igen hihetővé teszi azon körülmény, hogy az

*) Castra fixit in monte Noe prope Albam. Joa. (le Thuróez, 
Schwandternél. Cap. I. pag. 101.

**) Cum transmeato Danubio . Pannoniam introisset, ipse 
Árpád, in illo loeo fixit tabernacula, ubi modo Albensis civitas 
est fundata: illeque locus primus exstitit Árpád ducis. Iíéza.
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annyira eszélyes, s a haditudományokban annyira 
elöhaladt Rómaiak, oly helyet, mely természeti fek
vésénél fogva igen könnyen védhető, s erős volt 
mint Fehérvár, — hatalmukban tartván — pusztán 
nem hagytak volna, kivált midőn az ifjú erős keleti 
népek mozgalma ezt rájok mindinkább szükségessé 
tévé: s mindkettőre nézve némi bizonyságul szolgál 
azon „S. Latinorum Civium Albensium“ felirattal 
ellátott pecsét, mely egyszersmind azt látszik tanú
sítani, hogy Latinok, még királyaink idejében is 
jelentékeny számmal voltak Fehérvárott.

Miután itt — őseink bejövetelekor — csatáról 
legkisebb említés sincs, lehet hogy a honalkotó 
győzelmeitől s a szilaj nép pusztításaitól megrettent 
lakosok, jobbnak látván úgy, — békeségesen meg
adák magukat s Árpád birtokába vevén a várost, 
itt ütötte fel táborát s tán erődítéseket is tétetett 
rajta — bár ez a körülményeket tekintetbe véve 
már kétségesebb.

Hogy a szépítés s nagygyáemelés müve Istváné 
volt, arra tökéletesen összhangzó, bő és hiteles 
adataink vannak.

Mi e város elnevezését illeti, erre végtelenül 
szétágazók a vélemények; nem sorolom elő tehát 
mindazokat a főtetőre állított okoskodásokat, melyek 
e körül előfordulnak: csak egyet hozok elő azok
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közül is, melyeket Palugyainál megemlítve láttam, 
s melyet legegyszerűbbnek, s leghihetöbbnek talá
lok; mely a keleti népek azon többfelöl bizonyított 
sajátságára hivatkozik; mely szerént nekik szokásuk 
volt, országaikat, népeiket, városaikat színek után 
elnevezni, s igy nyerhette e hely is a Fehérvár 
nevet őseinktől.

A Székes elöczimre nézve pedig úgy hiszem, 
Jankovich Miklós*) hosszas erőlködése, Bonfin, s 
Bél Mátyás távol keresgélő magyarázata nélkül (a 
széksós tavakról) bátran kimondhatjuk : hogy, e 
czim azoti korból való, midőn már királyaink itt 
laktak s illetőleg székeltek, mit, ha sz. István élet
irója Hardtvik nem szólna is róla, bizonyít az, 
hogy latinul. Alba-Regalisnak, semmi esetben sem 
a rómaiak — hanem csak koronázás és országgyű
lések által szentesített székhely korában neveztet
hetett el**).

Tekintsük a város foldirati fekvését:
Budától nyugotnak, mintegy 7 ' / 2  mértfoldnyire. 

Mi jelenét illeti, egészen más alakban áll mint ré- 
genten; jelenleg éjszak s részben keletről is bőtermő

*) Szónyomozás czimü könyvében.
**) Ifj. E. S. „Helynév magyarázó“ czimü gyűjteménye bő

vebben irt róla.
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jólmivelt szőllöhegyektől, délkelet s délről a kisded 
Sóstó és mint nyugotról kanaánszerü szántóföldek 
s rétségek által környezteik, keresztülszelve a jól- 
tevö Sárvizcsatorna által, s a külvárosok a belső- 
résztől semmi természeti határ által nem kiilönítet- 
nek, kivéve a Ráczvárost, melyet a belvárostól 
éppen a sárvíz egyik' ága választ el.

A régi Székes-Fehérvár, igen csekély különb
séggel a mostaninak helyén feküdt: de mint ezt 
most áldásos rónák, úgy akkor azt mocsáros tavak 
köriték, melyek széles árkokba bocsájtva kiilönzék 
a mindenütt erősített mellékvárosrészeket is a fő
vártól. Hogy kelet felöl fekvő halmai szöllővel mi
kor ültettettek be nem tudni, annyit azonban mon
danak chronistáink, hogy már Miksa császár kato
nái az itteni böszüret áldásaitól mámorosittattak el 
— minek azután megveretésök lön eredménye.*)

A régi Fehérvárnak két képe maradt fel reánk, 
az egyik : mintegy három láb hosszú s 2—harmadfél 
láb széles, olajfestésben, a városház tanácsteremében 
őriztetik, s a rajta levő felirat tanúsága szerént, a 
városnak, Törökök kiűzetése előtti képét ábrázolja, 
keletkezésének ideje nem tudatik, gyanítják hogy

*) Nicolai Istuanffy lib. I. pag. 6.



azon érmek egyikéről volna levéve, melyek a törők- 
járom alóli felszabadulás emlékére itt verettek.

A másikat az Ortelius Redivivus „magyaror
szági hadak“ czimü könyvében találjuk : ez az 1601- 
diki ostromot ábrázolja. *)

Λ két képen, a fekvés, a vár alakja, szóval 
a lényegesebb rész tökéletesen megegyez egymással; 
különbség tűnik fel azonban, a város belsejében 
helyezett épületek s különösen egyházak körül; mely 
miatt az Ortelius-félét, tán régibbnek is : de min
denesetre tökéletesebbnek s egyszersmind eredetinek 
vallhatjuk, miután annyi kér. egyház közül, meny
nyinek Fehérváron voltát a történelem említve ta
láljuk, a tanácsházban helyzeti képen kettőnél töb
bet nem lelünk; csak a karcsú minaretteket látjuk 
felmagaslani csúcsaikon a félholddal, mig ellenben 
az Ortelius-féle kép nagyobb számú kér. egyházat 
is mutat fel.

Különben bármelyik képet tekintjük is, fek
vésére nézve, a régi Fehérvár következő részekből 
állott:

1) A Belváros, vagy belvár s öt külvárosból 
úgymint:

*) Chronica der Ungr. Kriegs vesens 1660. p. 204.
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2) Ráczváros, 3) Szigetváros, 4) Vizi-város 
(Gemöss-Stadt) 5) két névtelen külváros.

A vár több védötoronynval volt edlátva -— ka
puja, mindkét képnek rajza szerént csak kettő van 
kijelelve, a Palotai és Budai kapu; Ortelius azon
ban a Mercurian-féle 1601-ik évi csaták leírásában 
ennek daczára még egy harmadikat is említ.

Nevezetesebb épületei a boldogságos Szűz tisz
teletére épült főtemplom, és a királyi palota, me
lyek sz. Istvánnak köszönék lételöket. Ezekenkivül 
említetnek még sz. Péter, sz. Márton, sz. Miklós, 
sz. Mihály egyházai, több kápolnák, mint sz. Imre, 
nagy Lajos és Mátyásé — továbbá a Prépostlak s 
több kolostorok az ö egyházaikkal; melyekről meny
nyire lehet, egyenként is meg fogunk emlékezni. 
Ezek közöl nem áll már többé egy sem, valamint 
a várból is csak egy csonkatorony áll még emlékkő 
gyanánt az eltemetett romokon, ez alatt gúnyos 
paródiául a hősi erénynek mészárszéket nyitottak. 
Ezenkívül néhány pont van még, hol részént fen- 
álló, részént még nem rég fenállott romemlékek 
jelölik a belvár kiterjedését — mely körülbelül meg
egyez a mostani belvárossal.

Mi a külvárosok elnevezését illeti, azok közül 
a Rácz- és Szigetvárosok nevei máig fenmaradtak, 
azon résznek, mely a képeken Gemöss-Stadt név
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alatt fordul elő, mi lehetett valódi neve, bizonynyal 
megmondani nem lehet: de gyanítható, hogy Vízi
városnak nevezteték, miután e már elavult német 
Gemöss szó a Morast szóval egy ugyanazon érte
lemben fordul elő a régi német íróknál, s e név 
szinte máig fenmaradt. Tekintsük most a régi épü
leteket, mennyiben róluk valamit mondhatunk egyen
ként.



K i

Főtemplom.

Ha Fehérvárnak történetéről, minden részle
teiben aránylag annyit beszélnének chronistáink, 
mint mennyit e templomról szent lelkesedésben szó- 
noklanak, úgy vajmi könnyű volna e városnak 
kimerítő történetét adni, s képesek volnánk sok oly 
helyet tiszta színezettel festeni múltjából, mely va
lóban megérdemlené, s melyet úgy csak igen hal
vány vonásokban mutathatunk be.

Ezen egyház sz. István király által alapítatott 
mintegy 1002—3-ik évben, s azon végnélküli dicsé
retek után, melyeket íróinknál reáhalmozva találunk, 
úgy látszik, hogy nem csak pazarfényben, hanem 
mint építészeti remekmű is, korának minden egy
házait messze felülmúlta.

Nagyságáról a városi nép között még most is 
él a mese, hogy hat barát szónokolt benn egyszerre. 
Halljuk tehát mit szólnak róla a hiteles adatok.

Nagysága a helylyel együtt melyet elfoglalt, 
(az 1818-iki Tud. Gyűjt. VI. kötetében) világosan
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kijelöltetik, az építkezések alkalmával felásott ala
pok nyomán. E szerint feküdt, a mostani sz. Fe- 
rencz rendiek egyháziínak sekrestyéjétől fogva, csak
nem egészen a vár éjszakkeleti bástyájáig, oldalai 
a mostani püspöki udvar kerítésén belül és kívül 
estek. Hossza több mint 200, szélessége 50 földirati 
lépés, ama mérés szerint, mely az uj püspöki lak 
építésekor tétetett.

E mérés eléggé képzelhetővé teszi nagyságát, 
mi fényét illeti: a szent király Valóban édes öntu
dattal mondhatta volna reá „Salamon felülmúltalak!“

Egy történészünk azt mondja: honunkban párját 
éppen nem, a földkerekségén pedig hozzá hasonlót 
csak keveset lehete látni *).

Falai gránit és márvány kövekből, az oltárok 
dús arany és ezüsttel ékesítve s drágakövekkel ki
rakva voltak. Az egésznek fénye leirhatlan — úgy: 
hogy jobb róla semmit mint keveset beszélni! **) 
Tetejét óntáblák fedték ***).

*) Lad. de Thurocz. Ung·. Occid. parem ut sibi Hungária 
tota nullam, orbe universo, videret quam paucissimas.

**) U. o. Ultimum ist hic pretium marmori, argento, auro, 
uniones ornabant omnia et quid, quid in gemmis magnum aut 
mirabile---------------de quibus praestat tacere quam pauca loqui.

Joa. de Tliur. Schwandtncrnél. Cap. XXX.
***) Heltai I. köt. 200. lap. — Petiül Gergely Hagy. krónika 

1753-ki kiadós 49. lap.
2
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De ez még mind nem clégité ki a király val
lási szent buzgalomtól eláradt lelkét, bőkezűsége 
még számtalan adományokkal, jószágokkal, s szol
gáit nagy tisztségekkel halmózá el.

Iíartvicli regensburgi püspök az 1120-dik év 
körül sz. István életirásában következő adatokat 
közöl róla, melyeket legnagyobb részben más írók
nál is bizonyítva találunk.

A boldogságos Szűz tiszteletére s nevére, híres 
és bámulatos roppant alkotmánya templomot kezdett 
építeni: ennek karfalát külön választott vésemények, 
padolatát pedig márvány-lapok ékesítik; szavaim 
valóságáról az tehet bizonyságot, ki látta annak 
temérdek sok palást, egyházi készület és egyéb 
ékességek nemeit, oltárai körül, több tiszta arany
ból készített és igen drága sorba vett kövekkel 
környezett tábláit, a Krisztus asztalán álló csodálatos 
müvü födcles kelyliét, és mindenféle kristály, óniksz 
kő, arany és ezüst edényekkel teljes kincstárát.

Ezen leirt díszes egyházat a király saját kápol- 
nájá tévé, s neki oly szabadságokat engedő, hogy 
semmi püspök törvényhatósága alatt ne legyen ,· 
papjai egyedül az érseki közzsinatban tartozzanak 
összegyűlni, hogy ott megtanulván a hitágozatait a 
törvényes fenyítéktől el ne távozzanak. Gyóntatás 
cs kenctolajszentelés napján, akármely püspököt
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bízna meg ottlétében a király, vagy küldene távol- 
létében, az a bűnösöket abban feloldozná s a kenet 
olajt felszentelné. Ünnepélyes szent misét is ha talán 
a király ott volna, csak azon püspök szolgálhasson 
benne, kit a fejedelem, az o t t a n i  p a p s á g  és 
p r é p o s t  m e g e g y e z é s é v e l  e végre rendelem!; 
a király távollétében pedig egy püspöknek se legyen 
hatalma a prépost és papság engedelme nélkül, e 
szentegyházban akár mise-áldozatot bemutatni, akár 
valamely más püspöki hatóságot gyakorolni. Ezen
kívül, ugyanazon egyház népét oly szabadnak nyi
latkoztaid, hogy az tizedet semmi püspöknek adni 
ne tartozzék, hanem egyedül a prépostnak ß  az 
ottani papságnak legyen köteles, a fejedelem inté
zete szerint szolgálni *).

E templom fólszcnteltetése együvé esik szent 
István király temetésével, ugyanis : ö 1038-dik év
ben meghalván, midőn végtiszteletére, az ország 
rendei, a főpapok s a nemzet nagy sokasága gyü
lekezett össze, ezen egyházba akarták öt temetni, 
miután azonban ez még akkor fölszentelve nem volt; 
a főpapok tanácsot tartván, elhatározák: hogy a 
a basilika először szőnteltessók fel, mi meg is tör
ténvén , fehér márvány koporsóban temetteték cl

*) Dr. Érdi János sz. István életirata. Hartvich után 1854.
2*
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benne a nemzet első nagy és szent királya; ki 
annyira szerété népét, úgy feltudá fogni, s annyi 
fáradság s tűréssel eszközlé, annak javára szolgáié 
szükségeit.

1447-ben e templomnak ajándékozá Hunyady 
János azon aranylánczot, melyet a pápától fejedelmi 
méltóság jeléül nyert.

E körül voltak helyezve a kápolnák s Mauso- 
leomok. A kápolnák közöl, különös fényökröl em
lítetnek, sz. Imre herczeg, 1-ső Lajos és Mátyás 
királyéi.

S z. I m r e  h e r c z e g é, körülbelül a mostani sz. 
Ferencz rendiek egyházának keleti végénél feküdt, 
s akkor emeltetett a királyfi sírja fölé, midőn ö a 
szentek sorába iktattatott. 1380-ban még fenállott 
oltára, s részére Erzsébet királyné, végrendeletében 
Beed nevű falut hagyományozta. *)

M á t y á s é  balfelöl, hajóformában építve, fen
állott 1800-dik évig, sőt 1789-ig isteniszolgálatot 
is tartottak benne, s a sanctuariumot a deréktól 
elválasztó ivröl, vasrúdon függött le a nagy király 
hollós czimere. Az 1800-dik évben azonban Milas- 
sin püspök elbontatta s falait a püspöki lak falaiba 
építette. **)

*) Virág. Magyar századok II. köt. 247. lap.
**) 1818-iki Tud. Gyűjt. VI. köt.
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I. L a j os  k á p o l n á j a  az egyház jobboldalán 
állott.

A nagyhírű basilikának, jelenben már romjai 
is eltűntek. Szétromboltatásának ideje 1601-re esik, 
midőn a város Mercurián által török kézről vissza
vétetett; ugyanis a benlevök, minden reményüket 
elvesztvén az örök birtoknak hitt város megtartha- 
tására, iszonyú pusztítást vittek véghez; s ekkor a 
többi siralmas áldozatok sorában, az is lőpor által 
szétvettetett. *)

Igen szép maradványok állottak belőle 1800-ig, 
de kegyeledelen hideg keblek elhatározák felette : 
hogy az - ősi nagyság e szent emlékei honfikezek 
által szedessenek szét. Egy akkor élt írónk követ
kező adatokat közöl felölök:

Láttam, dicsöült sz. István apostoli buzgósá- 
gának világszerte hires maradványát, a magyarok 
nagyasszonya gazdag templomának éjszaki oldalát, 
ahoz ragasztott, bálvány kövekből faragott, sudaras 
oszlopokat, és ezekből kihajlott, különféle állatok-

*) Gaudium Hungarorum quod ex capta Alba hauserant, 
ignis confusit, qui succensis furnulis, ab hoste dispositis, et 
terra leviter tectis, erumpentes, celeberrimam illam V. M. Basi
licam, et augustum priscorum Regum mausoleum taristibus flam
mis involvit, urbem totam in cineres egit. — Kazy. Hist. Reg. 
Hung. Lib. I. pag. 4.
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nak s képzeleteknek kimetszésével ékesített bolto
zatok karjait.

Láttam ennek túlsó oldalán, — még harmad
részben fedél alatt— 1-sö Lajos királytól tizenöt öl 
bosszú, köböl fonyott boltozatra, hármas padolat- 
osztályra felségesen épített, és régisége által már 
egészen setét éjbe borult kápolnáját; — melynek 
magasságát kívülről,' közel 14 ölre tartottam és 
melyben 1793—5 esztendőkben többizben ájtatos- 
kodtam : de a múlt évben már helyét üresen leiéin.

Láttam ugyanott a régi prépostság épülete alatt 
helyezett katakombát, mely a maganemében egyetlen 
egy nevezetes hajdani épitésmaradványa hazánknak.*)

Most mindezen nagyszerűségből nem találunk 
egyebet, két tört gránitoszlopnál, melyek egyike a 
vásártéren van felállítva, a másika pedig határkövül 
szolgál a város éjszaki határszélén a Moórnak ve
zető országút mellett. S e kül, néhány kisded vörös
márvány oszloptöredéket, melyek a püspöki kert 
kerítésébe vannak befalazva, s csak művészileg 
gyönyörű faragásuk sejteti: hogy egykor mik vol
tának.

*) Tud. Gyűjt. 1827. II. köt. 4G. lap.
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A királyi lak.

Ez a székesegyháznak csaknem szomszédsá
gában volt, azzal szemben építve. Alapítása hason
lóul a szent király alkotó kezének tulajdonitatik. 
Végét, — miután hatszáz éven át annyi dicsőknek 
szolgált lakhelyül — ugyanakkor érte el, midőn a 
főtemplom.

Sz. Péter egyháza.

Alapítója nem tudatik. Thuróczy J. 4-dik Béla 
által állítja felszenteltnek lenni, s azt mondja: hogy 
koronázásokkor királyaink itt szoktak aranysarkan
tyús vitézeket szentelni, mit más kútfők által is 
említett többszörös példa bizonyít.

Sz. Márton egyháza :

hol a koronázási esküt tettek le királyaink.

Sz. Miklós egyháza.

Ez a várfalain kívül volt. Ezen egyházhoz lo
vagoltak ki királyaink, követve a püspököktől s 
uraktól — midőn már a városban minden a koro
názáshoz tartozó szertartást végeztek, s előtte egy 
dombra felállván, az egyház szolgáitól megáldatva,
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egész nép hallatára megujiták az esküt: hogy az 
ország törvényeit liiven megtartandják.

Λ prépostlak.

Azon időtől fogva, midőn királyaink lakásukat, 
Yisegrád, majd Budára tették által — ünnepélyes 
alkalmakkal Fehérvárra jővén,— többnyire itt szok
tak szállani. Ez épületnek is voltak még romjai 
1805-ig.*) Felsőrésze Milassin püspöktől rontatott 
le; az alsó gránitkő oszlopokon álló boltozatos ré
szét Wurum püspök sokáig fentartotta : de ma már 
ennek is eltűntek nyomai.

Λ vár.

Falai fenállottak 1702-ig : de ekkor a Törökök 
az országból kiüzctvén, Leopold király rendeletére 
széthányattak s a körül volt posványságba döntet
tek, *) s itt sülyednek máig. Fenmaradt részét II. 
József hányatta szét, s köveit a polgárok felhasz
nálták ; csak a palotai kapu négyszegű széles tornya 
— közepén a magyar királyok rendszerént helyezett 
domborvésetü arczképcivel-—maradt meg 1800-ig.**)

*) Tud. Gyűjt. 1818. VI. köt. 43. lap. L. h. III. sz. okin.
**) Tud. Gyűjt. 1827. II. köt.
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Ma pedig csak a már említett csonkatorony áll még 
az éjszaki részen, míg az alsó félen a mostani 
megyeház déli szomszédjának kapuja felett veres 
márvány táblába vésve e sorok olvashatók :

Anno QVO
Desiere hoC LoCo Moonla albensla.

Lehet, hogy pár év múlva, ama még fenálló cson
katorony helyét is, pár ily táblába vésett sor fogja 
jelölni, ekkor azután hamut hintsetek fejetekre szü
lőföldem lakói; mert múltatok emlékének utolsó 
kincsét dúljátok fel.



2 6

Koronázások.
Ezen annyi dicső emlékkel bővelkedő város 

nevéhez van kötve alkotmányunk egyik legfénye
sebb sarkköve, királyaink koronázása is.

Sz. István a basilikának adott szabadalmaknál 
fogva, ezt jelölé ki koronázási helyül.*)

Óhajtását sokáig törvényül tekinté a buzgó 
nemzet, s nemes utódok kegyelete. Itt esküvének 
500 éven át királyaink, a hármas isteni személy 
nevében : hogy a szabad nemzet jogait tisztelik, 
magtartják, s mások ellen megvédik: hogy a haza 
boldogságára törekszenek; annak határait épségben 
tartják s a netán elvesztett részeket vérök árán is 
visszaszerzik. Azután egy hő fohászt bocsájtottak, 
Isten anyja Magyarország védőjéhez, s a tiszta szi
vek szent akaratára áldást adtak az egek.

Késő utódok — mostoha fiák feltörék az ősi 
kegyelet szentesítette szokást; s tán az volt oka,

*) Joa. de Thur. Schwandt. Cap. XXX.
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hogy mi az előtt áldás volt a hon felett — az ké
sőbb annyi gyászt borita ránk!

Még István maga, — legtöbb íróink állítása 
szerént Esztergomban koronáztatott meg : de utána, 
Aba kivételével (ki a marosi templomban) I. Fer- 
dinándig minden királyunk itt vévé által az ország 
szentesített díszjeleit; annyira, hogy számos példát 
találunk történetünkben a többszöri koronázásra ha 
az a körülmények miatt Fehérvárott nem történhetett.

A koronázás csak egyedül Istvánnak, Benedek 
pápától, — mint a legenda mondja, titkos jelenés 
következtében— nyert koronájával történhetett, kü
lönben nem volt törvényes, s mint ilyen érvényte
lennek tekintetett.

S ez igy volt sokáig. Voltak e miatt véres har- 
ezok, de a szokás, melynek kegyelete oly mélyen 
van irva egy nemzet szivébe, el nem enyészhetett!

Első volt az itt koronázott királyok közül Pé te r  
1038-dik évben. A koronázási ünnepély nem lehe
tett egyike a legörvendetesbeknek; mert cselszövény 
által jutott trónra, míg Árpád fiágának képviselői 
távol hazákban kerestek menedéket, hogy magukat 
Vazul szomorú sorsától megóvhassák.

2-ik I. En d r e .  Megkoronáztatott 1047-ben, s 
koronázásán három püspöknél több nem lehetett 
jelen; mert a többiek áldozatai lettek azon testvér-



28

harcznak, melyet a Péter elleni villongásokban meg
újult pogányság idézett elő.

3- ik S a l a m o n ,  Endrének 1051-ben született 
fia, kit Bélának adott ígérete daczára, annak s 
gyermekeinek ki erőszakolt beleegyezésével, hét 
éves korában 1058-ban királylyá választatott.

A koronázáson, Béla és fiai is jelen voltak. A 
papság nagy tisztelgésekkel és pompával fogadta a 
gyermek-királyt, de midőn a basilikában megzen- 
diilt az ének: „uralkodjál testvéreid felett,“ Béla 
arczán egy észrevehető felhő vonult át. E felhő sok 
villámot bocsájtott hazánkra. *)

4- ik, I. Bé l a ,  az Endrén vett győzelem után, 
mely ennek életébe is került, Székes-Fehérvárra 
sietett koronáztatás végett; hogy azonban a meg
szaggatott ország állapotán is mielőbb segíthessen, 
rendelé hogy a hazának minden községe két-két 
képviselőt küldjön tanácskozásra.

A két-két küldött helyett azonban roppant fegy
veres tömeg gyűlt össze a város falai körül.

*) Cum autem in coronatione Salamonis caneretur, esto 
Dominus fratrum tuorum; et hoc per interpretem Belae duci 
intonuisset, quod Salamon infantulus ipsi dominus constitueretur, 
graviter est indignatus. — Joa. de Thur. Schwandt. Cap. XLIV.
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Erezték hogy vérzenek, s úgy vélekedtek, hogy 
;i kereszténység ütötte rajtok a sebeket; mindenek
előtt tehát az ősi vallás visszaállítását követelték, s 
Vatát vezérükül választván, követséget küldöttek a 
királyhoz, ki öt a nép kivánátáról értesítse.

A király az egyházi s világi urakkal s fegyve
res kíséretével a vár belsejébe vonulván, a kapukat 
bezáratta, s azután válaszolásra három napi időt kért 
a néptől.

Míg a kintlevök a választ várták, az alatt ö 
titkon a szomszédmegyék várkatonaságát összeren
delvén, általok a lázadókat szétverette, fejeiket ki- 
végoztette, s igy a tán nagyon is véressé válhatott 
polgárháborúnak véget vetett.

Ezután néhány napra az 1061-dik év végnap
jaiban a püspökök, fejére tették a koronát. *)

1063. év nyarán, Béla halála után, Salamon 
másodszor koronáztatik. Az ünnepélyen IV. Henrik 
német császár — ki őt hazájába kisérte — szintén 
jelen volt, s a gyermek császár először megfeddé 
az országnagyokat: hogy a gyermekkirálynak en
gedelmeskedni vonakodtak; azután kinyilatkoztatá, 
hogy ö a magyaroknak barátja és szövetségese akar 
lenni, s minden, az ország fölött képzelt felsöségi

*) Joa. de Thurócz Scliwandt. Cap. XLVI.
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jogairól lemond. Ezután elbúcsúzott a rendektől, s 
Salamon által gazdagon megajándékozva, visszatért 
honába. *)

5- ik, I. Ge iz  a. Megkoronáztatott 1074. évben.
6- ik, I. Lász l ó ,  daczára azon nyilatkozatának: 

hogy Salamon beleegyezése nélkül a királyi méltó
ságot el nem fogadja, — az egész nép, az egyházi 
és világi urak egyhangú akaratával királylyá kiál
tatván a korona 1081-dik évben tétetett fejére.

7- dik, K á l m á n ,  ki gyanítólag 1097. évben 
koronáztatott, ugyanakkor tartotta mennyegzöjét is 
Busillával. Előre hírnököket kíilde szét, kik a né
pet e kettős ünnepélyre meghívják. S valóban any- 
nyian gyülekeztek össze, hogy nem volt város a 
hazában, mely elég nagy lett volna az összesereg- 
lettek befogadására. Miután tehát a szertartások 
bevégeztettek, a vigalom a városon kívül szabad 
ég alatt, a tavaszi nap éltető fényénél tartatott meg. 
Az ünnepély után Kálmán nejének kísérőit, dús 
ajándékokkal bocsájtotta vissza hazájokba.

8- dik, II. I s t v á n ,  Kálmánnak kiskorú gyer
meke, megkoronáztatott 1114-dik évben.

9- dik, II. B é l a  1131. év april.

*) Heltai I. rész I. köt. 181. lap. Joa. de Tliurócz Sclivv. 
Cap. XLVII.



10- dik, II. G e i z a  1141. évben.
11- dik, I I I .  I s t v á n  1161. évben.
12- dik, I I I .  B é l a  1173. évben. Ennek fejére 

pápai felhatalmazásnál fogva, a kalocsai érsek tette 
fel a koronát.

13- dik, I m r e  1196. év.
14- dik, II. E n d r e  1205. májusban.
15- ik, IV. Béla,  1235. Harminczadik évében 

volt midőn megkoronáztatott. A koronázás nagy 
ünnepélyességgel ment végbe, sz. Péter templomá
ban. Midőn sz. István koronájával fején, Fehérvár 
utczáin végig lovagolt, testvére Kálmán vivé előtte 
a királyi kardot; s lovát Romanovics Dániel a Ru- 
tbenok fejedelme, vezeté kantáránál fogva. *)

16- dik, V. I s t v á n  1270. év.
17- dik, IV. L á s z l ó  1272. év.
18- dik, I I I .  E n d r e  1290. év.
19- dik, V e n c z e l  1301. aug. 27-én koronáz- 

tatik, János kalocsai érsek'által, s nevét ugyan
ekkor a magyarok előtt kedvesebb hangzatu Lász
lóra változtatja. A koronázáson jelen volt Venczel- 
pártiak közül nevezetesebbek : András egri, Imre 
váradi, Haab váczi, Antal Csanádi, Miklós bosniai

*) Joa. de Thur. Sehwandt. Cap. LXXIY.
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stb. püspökök; továbbá trencsini Csák Máté, és 
Dominicus, Endrének volt tárnokmestere és többek. *)

20- dik, Ot tó  1305-dik évben, Benedek vesz
prémi és Antal Csanádi püspökök által koronáztatik 
meg.

21- dik, I. K á r o l y  1310. végre a szent emlé
kek által törvényesített koronával érvényesen meg- 
koronáztatik.

22- dik, I. La j os .  1342. év julius 21-kén 17 
éves korában nagy sokaság előtt, az ország összes 
Mágnásainak, zászlós uraknak, és az egész nemes
ségnek egy szívvel lélekkel való választására, közös 
öröm közepette koronáztatott meg. **)

23- dik, Má r i a ,  1382. év.
24- dik, II. vagy k is  K á r o l y  1385. év. Az 

ellenkirály diadalmasan érkezék be az országba, 
hogy megfoszsza trónjától a nagy apának gyenge 
utódját s levegye fejéről a koronát, mely női főnek 
nagy teher. De ki koronát akar nyerni, annak kö
zelebb kell állani a nemzet szivéhez mint Károly, 
s tudni ke ll: hogy nagy és nemes lelkű nemzet 
keblében csak nemes erénynek s nemes tetteknek 
van erejük hódítani s ha ezt eltévesztette, a fegy
ver silány támasz.

*) Joan, de Thur. Schw. pag. 192. Cap. LXXXIY.
**) U. o. Cap. I. pag. 216.
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Károly első lépését mindjárt egy nemtelen tettel 
bélyegzé meg. Midőn Budáról koronázás végett Sz.- 
Fehérvárra ment, diadalának jeléül, s tán hogy 
koronáztatásának nagyobb tekintélyt s érvényt sze
rezzen, az ünnepélyre magával vivé a fogoly ki
rálynét Máriát és anyját Erzsébetet.

Lovagias nemzetnél mint a magyar mindig volt, 
ily tett nem hibázliatá el hatását, annyival kevésbé 
akkor, midőn még élénken lobogott a nagy király 
iránti tisztelet, a nép nagyrészének keblében.

Midőn a koronázási szertartások megkezdődtek, 
a királynék mély gyászba öltözve bementek Lajos 
kápolnájába, s sírjára borulva szivrenditő zokogás 
között, forró könyükkel áztaták a hideg márványt.

E könyek szomorú varázsként hatottak a jelen
levőkre , s midőn Demeter érsek koronával, kezében 
háromszor kérdezé a népet: „Akarjátok-e Károlyt 
királynak?“ — mindig gyengébben, bánatosan elhaló 
hangon hallott a válasz: „Akarjuk!“

A koronázás után Károly, lóra ült, hogy a 
város utczáit bejárja : de mint a menet megindúlt, 
szent István zászlója, midőn a basilika ajtaján ki 
akarták vinni, megakadt — s ketté törött; kün pe

ll



dig oly forgószél támadt: hogy, számtalan barmot 
megölt, s a házak fedeleit is megpusztítá. *)

Λ különben is felizgatott nép, megilletödvo, a 
haragvó Isten boszujának előjeleként tokinté a történ
teket. Hogy ez nemsokára teljes mértékben bekö
vetkezett, azt a történet lapjai eléggé feljegyezék.

25-dik, Z s i g m o n d .  1387. év inártius 31-én. 
Mária királyné országgyűlést hirdetett Székes-Fe
hérvárra, melyen férjét Zsigmondot királylyá válasz- 
tassa. Az. ország rendei mint kitűzve volt 1387. 
martins 31-kére mind összegyülekoztok s ménének 
sz. István templomába. Itt Mária ékes beszédben 
adá elő a rendeknek, hogy a kormányzás gondjai 
oly teher vállain, melyek erős férfiúnak is sok gon
dot nyújtanának, kéri azért őket, hogy megemlé
kezvén boldogult atyjának végakaratára — melyet 
már az ö koronázta tilsa által tényleg helybenhagy
tak—fogadnák király-okul férjét Zsigmond licrczeget.

Ezután a királyság jelvényeit átadá Zsigmond- 
nak , a nép pedig közfelkiáltással megválasztó.

A koronázást Benedek, veszprémi püspök liajtá 
végre. **)

*) Joan, de Tliurócz. Scliw. Cap. VII. pag. 2G2. — Iíeltai 
I. köt. XCIV. Kész. 285. lap.

**) J. de Tliur. Scliw. Cap. II. pag. 271. -  Heltai I. köt. 
XCVII. lap 292.

—  34 —
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26- dik, Al be r t .  1438. Alig temették el Nagy
váradon Zsigmondot, a rendek azonnal összegyűltek 
Székes-Fehérvárra, s miután Albert esküvel fogadta, 
hogy az ország jogait fentartandja, s a magyar 
ügyeket — mint Zsigmond azt tévé, — elhanyagolni 
nem fogja, nejével egy napon 1438. január 1-jén 
ez Rozgonyi Simon veszprémi, ö Palóczy György 
esztergomi érsek által megkoronáztattak.

27- dik, Lász l ó .  1440. május 15. Midőn Er
zsébet négy hónapos fiát koronázás végett Székes- 
Fehérvárra vitte, a pártján lévő országnagyjai is 
mind ide gyülekeztek. Újlaki Miklós 500 lovassal 
indult elébe, s az egész város ünnepélyességgel 
fogadta, a lovasok leszállván nyergeikből, kivont 
kardokkal kísérték a csecsemő királyt, kit dajkája 
karjain hordozott utczáról utczára, hogy láthassa 
a nép.

A koronázást pünkösd napján Széchy Dénes 
bibornok és esztergomi érsek hajtá végre. A koroná
zási esküt a gyermek nevében Cilley Ulrik tette le.

Jelen voltak: Mátyás veszprémi, Benedek győri 
püspökök, Gara László és Henrik, Bothos Endre, 
Széchy Tamás és több nemesek*).

*) Joa. de Tliur. Schwandt. Cap. XXIX. pag. 303. — Tetr. 
Kaiizan. Schw. Ind. XXII.

3*
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28-dik, Y. Lász l ó .  1440. óv Julius 17. Λ 
mily kevesen gyűltek össze az ország nagyjai s a 
nemesség közül a gyermek LásáM koronázására, 
ép oly fölös számmal voltak' most, úgy: liogy a 
bazilikában, hol az elöbbeni koronázáskor minden 
embernek tágas tér jutott, most alig hogy a főren
dek s a budai fegyveres polgárság férhettek be.

Az istenitisztelet megnyitása után Szécliy Dénes 
adta a kenetet a koronázandóra, a székes-káptalan- 
beliek pedig a sz. király öltönyével, az aranyalmá
val, buzogánynyal, karddal, zászlóval és kettős- 
kereszttel díszítették fel, s miután Erzsébet a szent 
koronát clsikkasztá, egy I-sö István ereklyéiről le
vett diademával koronáztatott meg. *)

Ezekután az ország szabadságának épségben 
tartását hittel fogadván, a koronázási díszjelekkel 
sz. Péter templomába ment; s miután itt a szoká
sokhoz képest néhány hazafit lovaggá ütött, s a 
trónra ülve két peres ügyet elintézett volna, lóra 
ült, s a várost körüllovagolva sz. Márton egyházá
nak tornyából, kardját a világ négy része felé vil
logtatta; jelképéül annak, hogy a király minden 
ellenség ellen köteles a hont megvédeni.

*) Petr. Ranz. Schvv. Ind. XXII. pag. 470. — I’ctliö Gerg. 
Krónika 65. lap. 1753-ki kiadás.
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29-dik, M á t y á s  1464. év márczius 29-kén. 
Hatodik éve viselé már Mátyás igazságszeretet s 
dicsőség fényében a magyar királybibort, midőn az 

• ország javára tett számos munkái közt időt nyer
hető : hogy a nemzet közkivánságára feltegye a 
koronát, melyről már tettei által biztositá a nemze
tet hogy nem fog inogni fején.

Székes-Fehérvárra Nagypéntekre hirdetett ko
ronázási gyűlést. Nagy számmal gyülekezének össze 
erre a rendek; az ország minden részéből, ki csak 
jöhetett, itt,volt. S itt voltak az európai hatalmak 
követei is , hogy uraik barátságáról biztosítsák s 
nevökben üdvözöljék a koronás testvért, kit be
csülni már eleve megtanultak.

Midőn a cathedralis templomban összegyüle
keztek, a 70 éves ősz Széchy Dénes bibornok-érsek, 
az elhunyt királyok sírja fölé állva; reszkető hangon 
inté a királyt bölcsességre, kegyességre, állhatatos
ságra és igazságos uralkodásra. Megilletődött szív
vel tette Mátyás az evangeliomra kezét, és meges- 
küvék hogy a nemzetnek alkotmányát sérelem nél
kül fen fogja tartani s a rendek szabadságát és 
jogait védelmezendi.

Ezután ájtatos imádságok és áldások közt ke- 
netett meg a szentelt olajjal, s öltöztetett fel a ki
rályi öltözetbe. Felséges érzelmek hatották által
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lelkét, midőn sz. István palástjával beteríttetett, s 
nagy feltételeket áruidnak el tüzes pillanatai s hom
lokának méltósága, midőn a bibornok-érsek, az 
uralkodói czímerekkel s az ország első királyának 
kardjával körülövedzette.

Ekkor a nádorispány a rendek felé fordult, s 
kezében tartván a koronát, háromszor felkiáltott: 
„Akarjátok-e M á t y á s t  királyotokul?“ Háromszor 
hangzott minden ajakról az egekig ható : „Akarjuk.“ 
Az ősz érsek örömkönyek közt teljesité a nemzet 
kívánságát, s ennek legbecsesebb szentsége az ifjú 
bajnoknak fején tündöklött.

Azután Mátyást, mint egykor Almost, paizsokra 
emelték s úgy hordozák körül a nép között.

A király, még e napon, sokakat lovaggá ütött, 
s bársony-ruhákkal ajándékozott meg. Ugyanekkor 
adományozd a nagyváradi püspökségnek egész Bi- 
harvármegye birtokát. *)

30-dik, B e a t r i x ,  1476. évben. Mátyás nőül 
kérvén Beatrixot a nápolyi király leányát, midőn 
ez kíséretével az országba érkezett, elfogadtatását 
Székes-Fehérváron réndelé e l: hogy itt egyszersmind

*) Joa. de Thuróczy Scliw. Gap. LXVI. pag. 3(50. — Heltai 
GLXVIII. Kész. II. köt. — Szalay 14. kv. III. köt. lap. 213. — 
Korvinus Máty. Hagy. kir. Fessler után Mihálkovics J. I. Rész. 
201. lap.
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az esküvő, s annak királynévá koronáztatása is 
megtörténjék.

Az előkészületek, ágy a városon kivül, mint 
belül, a lehető legnagyobb fénynyel történtek.

Midőn eljött a megérkezésnek napja deczember 
30-dika, a király a városon kivül sietett fogadni 
aráját, hol három gazdagon elkészített sátor közül 
— közepén állott bíborszin selyemmel bevonva a 
királyé. Körűié élénk tüzek lobogtak : hogy jelké
pezzék az érzelmeket, melyek násza elöreggelén a 
magas vőlegény nemes szivében éltek.

A sátorok előtti tér, hosszában cseresnyeszin 
posztóval volt beterítve.

Itt szállott le Mátyás lováról, s középre állván, 
jobbján helyet foglaltak: a bosnya király, a szász 
választó — és bajor Ottó követei, balján a királyi 
kardot tartotta a főzászlós fia s mellette álltak a 
Velenezoiek követei, s Magyarország érsekei és 
püspökei.

A királyné kíséretéből legelőször érkezett a 
limbachi herezeg, ki úrnője nevében egy nagy ér
tékű gyéitíántos gyűrűt adott át a királynak. Ezután 
nemsokára jött aranyos kocsiban maga Beatrix, s 
miután a posztóval bevont helyen megállva, leszál- 
lott volna, Mátyás is üdvözletére jött, s a lehető 
legszivélycsebbcn fogadván, a bosnya király, a töb
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biek követei s az urak kíséretében fényes sátorába 
vezette.

Beérvén a sátorba, Gábriel püspök, a király 
nevében Beatrixhoz — olasz nyelven — igen ékes és 
válogatott szavakból fűzött beszédet mondott; mire 
ö — bár pirulva előadott: de igen szép és elmés 
beszédben üdvözlé a királyt.

Ezekután előléptek Palatinus — és a szász — 
választó, s Otto bajor fejedelem követei, s miután 
uraik elmaradását kimentették volna; a királyi pár
nak házasságához szerencsét kívánván, a fölötti 
örömüket kifejezek. Mire a királyné szónoka által 
elmaradásuk feletti sajnálkozását kijelentvén; meg
emlékezésükért mégis köszönetét szavazott.

Ekkor a király megfujatá a trombitákat, s a 
királyné szelíd hófehér paripára, ö maga mellette 
— aranytól ragyogó szerszámú —· büszke ménre 
ülvén, megindultak a város felé.

Míg kün ezek történtek, azalatt megérkezett a 
városba Christóf bajor fejedelem és Vilmos mün
cheni herczeg, kik is rögtön kifelé indulván, fél
úton találkoztak a menettel.

A nép meglátva a szembejövő újon érkezette
ket, összetódult nézésökre; minek azonban az lett 
következése, hogy ezeknek lovai megbokrosodván
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— szegény németek, mindeneknek szemeláttára lo
vaikról leestek.

Midőn a menet a városba beért, a főpapok s 
minden egyházi-személyek hosszú sorban jöttek elé 
szent ereklyékkel, s a király és királyné leszállván 
lovaikról sz. István egyházába vezettettek; hol az 
oltár mellett a király balfelöl ülve, a királyné jobb
felöl foglalt helyet, és „Téged Isten dicsérünk“ 
énekeltetett.

Ezután a király Beatrixot szállására vezette, 
maga pedig a prépostlakba ment, s a herezegeket 
és herczcgek követeit szétbocsájtotta.

A következő napon, azaz szerdán, a király, 
mind a herczegekkel, követekkel és sok nemes 
úrral ismét a templomba jött s azon módon, mint 
előtte való napon helyet foglalván, körűié voltak; 
sógora, a nápolyi király fia, — azon királynak kö
vetei, a nápolyi püspök, sok más urak -— s leghátul 
a velenczések követei.

Isteni szolgálat alatt, midőn a király körül
járván az oltárt, arra ajándékát letette; maga előtt, 
legelső helyen küldé Christophorus bajor vezért, 
Bernárd ebersteini grófot, Milticz Henrik, Bern és 
Schawenburg lovagokat. Midőn helyeikre visszatér
tek, a Velenczések a nápolyi király követei elé 
tolakodván, a rendet megzavarák.
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Balról a királylyal szemben Beatrix állt, kö
rülövezve a palotahölgyek, asszonyok és szüzeknek 
hihetetlen száma, a száz választó és bajor Ottó 
követei, Yratisláv püspök, s a hon főpapjai és 
nagyjai által.

A mise alatt — melyet Gabriel érsek, püspökök 
prépostok segédletével tartott — az egész egyház a 
legszebb zenétől visszhangzott. >S az evangeliomot 
a fehérvári prépost vévé le az oltárról, s adá át 
az érseknek, ki azt a királynak s királynénak meg
csókolni nyiíjtá.

Midőn' a misének vége volt, a király Betrixot 
ismét szállására vezette, s e gyülekezet az első nap 
modorában oszlott el.

3-dik nap azaz csütörtökön: a bosnya király, 
a herczegek, s a más herczegek s a Velenczésck 
követei, a királyi lakba mentek s a királyt a tem
plomba kisérék; hol ö szokot helyére menvén, kö
rűié helyt foglaltak: a nápolyi király fia, nápolyi 
követek stb. s leghátul szoríttattak a Velenczések, 
kik tolakodásuk által már többször zavart okoztak. 
Kevéssel ezután a királyné is, roppant fénynyel s 
ragyogó kísérettel megérkezvén, az oltár elé vezet
tetett, annak tegnapi helyét pedig, a bosnya király 
s a többi hátralevő herczegek s követek foglalák el.

Ekkor jöttek az érsekek, püspökök mind és
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négy prépost, fényes egyházi öltözetekben s meg
kezdők az istenitiszteletet. Midőn a misével — me
lyet most a veszprémi püspök tartott — mar oda
értek volna, hol az „Agnus“ hymnus énekeltetik, 
ekkor a királyné aranyos palásttal beterittetvén, 
fedetlenül hagyott gyönyörű jobb karját szabadon 
kinyújtotta, a bosnya kiráiy pedig, Mátyást, a jel
vényekkel ékesítetten odavezetvén, a szokásos szer
tartások szerént a veszprémi püspök s a többi egy
háziak által megáldattak.

Es midőn a királyné, szokás szerént, a keresz
tény egyháznak is hűséget esküvén, jobb karján a 
szentelt olajjal megkenetett: a főzászlós megkérdezd 
a királyt „Akarja-e hogy neje megkoronáztassék?“ 

Mátyás igenlő intéssel adott jelt, s a veszprémi 
püspök Bealrix fejére féltévé a koronát.

Ezután Mátyás egész királyi díszében helyére 
ült, s a nápolyi király fiát, Christophor bajor her- 
czeget s több más előkelő egyéneket lovaggá ütött.

Istenitisztelet után kiki a rendszerént szállására 
ment, azután nagy lakoma, a lakoma után pedig 
harezjáték tartatván, a negyedik napon — mindnyá
jan, elhagyva Székes-Fehérvárt, Budára mentek.*)

*) Mathiae nuptiae et coronatio reginae-----------a Palatini
comitis legato dilig. descripta. Schwandtnernél. pag. 143.
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31- dik, II. U l á s z l ó  1490. Ennek koronázá
sáról Heltay említ annyit, hogy igen nagy pompá
val vonult be, annak végbevitelére Fehérvárra. A 
koronázás után tisztségeket oSzta ki. Bátori Istvánt 
főudvarmesterré, a szerémi püspököt országbíróvá, 
Losonczit zászlótartóvá, a zágrábi püspököt kincs
tárnokká, Hunyadi Jánost, Újlaki Lörinczet, Sza- 
polyai Istvánt és Kinizsi Pált pedig főhadnagyokká 
nevezte.

32- dik, II.  L a j o s  1516.
33- dik, J á n o s  k i r á l y  (Szapolyai) 1526. év 

ilov. 12. Miután Szapolyai, nem minden cselszövény 
s erőltetés nélkül, s főbb párthiveinek — különösen 
Verböczynek megfeszített munkálkodásai után a Sz.- 
Fehérváron kívül eső térségeken, királylyá a nem
zet nagyobbrésze által elválasztatott, koronázás nov. 
12-kén hajtatott végre.

Boldogasszony székesegyháza, melynek tisztes 
boltívei alatt annyi ősi király felkenetett, posztóval 
gazdagon bevonatván s égő szövétnekekkel mint
egy felcsillagoztatván, Szapolyai a sekrestyébe ment; 
s onnét sz. István palástjával, kardjával, jobbjában 
királyi pálezát, baljában a keresztes aranyalmát 
tartva, Podmaniczki István nyitrai, Várdai Pál egri, 
gúti Országh János váczi püspökök s több más
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egyházfők által a templom közepére kivezettetett, 
hol a számára készített királyi székre leült.

Várday Pál és Perényi Péter fogta kezébe a 
koronát. Ez utóbbinak gúnymosoly vonult el ajkán, 
s harsány hangon kiálta : „Magyarok! im itt a ko
rona, akarjátok-e hogy azzal Szapolyai János meg- 
koronáztassék ? “

Gyöngén jött a visszhang „akarjuk!11
Ekkor Verböczy István rögtönzött egy heves 

beszédet, melyben Szapolyainak az ország iránti 
érdemeit hozta fel; de ez sem idézé a várt általá
nos hatást elő. Ez azonban már tekintetbe nem 
vétetett, a koronát Podmaniczky István, Szapolyai 
fejére ereszté és beszentelé.

Λ beszentelés alatt a király fején néhányszor 
megingott a korona, mi felett a nép között tréfás 
suttogás terjedt el.

A beszentelés után a király lóra ült, s a testőr 
csapat, némi lovasság, s a tömeg kíséretében, a 
városon kívül sz. Miklós kápolnájához ménvén, a 
világ négy része felé keresztjeleket vágott, azután 
a püspökök egyenként közeledtek hozzá, s kirá
lyokul üdvözölvén, pásztori csókjaik között meg
áldották.

Végül Tedeumot énekeltek, s a királyt a pré
postlakba kisérték.
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A koronázási ünnepélyt fényes királyi ebéd 
követ c, melynek kellemesen vigliangulatát azonban 
megzavarák Percnyi Péter koronaőr által támasztott 
némi ízetlenségek — melyeknek később sajnos kö
vetkezései is lettek. De e zavar, szinleg csak hamar 
eloszlott, s miután a lantok vig dalokra zendülének, 
dal és pohár feledtetni látszott a borút.

így múlt el az ünnepély; János ezután, saját, 
s az ország legsürgetösebb ügyeivel foglalkozva több 
ideig tartózkodott Fehérvárott. *)

34-dik, I. Fe rd i nánd  1527. év és nov. 5-én. 
János király ellenfele I. Ferdinánd az 1527-diki 
oct. 6-kán Budán megnyitott országgyűlésben, az 
ország szabadságait tiszteletben tartani, s-azt úgy 
kormányozni ígérvén, hogy megválasztatását soha 
senkinek sem leend oka megbánni, — a rendek által 
pozsonyi megválasztatásában megerösíteték, sőt újra 
megválasztatván, a koronázás napja 1527-dik nov. 
5-kére Székesfehérvárra határoztatott.

Ferdinánd tehát a kitűzött, neje pedig Anna 
királyné a következő napon, az urak és vármegyék 
nagyszámú gyülekezetében, Podmaniczky István 
nyitrai püspök által a Pcrényitöl közreadott, vagy 
inkább megvásárlóit koronával megkoronáztatott.

*) Jászay Pál: Magy. nemzet napjai a mohácsi vész után.
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Szemtanúja ez ünnepélynek, annak szertartásait a 
könnyű tollú Ursinus részletekben adja.

Uerdinándnak megkoronáztatása végett, a Nagy
asszony egyházába bcvonolásakor, az ország szokott 
zászlói s czimerei vitettek elöl az országnagyok által. 
Báthory István a koronnát, Perényi Péter erdélyi 
vajda a királyi pálezát, Doci Sándor az ország
almáját, Posning gróf pedig a királyi kardot vivő.

A szentelt olajjali megkenést s koronázást a 
nyitrai püspök vivé végbe, s ö nyujtá át, a már 
megkoronázott királynak az oltáriszentséget.

Felajánláskor a király 100 magyar aranyat tett 
az oltárra; s az ájtatosság bevégezte után gyalog 
ment át sz. Péter templomába. Útja biborszinü posz
tóval volt bevonva, mely a királynak áthaladása 
után, a nép emlékzsákmányául engedtetett, s az 
ünnepélyes menet közben, különbféle arany s ezüst 
pénzek szórattak ugyancsak a néptömeg közé.

Szent Péter egyházában, , a király, a jelenvolt 
nemzetbeliek közül néhányat aranysarkantyús vité
zekké avatott fel; innen lóra ülve, a budai külvá
ros végén levő sz. István kápolnához lovagolt ki, 
hol arany szövettel bevont emelvényen tévé le, a 
veszprémi püspök, mint akkori fökanczellár által 
elöolvasott királyi esküt; azután a néphez irányzá 
szavát, melyre átalános éljenzés következett, mi
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alatt ismét lóra kelvén, a királydombra sietett, s 
ezen az ősszokásos négy vágást, a világ négy része 
felé megtevé.

Az ünnepélyes hazavonnlás után küvetkezék a 
királyi ebéd, melynél a király jobbján testvére, 
Mária a szerencsétlen II. Lajos özvegye, balján 
pedig neje Anna foglalt helyet. *)

35-dik, I z a b e l l a ,  János király neje 1530. 
február 29-én. János nőül kéretvén Izabellát, Zsig- 
mond lengyel királynak leányát; midőn követei a 
kedvező hii’rel megérkeztek, s hirüladák : hogy 
menyasszonya már útban van, ö azonnal Székes- 
Fehérvárra sietett, koronázás s lakodalom pompá
jához előkészületeket tenni. Néhány napra utánna, 
Izabella is odaérkezett, hol János öt a városon 
kívül emelt drága sátorok közt fogadta. Másnap 
azaz 29-dik februárban, sz. István templomában a 
királyné megkoronáztatott, azután pedig királyi 
férjével megesketett. Az ünnepélyt vig lakoma 
követte. **)

*) Palugyay J. „Királyi városok leírása.“ Első rész ugyan
ezt mondja röviden Pethö Gergely, csahogy ö a koronázást, 
Yárday Pál által végrehajtottnak állítja.

**) Budai Ezsaiás polgári lexicon.
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Ez volt az utolsó koronázás Székes-Fehérvárott, 
s ez volt e város dicsőségének utolsó ragyogása; 
nem sokára utána elérkeztek a küzdelemnek véres, 
s a gyásznak setét napjai s az új századok irigy 
kezekkel jöttek az elmúlt üt század fényes emlékeit 
romba dönteni.

4
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Székesfehérvár ezímere.*)

Székes-Fehérvár városának jelen ezímere : egy 
álló kék vért, ebben hármas halmon, négyszegű 
kövekből rakott rovatékos várfal, kétfelé nyitott 
kapuval, és félig lefüggő vasrostélylyal; a várfalon, 
egyegy ablaku három torony, melyek közül a kapu 
feletti csúcsos vcresfedelü, és valamivel magasabb 
s vastagabb a fedetlen két szélsőnél, ezek felett, 
arany királyi korona.

Hogy a város e czímerét elsőbben mikor kapta 
nem tudni, mert erről szóló okmánya is — sok má
sokkal— a viszontagságok áldozatává lön: legrégibb 
okmány mi erre vonatkozólag fenmaradt. Lcopóid
nak egy 1703-ban a városhoz intézett szabaditék 
levelében találtatik, legutóbbi pedig V-ik Ferdinand 
királynak egy oklevele 1845-ből, melyben a váro

*) Lásd hátul I. szám alatti rajzot.
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siak kérelme folytán megengedi, liogy pecsétjökön 
az addig használt latin feliratot magyarral cserél
hessék fel. Ezen oklevélben a czírner egyes részei
nek jelentősége is kifejtetik *).

A városról nevezett megyének czímere. **)
/

All: egy fehér gömbölyű, sugarakkal körül- 
övedzett paizsból, ebben jobbról oltár, mely előtt 
díszpalástban magyar király térdel, az oltáron: or
szágos díszjelek, s e fölött felhőzetben szűz Mária, 
kezében a kisded Jézussal.

Az oltár előtt díszpalástban térdelő magyar ki
rály sz. István!

Az oltár s egyház jelenti: sz. István királyunk 
által épített ama bámulatos alkotványu egyházat, 
melynek akkor mása nem volt, s melyet ö a b. 
szűznek ajánlott.

Ez emléke annak, hogy szent királyunk, ki a 
Kárpátoktól a tengerig parancsolt, millió magyarral 
állt az egyház kapuja előtt.

Az oltár felett felhőzetben trónoló szűz, kisded 
Jézussal! Mária Istenanyja; kiről a legenda mondja, 
hogy midőn István fölépité a fehérvári szélccsegy-

*) Lásd hátul III. és VI. sz. okmány.
**) Lásd hátul II. szám alatti rajzot.

4*
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házat díszpalástban letérdepelt annak oltára elé; 
koronáját a párnára helyezé, kezeit s szivét pedig 
égfelé emelé, sorsát Istenanyjával e könyörgő sza
vakkal ajánlván: „Világasszonya, ha akarod hogy 
örökségedet ez országot, a kereszténység zsenge 
ültetvényét a vész el ne tiporja, azt tulajdonítod 
tetszésednek.“ Mária megjelent s ekként szólott:: 
„Légy bátor szívvel,.én vagyok Krisztus Jézusnak, 
Istenfiának anyja! Tudjad, hogy szelíd jóakaratod 
előttem kedves s azért szép ajándékokkal foglak 
megjutalmazni, s országodat védelmem alá veszem.“

Ez időtől fogva viseltetünk oly dicsérettel a 
szeretettel a boldogságos szűz iránt *).

A fehérvári Latinusok czímere. **)

E czímer Mandl Ferencz budai enyvfözö által 
1833-ban találtatott. Tulajdonképi eredetét s hasz
nálatának idejét bizonynyal meghatározni nem lehet, 
valamint azt sem, hogy használói— a Latinusok—- 
mely nemzetbeliek voltak. Horváth István olaszok
nak véli őket ***). Hihetőbbnek tartom: hogy, mi

*) „Nefelejts“ 1860. évi folyama 49. szám. Ifjú E. S.-töl.
**) Lásd hátul Ili. számú rajzot.
***) 1833-dik Tud. Gyűjt. II. köt. 125. lap.



után e város kétségtelenül római gyarmat volt, 
őseink — kik a meghódolt népeket soha sem tekin- 
ték rabszolgákul — a tán itt fölös számmal maradt 
latin nyelvű lakosokat, első királyaink alatt aján- 
dékozák meg, némi kötelességekhez kötött kivált
ságok mellett— e czímerrel.

Az egész, különben, mint látható, igen egy
szerű, s sokban hasonlít a város mostani czímeréhez.

Zöld mezőn, rovátkos bástyafal kétfelé nyitott 
kapuval, s három födetlen toronynyal, melyek közül 
a két szélső keskenyebb egy ablakos, a középső 
szélesebb s két ablakos. A pecséten eme körirat: 
„S. LATINORUM CIVIV’ ALBENSIVM.“
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Országgyűlések.

Már midőn első királyunk István, Székes- 
Fehérvárt választá ki magának s utódainak lakhe
lyül , egyszersmind hazánk fővárosává emelé azt; 
hol azután a nemzet képviselői összejöjjenek, s a 
hon sorsa felett a királylyal együtt országgyűléseken 
tanácskozzanak.

Ez országgyűléseket, melyeknek sorát maga 
István nyitotta meg, szabadságainak mindig leg- 
erösb védfegyveréül tekinté a nemzet, s azért II. 
Endre bullájában, azután pedig több királyok által 
megújítva, már törvények sorában találjuk: „hogy, 
a király tartozzék évenkint sz. István napjára Szé
kesfehérvára országgyűlést hirdetni.“

E törvény, a helyre vonatkozólag, egész 1539-ig 
fentartá magát; ezentúl azonban az idők viszontag
ságai egy ideig a török hatalma, később pedig az 
uralkodók magán — s többnyire a nemzetellenes — 
érdekei miatt megszünteték.
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Az ez idő alatt Feliérvárott tartott országgyű
lések közül következőket találjuk feljegyezve: Péter 
1038. év, Aba 1041. év, Péter 1042 és 1047. I. 
András 1047, 1057. I. Béla 1000. és 1061. év, 
Salamon 1063. Gcyza 1075. szent László 1077 és 
1083. Kálmán 1095., 1096., 1113. és 1114. években. 
II. Endre 1207, 1222, 1231. IV. Béla 1235. II. 
László 1272. III. Endre 1290. Venczel 1301. Ró
bert Károly 1309, 1320. Nagy Lajos 1342, 1382. 
Mária 1383. Kis Károly 1384. évben. Zsigmond és 
Mária 1387. Zsigmond 1436. Albert 1437, 1438. 
Posthumus László 1440. I. Ulászló 1440. Hunyady 
János mint kormányzó 1444, 1445. Mátyás király 
1448, 1464, 1476. II. Ulászló 1490, 1502. II. 
Lajos 1517, 1521. János király 1526. I. Ferdinánd 
1527. János király 1531. és 1539-dik évben.

Ez itt feljegyzett országgyűlések, részint koro
názásiak voltak, részint pedig, csupán a fenforgó 
ügyek feletti tanácskozás végett tartattak. A meny
nyiben, egyik vagy másikról valami nevezeteset 
hagyott fen a történet, arról részletesen az átalános 
áttekintésben fogunk szólani.
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Temetkezések.

Szálljunk le a sírboltok mélyébe, bol annyi 
szent hamvak porladoznak, engedjünk egy pillanatot 
a múlandóság eszméjének.

Megható és leverő egyszersmind, az első lé- 
lekzet, a földi fény és nagyság romjain : de annál 
magasbra emel a gondolat, hogy a nagyság csak 
lepleit rázza le, hogy örök fényben tisztábban ra
gyoghasson.

Királyok koporsói felett állunk; itt nincs többé 
fény, nincs ragyogvány, s nincs a bűvös látszat, 
mely egykor halántékaikat körülövedzé — a por 
márvány koporsóban is por marad; s az egy föld
ből készült csontok oly hasonlók egymáshoz!

Mi az, mi mégis oly titokteljesen rezgeti lel
künk húrjait; mi az érzés, mely majd egy kínos 
sóhajjal megbusít; majd egy hálaadó imaszerü fo- 
hászszal felemel : hogy magas ihletben boruljunk 
térdre a dicsőségnek képzeletünkben elé tündöklő 
képe előtt?
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O! ki ismeri történetünket, s kinek lionsze- 
relme nagy, nem kétkedik ez érzés okain.

Azok nyugszanak itt, kik egykor hazánk sor
sát vezérlék karjaikkal, s midőn századok múlva 
jö a honfi: hogy áldjon, vagy bíráljon e hantok 
felett, — e két érzés szivében rejtve van.

Nézzük az eltemetetteket sorba, nem fogjuk 
őket bírálni — mint nem tevénk azt a koronázot- 
taknál, —- mi elősoroljuk neveiket: hogy emlékez
zenek e város szülöttei azon szellemekre, kik őr
angyalokként őrzik sziveikben a honszerelmet, s 
emlékezzenek a fiák, kik távolról jőnok nézni e 
helyet: hogy, többen nyugosznak itt, kik tiszteletet 
érdemelnek, s kikért méltó könyezni s méltó örülni.

Első ki a sort megnyitó szent I m r e  herczeg, 
szent István királynak fia. Meghalt és eltemettetett 
1031-dik évben. 1083-ban I. László király alatt, a 
szentek sorába iktattatott, s ekkor emeltetett sírja 
fölé azon kápolna, melyről már fentebb emlékeztem.

Sírkövéről tétetik említés az 1818-diki Tud. 
gyűjt.-ben miszerént az 1734-ben találtatott meg, s 
rajta következő felirat-töredék láttatott:

Reveren. Pater. — Domini Praepositi 
Ilie Divi Stephani C — a — Stissima Proles 

Dux Emcricus------ ur esse situs.
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2-dik, sz. I s t v á n  1038. Midőn teste, elte
mettetés végett Sz.-Fehérvárra hozatott, a Nagy
boldogasszony egyháza még nem volt felszentelve. 
A püspökök s papok tehát tanácsot tartván elhatá- 
rozák, hogy először a templom szenteltessék fel, s 
azután temettessék el benne a király.

így az ünnepélyes felszentelés végrehajtatván, 
a test ennek közepén fehér márvány koporsóba 
téteték le. Ide gyülekezőnek azután körűié hívei, 
hogy hunytával sirassák a jövendőt is ; mely halála 
után egy időre hazánkra nehezült.

Mint életirója*) följegyzé, koporsójához jó ideig 
nyavalygó, lázbeteg, sanyaruság és nyomorgatás 
alatt sóhajtozó s törvénytelenül elnyomottak jártak 
el, s érdemei által Istentől jótékony enyhületet 
nyertek. Ejenkint fölötte az angyalok zengzetes éne
keket hangoztatának, az egyház falai közt pedig 
gyakran a legkellemesebb illat-édessége terjedt cl.

Sz. László idejében, midőn a clerus által a 
szentek sorába való ünnepélyes iktatása történt; 
koporsóját fel akarák nyitni, de a födelét képző 
követ a legnagyobb erőfeszítéssel sem bírták levenni; 
mig nem egy Caritas nevű szent életű nőnek, isteni

*) Hartwik.
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sugallat következtében tett intésére Salamon vise
grádi fogságából kibocsájtatott.

Ekkor a kö minden akadály nélkül, nagy 
könnyűséggel mintegy magától gördült le.

A koporsó felnyitása után, a jelenlevők három 
napi böjtöt tartottak, mivel bevégeztekor, Krisztus 
meglátogatván az ő népét, mennyei csodajelek tölték 
be a nagy térségü egyházat.

A csodák kezdete volt, hogy egy 12 év óta 
béna ifjú oda vitetvén / testének egész épségét visz- 
szanyerte, s utána a nyomorodottak hosszú sora 
lelt gyógyulást.

Mcgvirradván azon nap, mely a Nagyboldog
asszony ünnepe után ötödik vala, a fejedelemmel a 
honnagyok, a püspökökkel az egyházi személyek 
a szentegyházba sereglettek. Itt először halotti mise 
mondaték, azután elmozdítaték a padolatból kiálló 
márvány-tábla; s miután lementek a sírig, oly kel
lemes illat vette körül őket, hogy valóban az ur 
édeni gyönyörei közt képzelék magukat.

A koporsó tele volt rózsaszín folyadékkal, eb
ben mint olvasztott balzsamban úsztak a drága tete
mek, melyek szép fehér gyolcsruhába szedettek, de 
a szent király jobb kezét, gyűrűjével nem találták.

Ekkor a folyadékot kezdék a koporsóból ki
merni, de a csodaforrás meg nem fogyott; midőn



6 0

pedig a már kim értét is visszatöltötték volna, azzal 
legkevésbbé sem szaporodott meg.

Mire a koporsót bezárván, az isteni kegyes
ségnek háladicséretet zengének, s visszatérének Bol
dogasszony oltárához.

Ezután még számtalan csodajelek történtek. A 
szent jobb kezet pedig, bizonyos Mercurius nevű 
barátnak egy angyal — fehérbe öltözött ifjú alakjá
ban megjelenvén — átadá mit ez csak később az 
angyal által meghatározott idő leteltével fedezett fel.

Ily szép regével hiinzé körül a kegyelet, a 
n e m z e t - a l k o t ó  király emlékét. Legyen áldott 
neve, legj'en áldott a por, mely hamvait fedi; s 
legyen áldott az, ki mint ő, honáért élni megtanult.

3- dik, K á l m á n  1114-ben.
4- dik, Álmos  herczeg. E z, miután Il-dik Ist

vánnak üldözései elől Görögországban menekülvén, 
ott meghalt, teste, fiának Bélának — már mint ki
rálynak paráncsára — 1137-ik évben, Fulbert püs
pök által hazájába hozatott vissza, s Székes-Fehér
váron sz. István egyházába nagy pompával temet- 
tetett el. *)

5- dik, V ak  B é l a  1141. év.
6- dik, II . G e i z a  1161. év.

*) Joa. de Thur. Sclivv. pag. 175.



Ül

7- dik, I I I .  I s t v á n  1172. év.
8- dik, IV. I s t v á n  1173. év.
9- dik, III .  B é l a  1196. év.

10- dik, I I I .  L á s z l ó  1205. év.
11- dik, K á r o l y  lierczeg,. Róbert Károlynak 

Erzsébet lengyel király leányától született fia 1324. év.
12-dik, R ó b e r t  Ká r o l y .  Meghalt 1342. év 

augustus hóban Visegrádon, innét kétnapi menetben, 
nagy pompával szállíttatott le Székes-Fehérvárra, 
hol temetése egyike volt a legfényesebbek és leg- 
meghatóbbaknak. Jelen volt itt, mint Thuróczy J. 
írja *) az országnak minden föura s főpapja s a 
köznemesség, és a kisebb papság közül, ki csak 
lehetett, sőt még a szegény nép is nagy számmal 
képviselve volt; s mindenkinek szemében egy iránt, 
a megilletödés s bánat könyei ragyogtak. S könnyen 
hihető is; hogy elfeledék a Záchok szomorú végét 
azon királynak, ki gyáva Ottók s Venczelek után 
erőteljes karokkal szerze békét a honnak.

Az összegyülekezett nép, főpapok, zászlósok, 
bárók, nemesek, s a városi polgárság, a falakon 
kívül várta a megsiratott király holttestét, s bekí
sérte szent István egyházába, hol bíboros királyi 
díszbe öltöztetve, márvány koporsóba téríttetett ki.

*) Cap. XCIX. Schwandt. pag. 207.
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Éjszaka sokan, zsoltárokat énekelve virasztot- 
tak fejénél.

Másnap reggel ismét mindnyájan összegyüle
keztek a gyászistentiszteletre1, s a szentmise után 
Csanádi, esztergomi érsek a szószékből, szivreható 
szavakban vigasztald a megilletödött híveket.

Jelen volt ekkor Kázmér, lengyel király, s a 
morva herczeg is.

13- dik, N a g y  La j os .  Eltemetíetctt 1382-dik 
évben September 16-kán azon kápolnába, melyet 
maga épített, Nagyboldogasszony egyháza mellett.

14- dik, Al be r t .  Eltemettetett nagy pompával 
sz. István basilikájába az 1439-dik évben.

15- dik, M á t y á s  1490. évi áprilisban; Bécsben 
halt meg, honnan teste, a Dunán Budára 50 hajó 
kíséretében vitetvén, onnan eltemettetés végett Szé
kesfehérvárra szállíttatott.

Midőn a hullával Fehérvárra megérkeztek, a 
zselye, melybe az betéve volt, kinyittatván, arany 
koronával, s a királyság többi díszjeleivel ékesítetten 
vitetett a nagytemplomba. Előtte fegyveres vitézek 
vivék az általa elfoglalt zászlókat, mint győzelmé
nek jelvényeit; utána ment Hunyady János herczeg, 
jobbján a pápai bíbornok-követ, balján Ilipolit esz
tergomi érsekkel — követve az országzászlósok, 
papság és nemesek nagy számától.
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Midőn a basilikába beérvén, annak közepén a 
testet elhelyezék, a vitézek, mindazon országczíme- 
rcket, zászlókat, s díszjeleket melyeket előtte vit
tek, ledobálván, összetörték; mintha jelképezni akar
ták volna a romlást, mely a nagy király halálát 
követendő volt.

A gyászmisét Domonkos prépost tartotta. Ezu
tán a királyi árva ajánlá fel az úrnak azon áldo
zatokat, melyeket oltárára szentelt: drágakövekkel 
rakott arany kereszt, arany medencze csészékkel, 
arany gyertyatartók, kelyhek, misemondó ruhák stb. 
75 ezer aranyforint értékben, valának az ajándé
kok , *) melyek által magának vigasztalódást sze
rezni s az úr kegyelmét, s egyszersmind tán a jövő 
reményében a papság jóindulatát is megnyerni vélte.

Λ beszédet a nápolyi püspök mondá.
Mátyás király kápolnája még ekkor. befejezet

lenül állott, s azért tetemei egy időre a basilika 
közepén rejtettek el.

Sírkövének felírásául a következők említetnek:

Corvini brevis haec urna est : quem magna fatentur 
Facta fuisse deum, fata fuisse hominem.

*) Heltay CICIV. rész. II. köt. 253. lap.
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Matiiias regum specimen, et gloria Martis,
Hic jaceo fortis, obrutus ante diem.
Qui domui reges, Populos; fortesque Bohemos 
Invasi solus, qui timor orbis eram,
Caesare de gemino, fateor duxisse triumphum, 
Alter Germanus, Turcicus alter erat. *)

Mathias iaceo Rex, hac sub mole sepultus; 
Testatur vires Austria victa meas.
Terror eram mundo, metuit me Caesar uterque 
Mors potuit tantum sola nocere mihi. **)

16-dik, U l á s z l ó  1518-dik évben. Sírköve 
egész 1553-ig Székes-Fehérvárott volt, ekkor a csá
szári had tisztei által Bécsbe vitetvén, a császári 
könyvtárba tétetett. Fölirása e z :

Anno Domini 1516, XIII. Mensis Martii, in 
Castro Budensi hora VII. post meridiem obiit, Se
renissimus Wladislaus, Carissimi, II. Poloniae Re
gis filius. Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae 
Rex. Vixit annos LVIII. dies XIII. et regnavit in 
Hungária Annis viginti quinque, Mensibus V. Diebus 
XXIII. In Bohemia Annis XLV. Mens. VI. Diebus 
XXIII. In ladula secuda consors eius Anna ***).

*) Tud. gyújt. 1818. VI. köt. 47. lap.
**) Horváth Mih. II. köt. 258. lap.
***) Tud. gyűjt. 1818. VI. köt. lap. 48.
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17-dik, II. L a jo s  1526. oct. 30. Miután teste, 
János vajda rendeletéből Tatay Miklós és Tornallyay 
Jakab által a csatamezön felkerestetvén, a Csele 
partján — állítólag négy hü embere által számára 
készített domb alatt — megtaláltatott, azt Székes- 
Fehérvárra hozták; hol János, ki már ekkor ide 
királyi hatalommal érkezett, azonnal a temetkezési 
szertartásokhoz láttatott.

A már nagy részben elsenyvedt testet Dávid 
János, Tatay Miklós és Szerémy György udvari 
káplánok fölügyelése alatt, drága kenetek s illatos 
szerekkel bebalzsamoztatta. A káplánok— Szerémy 
állítása szerint— három tőrszurást láttak rajta, de 
a vett parancshoz képest, mindent titokban tartottak.

Azután a püspökök vették át, dalmatkába öl
töztették, lábaira papucsot húztak, fejét egy Sza- 
polyai által készíttetett— 100 arany értékű — koro
napártával ékesítették, s a nagy templom közepén 
közszemlére kiterítvén, felette az egyházi szertar
tást, s az engesztelő áldozatot végezték. Szapolyai 
egy gira ezüstöt adott a szent kereszt oltárára egy
kori ura leikéért. És, mindezek után a beszentelt 
királyi tetemek, fényes gyászpompával, nagyszámú 
nép összeseregletében, közszánakozás és inkább a 
hon jövendője mint az iíju fejedelem kora elhunyta

5



66

feletti könyhullatások között, királyaink sírboltjába, 
a boldogasszony templomába tétettek le *).

Koporsójának felirata következő:
Inclito, Magnanimo Pannoniorum, Bohemio- 

í’umque Regi, Ludovico, Wladislai Filio. Qui pro 
Religione, ac Patria, adversus Immanissimos. Tureas, 
acie, decernens, Annos primum natus XX. Occu
buit Invictus ac Potentissimus Rex. Ferdinandus. 
Affini Charissimo, Maria Dulcissimo Conjugi. Anna 
Fratri Amantissimo Moerentes. Pie. Inferias persol
verunt. — Anno ab obitu illius altero. Die XI. No
vembris. Cecidit vero Anno a Christo nato MDXXVI. 
Mense augusto. Die Undetrigesimo **).

18-dik, Já n o s . 1540. év julius 19-kón Szász
sebesen meghalván, teste Budán keresztül Székes- 
Fehérvárra hozatott, hol az ősi királyok szokása 
szerént, méltóságos gyászpompával temettetett el sz. 
István basilikájába ***). Teste azonban később Ach- 
met budai basától a királyok temetőjéből kivettetett, 
mintha nem ő lett volna a magyarok királya, hanem 
Soliman, s ő csak ennek nevében uralkodott volna.

*) Jászay P. Magy. Nemz. napjai a mohácsi vész után. 
Lap 149, 152.

**) Tud. gyűjt. 1818., óv VI. köt. 48. lap.
***) Nie. Lstuanffy Hist. Lib. XIV. pag. 140.
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Ezután szent Mihály templomába temettetett, Ach- 
met azonban elvette a Szultántól tettének méltó ju
talmát *).

Ezzel a királyok s királyi házbeliek temetke
zésének sora Sz.-Fehérvárott bezáródott.

Megemlítendő, hogy szokásban volt még némely 
nagyérdemű urakat is , a királyok engedelmével vagy 
rendeletéből ide temetni. így temettettek ide, kik
ről a történet emlékezik, — Rozgonyi István, Zsig- 
mond és Buslay László, Mátyás király alatt.

Mióta János király Fehérvárott eltemettetett, 
azóta századok múltak el, azóta elpusztult a vár, 
a régi város és basilika s vele el a királyok sír
boltjai, s a hányszor ezek végelpusztulásuk előtt, 
kirabolva, feldúlva voltak, valóban nem csoda, hogy 
most már e város benszülött gyermekei is csak a 
történet lapjairól tanulgatják; miszerint itt hajdan 
királyok temetője volt, s azután a föld rejtekéböl 
felásott egyes rom-emlékekből sejtik a helyet, hol 
a nagy ősök hamvai porladoznak.

Számos évek múltak el, hogy ily rom-emlék
től is meg valánk fosztva, mely legalább némi tanú
ságául szolgáljon annak, mit történet-lapjaink fblje-

*) Tud. gyűjt. 1818. év VI. köt. 48. lap.
5*
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gyeztek, mig 1848-ban a szerencsés véletlen néhány 
ereklyével ajándékoza meg bennünket *).

Még a nyári hónapokban, a püspöki lak jobb 
szárnyának keletre néző részén, hol a sz. István 
basilikája állott, az ártési kút javítatván, ásás 
közben a munkások töredék-oszlopokra, és nagy 
kötáblákra akadtak. A kút körüli munkának bevó- 
geztével az ásatás tovább folytattatván, végre egy 
márvány koporsóra akadtak, mely deczember 5-én 
reggeli órákban felnyittatván, abban egy királyné
nak tetemei találtattak; fején korona, újján pedig 
aranygyűrű volt. Az idő mindent megemésztett rajta, 
csupán a csontváz maradt épségben. Ezen eset 
nagyobb figyelmet gerjesztvén, a városi elöljáróság 
által felsőbb helyre fóljelentetett; az ásatás pedig 
mindaddig felfüggesztetett, mig a nemzeti muzeum 
részéről e végre kiküldött szakértő férfiak, a hely
színén meg nem jelennének. Az ásatás akkor ismét 
folytattatott, s az előbbi koporsó mellett lévő szinte 
márvány koporsóról a düledék föld, és góthizlésü 
omladék-kövek elhányatván, a koporsó deczember 
12-dikén reggel felnyittatott. Szent borzalom fogta 
el a jelenvoltak keblét, midőn megnyílt előttük a

*) A Székes-Fehérvárott felfedezett királyi sírboltról. — Irta 
Pauer János, 1849. év.
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sír, s abban a magyar nemzet egykori királyának 
csontvázát, a csontok között pedig a királyi éksze
reket tétlenül heverni látták, ezekenkivül minden 
összeporlott.

A koponyán királyi korona, egész a fogakig 
leereszkedve, az összedült mellcsontok felett csillag 
alakú rendjel vagy amulet vala: de az ezt tartó 
újjnyi vastagságú selyemzsinór már egészen elham
vadt. Jobb kezében volt az országalmája, kereszttel 
s feszülettel, bal kezében pedig a királyi pálcza; 
de a hatalomnak ezen jelei már a koporsó fenekén 
a csontok közt hevertek, minthogy minden idegek 
elszakadoztak a vállaktól. Baloldalán, majdnem egé
szen a vállaknál feküdt, a hüvely nélküli egyenes 
rövid kard, mely hihetőleg a testnek sirbabocsájtása 
alkalmával csúszott a váltakig föl. Ezt a rozsda már 
egészen ellepte. Lábain nagy sarkantyúk voltak, 
melyek közt lábszárcsontjai, — melyekről már a 
csizma is leporlott — fenmaradának. Ezt is, valamint 
a többi ékszereket, — melyek aranyozott ezüstből 
voltak — az idő megfosztotta fényétől. Jobb kezén 
karperecz volt, újján pedig nagy, köves s feliül 
felnyitható aranygyűrű.

A sírban talált ékszerek, a következő napok
ban, a városház tanácstermében közszemlére kité
tetvén, látásukra temérdek sokaság sereglett össze.
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Az ásatás tovább folytattatván, a király sírja 
mellett, kissé mélyebben ismét márvány táblákra 
akadtak. Ezen sírban csupán egy csontváz találta
tott, minden czímer s ékesség nélkül. A koporsó 
faragott kötáblákból állítatott össze, egyedül fede
zete lévén márványból, melyet, nehogy a tetemekre 
dűljön, a középen vasdorong tart főn. Ezen koporsó 
fekvésének vonalában találtak még, fakoporsóban, 
gyermekével eltemetett női tetemet.

A köveken semmi felirat nincs, s igy az utóbb 
találtakra nézve még csak gyanítanunk sem lehet; 
legföljebb annyit: hogy azok tán valamely királyi 
parancs, vagy engedély folytán idetemetett nemes 
tetemeit födték.

A királyi tetemekre nézve, mennyire azt, szinte 
minden felirat hiányában tenni lehet, közlő fötisz- 
telendö Pauer János úr, a körülményekből össze
vetett, meggyőző erős alapokra fektetett okosko
dással bizonyítja: hogy azok III-dik Béla és első 
nejének Anna királynénak tetemei.

Az ereklyék a nemzeti múzeumba vitettek.
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Általános történeti áttekintés.*)

Székes-Fehérvár történetében három fökorsza- 
kot különböztethetünk meg, a mint dicsőségének, 
viharos múltjának, s újjáalakulásának napjai egy
mást felváltották. Az elsőt teljességében csak sz. 
Istvántól számíthatjuk, s tart az 1543-dik évig, 
midőn legelőször törökök járma alá került; a má
sodik 1543-tól 1688-ig a felszabadulás évéig, a 
harmadik, ettől az újabb korig terjed.

Mi dicsőségének korszakát illeti, ez kezdődött, 
a királyi lak, s a világhírű chadetrále építésével; 
mert ezek voltak az első lépések, melyek ezt a 
haza fővárosává s szemfényévé emelék; különösen 
ama roppant kiváltságos szabadalmak által, melyek
kel a nemzetalkotó i király emez egyházat megaján-

*) Főbb rónaiakban Palugyay Imre után, ki erről 1853-ban 
megjelent „Szabad királyi városok leírása“ czímii munkájában, 
bőven és hiteles kútfők után ir.
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dékozá : midőn nekiadott egyházi öltönyökhöz is 
oly jogokat kötött, melyek szerént érvényesen ko
ronázni is csak azokat felöltve lehetett. *)

Maga István ugyan még mint legtöbb össze
vágó adatok bizonyítják, Esztergomban koronáztatott 
meg: de lakását még uralkodása kezdetén e városba 
tette át, a felöl nincs kétség, valamint a] felöl: 
hogy e kegyelt városának lakóit, a többiek fölött 
számtalan kedvezményekben részesítette, s oly sza
badalmakkal látta el, melyek elhaladásának — a 
kór kívánalmaihoz képest — legbiztosb támaszai 
valának.

István halála után, szomorú napok vonulának 
el egyidöre a hon felett, s ezeknek közvetlen'szem
tanúja volt Fehérvár akkor, midőn a zsarnoksága 
miatt száműzött Péter Henrik császár segítségével 
kétszer visszahelyeztetvén trónjára, másodszor győ
zelmes bevonulás után, nagyboldogasszony templo
mában, fényes gyülekezet előtt, jelképül egy ara
nyos dárdát nyújtva, ennek hűbéreséül vallá magát. 
Majd ismét, midőn a bitorló nemzetárulás, — ke

* ) -----------que Beatus Benedictus S. E. Eccl. Pontifex, ad
preces S. Stephani, tantae auctoritatis privilegio insignivit, ut 
quicunque in celebrando missam eis uteretur, legitime posset 
Regem inungere, coronare et gladio accingere. Mondja e ruhákról 
Thuróczy J. Sch.-nél Cap. XXX.
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gyetlen bár, de méltó jutalmát elnyeré; a szemeitől 
megfosztott királynak, egy évig volt lak- vagy in
kább foghelye mígnem annak, keblében sirt adott.

III-dik Béláról említetik: hogy az itteni ke
resztesvitézeknek 1193-dik évben klastromot adott 
és egy templomot, melyet Martirius esztergomi ér
sek kezdett építetni sz. István tiszteletére, G-eyzának 
neje pedig bevégezvén, különbféle bőséges adomá
nyokkal gazdagított. S odaengedé még nekik hatvan 
márkáig a szabaddenárokat — melyek különben a 
királyt illették — hogy annálinkább táplálnák a sze
gényeket, kiket mindennap élelemmel láttak el; s 
végül levélben dicséri ezen frátereket, jámbor és 
tisztességes viseletökért. *)

Az 1222-dik évben itt tartott gyűlésen adatott 
ki második Endre királyunk által ama híres arany
bulla, mely századokon át védé nemzetünk sérthet- 
len jogait, s melynek pontjai közé tartozott az is: 
hogy a király tartozzék személyesen, vagy ha ö 
maga fontos okok miatt nem mehetne is, legalább 
a nádor által évenkint, sz. István király napján 
Székes-Fehérvárott országgyűlést tartani; melyen a 
nemzet kívánságai kihallgattassanak, s netaláni sé 
relmei orvosoltassanak.

*) Virág B. Magy. századok I. köt. lap. 293.
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IV. Béla koráig Székes-Fehérvár csaknem ál
landó lakhelye volt királyainknak. 0  mindjárt ural
kodása kezdetén tartott itt egy nevezetes ország
gyűlést, melynek főczélja volt, az atyja és bátyja 
által tett felesleges adományozásokat visszavonni, s 
ezáltal a korona sülyedö tekintélyét helyreállítva, 
a rendetlenségeknek véget vetni, mi bár sok szem
közt álló érdekekkel kelle küzdenie, végre sike
rülvén néki, az erre vonatkozó oklevél, a sz.-fehérvári 
keresztesvitézekhez 1238. év január 29., kiadatott.

Ugyan az ő uralkodása alatt, hozá a szomorú 
végzet hazánkra a tatárokat; tán nincs honfi, ki 
ez ínséges romlást vérző szívvel ne olvasta volna: 
nem újítom fel a keserű emléket, hogy elvezessem 
vértől párolgó mezők, égő falvak s összeromlott 
városok kormos romjaihoz, csak annyiban szólok 
róla, mennyiben városunk is érzé annak súlyát. 
Tudtára esett az a vad népnek : hogy van egy 
város a Dunán túl, hol a királyok palotája, gazdag 
aranynyal s drágakövekkel rakott templomok s a 
királyok kincsekkel telt sírboltjai vannak; s ez elég 
volt arra, hogy a rablásszomj Fehérvár ostromára 
vezesse őket. Viták is a várat, de erős falai s kü
lönösen a hóolvadástól igen megtelt mély mocsárai 
rnegmenték a teljes romlástól — nem bírták bevenni 
s elvonultak alóla.
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Azonban külvárosai ennek is, hihetőleg élénk 
szenvedésnek voltak kitéve, mert Roger, siralmas 
verseiben ennél sokkal többet mond azon szavaival: 
hogy, midőn nyolczad napra az ellenség elvonulása 
után az erdőből kijöttek, Fehérvár ott nem láthattak 
egyebet, mint : a megölettek hulláit s leomlott pa
loták s egyházak romjait. *)

Midőn IV-dik László, a cseh Ottokár elleni 
harczból győzelmesen visszatért, az elvett paizsok 
és zászlók, Sz.-Fehérvárra hozattak s a dicsősége
sen vívott csaták örök emlékezetére a basilikában 
függesztettek fel.

III-ik Endrének említetik egy itt kiadott igen 
jeles rendelvénye, melynek főpontjai közé tartozik: 
hogy, idegeneknek jószágokat s föhivatalokat, ec- 
clésiáknak örökbirtokul vármegyéket adni tilos.

Nagy Lajos alatt raboltattak meg először a ki
rályok sírboltjai, ugyanis: János a basilika custosa, 
feltörvén Károly királynak koporsóját, testét meg- 
meztelenítette, s fejéről egy vele eltemetett igen 
drága koronát lelopott: de ádáz tettének méltó ju

*) Tandem vix octavo die, a silvae recessu, ad Albam ve
nimus civitatem, in qua nihil potuit reperiri, praeterquam ossa 
et capita occisorum, basilicarum et palatiarum muros diruptos 
etc. — M. Eorgerii Mis. Carm. de destruet, hung, per Tartaros 
facta. Cap. XL. Schwandnernél pag. 403.
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talmát elnyeré; mert felfedeztetvén, a király öt tisz
tességétől és minden birtokaitól megfosztotta, s hogy 
bűnét megbánni ideje legyen, örök börtönre vettette.*)

Különben, egész Mátyás király koráig, Fehér
vár folytonosan gyarapodott, s még maga Mátyás 
a nagy templom s királyi lak kiújitatása, s saját 
fényes kápolnájának épitetése által díszítette, az ö 
halálát azonban az egész hazával együtt, már ez 
is nagy mértékben megsinlé; mer Máximilián csá
szárnak a lengyel Ulászló alatt hazánk ellen inté
zett trónkövetelési harczában először került kegyetlen 
ellenek kezére.

Miksa ugyanis betörvén az országba, miután 
már több várakat elfoglalt volna, hadait Székes- 
Fehérvár felé indítá. Tudtára esett ez László ki
rálynak, nehogy tehát eddigi jelentékeny vesztesé
geit újabban oly nagygyal tetézze — bár Kassa felöl 
Albert herczeg által is szorongattatott — a már szé- 
lyedezni kezdő fekete-sereg maradványának zsoldját 
kifizetvén, Báthory István és Kinizsi Pál vezérlete 
alatt jelentékeny sereget küldött annak védelmére.

Fehérvár azonban — nem okúivá más városok 
példáján, — úgy látszik, saját kárán akarta meg
tanulni : hogy mit tesz az ellenség által feldulatni ?

*) Virág B. Magyar századok II. köt. lap. 169.
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S hogy a nagyszámú őrséget élelemmel ellátni ne 
kelljen, nem bocsájta be többet 555 katonánál, okúi 
adván : hogy a lakosok Ulászló koronázásakor any- 
nyira kiköltekeztek, miszerént most, többet ellátni 
nem képesek. A vezérek tehát többi seregökkel 
elhagyva Fehérvárt, Budára mentek.

Ezalatt Miksa, hadaival a város alá érkezett, 
jelenben azonban azt csak körülkerítvén, az őszi 
idők által nehézzé vált ostromot elhalasztva, maga 
visszatért székvárosába.

Ez alkalmat megragadák a várbeliek, s egy
szer a bőszüret termékeitől különben is elmámoro- 
sított svéd' seregre szerencsés éjjeli kirohanást in
tézvén, azt csaknem egészen megsemmisítették.

E győzelem múló örömét azonban rövid időn 
keserű könyek válták fel. A császár nagyobb segéd
hadakkal érkezett meg, s csupán a templomok kí
mélését parancsolván, egész erővel ostromot kezdett.

Az ellen sáskamódra lepé el a várnak szélső 
környékeit, s a felégetett külváros táján, szeren
csétlenül ellentállást kísértő várbelieket visszaszoritá.

A svéd sereg vezére Lang Konrád, maga ve- 
zeté katonáit a várfalaira, honnan a legközelebbi 
kaput belövetvén, nehéz vasas-osztályának a bevo
nulásra utat tört.
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Más történészek szerént azonban, a Miksa párt
jára állott Székely Jakab mutatá meg azon helyet, 
mely a vár falán nyitva maradt azon időtől, midőn 
Mátyás király a basilikának sanctuariumát nagyob- 
bítatni kezdvén azt felbontatta.

A várőrség és lakosok, végső lialálharczra el
szántan, állának csatarendbe az utczákon, s hősi 
karokkal fogadák a betotuló ellent: de a nagyobb 
szám által elnyomatva, majd egyig felkonczoltattak.

Másnap Maximilián diadalmasan vonult be a 
városba, 8 vele együtt a magyar urak közül, Szé
kely Jakab, Szécsi Miklós, Kanizsai László és 
többen, kik elhagyák László királyt.

A katonaságnak szabad - rablás engedtetvén, 
nemcsak az elzárva volt boltokat, hanem még a 
házak belső üregeit is felbontogatva, a gazdag vá
rosban roppant zsákmány birtokába jutottak.

Midőn Domonkos prépost — ki a rablók elől 
a fóegyház tornyába menekült — észrevevé a csá
szár bevonulását, követeket külde hozzá, s kegyel
met kért személye s saját és az egyház vagyonának 
épségben hagyására. Maximilián meg is igéré a 
kegyelmet, de kevés idő múlva mindazáltal, nem
csak a prépostlakot felkutattatván, az ott egy elrej
tett helyen tatáit 36 ezer aranyforintra menő kin-
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eset, hanem az egyház drágaságait is kirabolván, 
magához vévé.

Ezekután megparancsolá a császár a holtak 
eltemettetését, s kegyelmet hirdete mindazon kime
nekült lakosoknak, kik a városba visszatérnek : de 
kevés volt ezeknek száma; mert a nagyobbrész, 
véres párnán aluvá a hősök álmait.

Ez volt 1490. év September havában, ezután 
Buda ostromára akart Maximilián menni : de sere
gében a zsákmány felosztása miatt lázadás ütött ki, 
s a svéd serege elhagyá a tábort, igy tervével fel
hagyni kénytelenítetvén, német hadát téliszállásokra 
osztá, maga pedig Bécsbe visszatért.

Alig hagyá el Miksa az országot, Ulászló Al
bert horczeggel is békét kötvén, minden gondját 
odairányzá, hogy az elvesztett várost ismét vissza
szerezhesse.

Bánhidánál személyesen vizsgálá meg táborát, 
azután Báthory és Kinizsi vezérlete alatt Fehérvár 
alá küldé.

A táborban voltak Szapolyai István, és Orbán 
érsek is szép csapataikkal, az egész tábor mintegy 
negyvenezerre ment. ,

A vezérek kétfelöl támadák meg a várost, s 
bár eleinte a német őrség is keményen tartotta 
magát, mindazáltal szerencsés megrohanások által,
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annyira szorongatták őket, hogy ezek a várat, sza
bad elvonulhatás feltétele alatt feladák.

Ezután Fehérvár hatvanhárom évig nyugodtan 
érzé a béke üdvét.

A gyászos emlékű mohácsi vész után, említet
tük már, a szerencsétlen II. Lajos király temetését, 
János koronáztatását, s emlitettük továbbá azt is : 
koronázása után János Sz.-Fehérvárott a legsürgösb 
ügyeket intézve, huzamosb ideig maradt.

Itt tett intézkedései voltak, miután először, a 
jelen volt főrendekkel tanácskozva, némi nem leg
korszerűbb törvényeket hoztak volna: hogy némi 
megürült főhivatalokat betöltött, küludvarokhoz kö
veteket küldött, a királyi városokhoz leveleket bo- 
csájtott szét, s végül azoknak, kik a koronázáson 
meg nem jelentek, tizenötnapi határidőt tűzött — 
hódolatuk bemutatására, — melyen túl a hon ellen
ségeinek tekintetnek.

Ezentúl a részletekben emlitettük már azon 
eseményeket, melyek itt az 1543-dik évig neveze
tesbek voltak.

Ez évben Szolimán nehéz hadat vezetett ha
zánkra, s miután Esztergomot meghóditá, Tatát 
pedig felégeté, Székes-Fehérvár alá vezérlé s a 
Sóstónál megállítá rabló táborát.
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Yárkóczy György volt ekkor a várnak Fels 
és Perónyi által tett kapitánya azon időtől fogva, 
midőn az Izabellától Ferdinánd részére pártolt. Vele 
voltak Kápolnay Ferencz, Erdődy Péter és Istvánffy 
István. Azonban az utóbbiak, mig a török Eszter
gomot ostromlá, száguldozásokra menvén ki, többé 
vissza nem térhettek, s ezáltal a várőrség számát 
tetemesen megcsökkenték.

E miatt Várkóczy az ellen közeledtének hírére 
a csak nem rég segélyül érkezett olaszokkal hadi
tanácsot tarta a felett: nem lenne-e tanácsosb fel
égetni a külvárost, mint védeni az ellenség dühe 
ellen, azonban a lakosok a felégetést nem engedék, 
sőt a boldogságos Szűz, és sz. Ferencz egyházak 
táját védőrséggé alakíták.

Alig vert tábort a törökhad, a várőrség egy- 
része a palotai kapu felől szerencsés eredményű 
kirohanást tőn. A budai kapánál ellenben, hol a 
vezér a német s olasz őrséget gyújtó össze, az 
egész erővel idetörekedett törökhad, sokáig tartó 
heves csata után, a külvárosi véderöségeket elfog
lald; s a várba vezető kapu rostélyzata le lévén 
bocsájtva, az abba be nem juthatott védők, közöttük 
maga Várkóczy is, lekonczoltattak.

6
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Az ekként vezérét vesztett őrség megrémülve, 
követeket küldött Szolimánhoz, s a vár feladására 
ajánlkozott.

A szultán a katonáknak szabad kimenetelt en- 
gede : de a lakosoknak mindaddig nem, mig kézre 
nem adják azokat, kik a Ferdinándhoz pártolásnak 
fötényezöi voltak. Ezek a város leggazdagabb lakói 
lévén, megölettek, s javaik részént elosztogattattak, 
részént eladattak.

A most birtokába került várost, Szolimán meg- 
erösíteté, s a körűié fekvő helységeket, tüzzel-vassal 
elpusztítatta, hogy igy a netalán még visszatérni 
vágyó keresztényeknek menedékhelye no lehessen.

Felbontattak ekkor, s kiraboltattak, a királyok 
temetöhelyei is Achmet basa által. Igaz ugyan: 
hogy a szultán öt e tettéért hivatalától megfosztá — 
de helyébe a várparancsnokává, a kereszténység 
legádázabb ellene az epirusi bég tétetvén, azáltal 
nemcsak Székes-Fehérvár, hanem az egész körül
fekvő vidék a legszomorúbb sorsra jutott; mert azt 
szüntelen! kicsapások által pusztítá.

E rabló kiütéseiket, utóbb már nemcsak kisebb 
csapatokkal s a közeli tájakon; hanem 15—20 
ezerre menő hadtestekkel üzék egész Győrig. 1566. 
évben azonban megtörtént, hogy midőn a fehérvári 
várparancsnok szinte mintegy 20 ezer emberrel
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száguldana Győr felé s az ott tanyázó nori, bur
gundi s magyar császári seregekre ütött, ezek által 
kegyetlenül megveretett, s egész Fehérvár faláig 
üldöztetvén, a hős Thury György által, — ki öt 
már több csatákból ismerte — maga a várparancsnok 
is közel a várhidjához, elfogatott s diadaljeléül a 
császárhoz küldetett.

Ekkor Thury György, ki vitézsége által magát 
már eleve is híressé tette — a császár által egy 
aranylánczczal ajándékoztatott meg, és arany sar- 
kantyús vitézzé neveztetett.*)

1587-ben Pálffy a Komárom vári főkapitány 
ostrom alá vetette a Székes-Fehérváriakat, de ered
ménytelenül; később az 1593. évben ismét Pálffy, 
Hardek, Zrínyi és Nádasdy, egyesített erőkkel tá
madván diadalokat is arattak. Ekkor Huszár Péter 
tévé a belvárosba vonult török elleni első támadást; 
az összes hadsereg jobbszárnyát Hardek, a balt 
Pálffy, a közepet Zrínyi és Nádasdy vezérlék. De 
habár a szerencse a mieinknek annyira kedvezett 
i s : hogy a törökök közöl tizezeren felül hullottak 
el, s e miatt már a vár feladása is terveztetett: a 
nevezett vezérek mégis a leirt véres csatát követő

*) Petrus Bizaros de bello pannoíiico. Schwandtnernél pag. 
391. — Istv&nffy.

6*
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korareggel, nem tudni mi oknál fogva? a vár további 
ostromával felhagyván, attól egészen elvonulának.

E csatának érdekes képét adja Szamosközy 
István egy szemtanú elbeszélése után: *)

(„Zekes-Fejervarnál lőtt hartzról 1593.
Az keresztyenök tábora, nagy tábor, Palotától 

fogva tsak nem zinte Zekös-Fejervarig fekiitt az 
táborbeli sokaság, mely táborba az eles bö es oltso 
volt, es tsak faltörö álgyú az mint az táborból jött 
ember zemmel látta, hetven volt benne.

Minden két ezör zamu keresztyenöknek, kinek 
kinek az ö nemzetsége, nyelve, es religioja szerint, 
egy egy Praedicatorok vagyon, es minden nap ket- 
ször dobolnak az praedicatiora, ’s fölgyülnek az 
Isten igéjének hallgatására.

Az keresztyenök Octobernek huzadik napjan 
az ó Calendarium zerint szalottak meg Fejervárat, 
es az táborból jött ember, másod napjan az zállas- 
nak, eljött onnat Buda fele, az Betsbül hozott mar
hák harmintz adgyanak meg fizetesere, es die 22. 
Octobris zemmel latta, hogy az Budai Házán Passa 
ki ment Budabul Fejervar segetségere nagy haddal, 
mely haddal, az mint nagy igazán jelentötte, az 
Tsaszar soldos fizetőit népéi, es az Török várakból

*) Podhraczky József közlése után Palugyainál.
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föl gyiilekezött Törökök, is meg az Janitsarok, az 
kiket Szinan Passa Budán hagyott volt, az Passa- 
nal voltak huszonöt ezrön. Mind Budai, Pesti, Esz
tergomi, Vatzi, Neogradi, Szecheni, Hatvani, Bereni, 
es egyeb sok rendbeli Törökök ott voltának az 
Passaval.

Az viadalnak modgya ez keppen lőtt, hogy az 
keresztyenöknek, ha hogy Zekes-Fejervarnak se- 
getsege találkozik, válogattak volt ki az táborból, 
15,000 jelös vitezlö népet, kik az Törököknek el
jövetelere vigyázták, es azokat várták; de az Passa 
nem találkozott azokra, hanem az derek táborra 
ment, es ,ott kezdötte el az hartzot, es az 15,000 
válogatott vitézök halvan az nagy lövést, oda siet
tek az táborra, az mig oda érköztek, adig az Tö
rök had megveretett, es az futó nepnek eleibe 
állották, es azok miatt lőtt az Török hadnak derék 
veszedelme; lőtt pedig az viadal die 24. Octobris 
az ó Calendarium zerint.

Az viadalnak helyéröl az Passa elszaladván, 
mikor Budara haza ment, akkor is ott volt az tá- 
korbol jött embör Budán, es az Törökökbe, az kik 
haza mentek oda zaladpzva, három zazon nem vol
tának zam zerint; az Passanak, az mint az embör 
erteközött felöle, az labat lőtték meg, es az kezé
nek négy úját vágták el.
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Az Budai Passanak megverese után az Tömös- 
vari Passanak zin népe az Gyulai Béggel Budara 
ment otalomnak okáért is, es az Zolnoki had is 
ugyan oda ment segetsegül.

Markhazi Ibraim Bég Szolnokba szállott, hogy 
az o otalmazza, Zent-Miklosba penig gyalog népét 
bocsátott őrizni.

Az keresztyenök Zekes-Fejérvár alá indulván, 
Palotából es Beszpremből az Törökök ki futottak, 
es azokat pustan hatták. Tsókaköben pedig meg
várták az hadat, az mely had alaja ment, es azt 
is megvöttek töllök az keresztyenök.

Ugyan azon embör jelentötte, hogy mikor haza 
indult volna Budáról, es útban Tzegledön lőtt volna, 
neminemö emberök érköztenek oda Budáról, kik ö 
neki ezt mondottak; hogy az keresztyen hadnak 
fele Fejervarba volna, es az varas epetenék; fele 
penig Esztergom alá ment volna. Ezt penig bizo- 
nyossan mondta, hogy az lövést egynéhány falubeli 
embörökkel ök is hallottak, es az sok lövéseket 
még is minden éjei hallják.

Egynéhány falubeli kotsisok zegén nepök akat- 
tanak az körösztyenökhöz, kik az Budai Passa 
hadaba voltak, es azok között egy ide ala való 
Kekasi embör is, mely Rekas nevű falu zinte Szol
noknak tövebe vagyon; azt meg értvén Nadasdy
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uram, hozzája vitette az ombört, es kerdözte tőle: 
ha meg zállotta Szolnokot is Batory István uram, 
avagy nem? es halvan, hogy meg nem szállottá, 
tsodálkozott rajta; igy beszellötte az embör. Az 
pedig az ember elzaladvan onnat, az levágatott 
nepöknek testök között jött vissza, es az testeket 
soknak mondgya.

Szinan Passa az veszedelömkor Tolnán volt, 
az az hírre; de az hadat vizza nem teríthette, algyui 
közöl pedig egynéhányat hagyott volt Zekes-Fejer- 
varba.)

1598-ban Nádasdy és Schwarczenberg tettek 
kísérletet a vár felszabadítására. A két hadvezér 
ugyanis, magyar és német sereggel, a már felsza
badított Győrből elindulván, május 14-kén Fehér
vártól félmértföldnyire szent Omár régi templománál 
táborba szállott.

Schwarczenberg, petárdákkal akart seregének 
a várkapuin utat nyitni: de e tervét nem létesítheté, 
miután tudósítást kapott: hogy a kapukat kívülről 
erős őrség védi.

Másnap tehát Nádasdy 150 huszárral a vár 
felé indult, apró incselkedésekkel akarván a törö
köket a városból kicsalni. A kapuvédők alig vevők 
észre a huszárokat, azonnal jelt adtak, s G00 lovas
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rohant ki a várból fogadásukra. Midőn megütköz
tek, Nádasdy folyton küzdve, mindaddig vonult 
hátra, mig visszahagyott tartalékához nem ért, itt 
megújult a csata, s oly hatalmasan rohantak az 
ozmánok közé: hogy ezek 196 embert elvesztvén, 
futásnak eredtek s a várba menekültek.

Schwarczenberg is megjelent a csatamezön, és 
mivel reményiette, hogy a törökök előbbi vesztesé
güket boszulatlan hagyni nem fogják, Nádasdynak 
meghagyta, hogy huszáraival csatarendben állva 
maradjon, s bevárja az ellenség kirohanását, ö pedig 
magát a sárrét posványái közé rejté, hogy onnét 
alkalmas időben kitörhessen.

r
Úgy is lett, erős török had indult ki a várból 

s ezek oly erősen rohantak Nádasdyra, hogy ez 
kénytelen volt visszavonulni, s a felbátorodott ellen
ség vágtatva üzé a huszárokat. Schwarczenberg, 
most legalkalmatosbnak látván a perczet, kitört az 
ingoványok közül, s a vele rögtön visszaforduló 
Nádasdyval együtt az üldözőkre rohant.

Heves volt a harcz; de a törökök nem soká 
védelmezheték magukat — rövid időn rendetlen fu
tással a várban kerestek menedéket s oly ijedséggel 
tolakodtak a hidra, hogy ez a terhet el nem bírhat
ván leszakadt s igy sokan a vízbe fúltak, a künszo- 
rultak pedig részént leölettek, részént fogságba estek.
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Szép lovakat, gazdag fegyvereket nyertek a győzök: 
de a várba nem mehettek. *)

A következő 1599-dik évben ismét szerencsét 
kísérlettek Pálffy és Sehwarczenberg, s a külváro
sokat bevevén feldúlták és felégették; a belvár ka
puját petárdával akarák beüttetni, ezt azonban jókor 
észrevevén a törökök, egy szerencsés kirohanással 
őket elüzék s a petárdát is elvették. **)

Mindezen kísérletek és csatárzásoknál szeren
csésebb volt azonban az, melyet 1601-ben Mercu- 
rián fővezér intézett Fehérvár ellen, mely által ez 
58 évi szenvedés után a törökjáramtól legalább egy 
időre megmenekült.

Ugyanis, midőn hosszas halasztgatás után, végre 
Bécsben is jónak látták, komolyan látni a város 
felszabadításához, Mátyás föherczegnek parancs ada
tott : hogy Mercurián fővezérrel egyesülten az ostro
mot megkezdjék.

Ezeknek egyesülése Komáromnál megtörténvén, 
az ostromkészleteket maguk előtt küldve Fehérvár 
felé húzódtak.

Nehogy azonbán az ellenség a szándékot, előre 
észrevevén a város őrségét megerősítse, Ruszwurm

*) 1329-dik Tud. Gyűjt. V. köt. 27. lap.
**) Petheö Gergely Krónika 147. lap.
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ezredes egy csapattal Esztergomba küldetett, hogy 
ott azonnal Altbeim és Bernhausennel egyesülvén, 
miután a várat kellő őrséggel ellátták volna, a budai 
utón Zsámbék és Vál között jöjjenek Fehérvárnak 
és a főtáborhoz csatlakozzanak.

Ez mindkét részről teljesítetvén, Mercurián 
és Ruszwurm is szerencsésen, észrevétlenül Fehér
vár alá érkeztek, s a következő éjen, miután a 
herczeg s a tábornokok a vár és elösánczokról tu
domást vettek volna, az ostrommunka megkezdése 
elrendeltetett. Először a vár körül sánczok készít
tettek, mely mögől egyrészről támadás tétessék; 
ezután, hogy a külvárosok nagy veszteség nélkül 
vétethessenek be, Ruszwurmnak parancs adatott, a 
mocsáron keresztülhatolást kísérteni, s a várhoz 
érvén, dobok és trombiták zajával jelt adni; hogy 
a többi városrészek ellen is azonnal támadás intéz- 
tethessék.

Ruszwurm, a kimenekült magyarok- és bajo
roktól megtudván, hogy miután az ellenség a nö
vekedett mocsár nagysága miatt a Szigetváros felöl 
magát legbiztosabban érezné, ezt őrséggel alig látta 
el, s két biztos kéme által azt is megtudván, hogy 
a mocsár bizonyos helyen átgázolható volna éjsza
kának idején ezer vitézzel megkezdé az átvonulást.
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Kilencz óra lefolyása után eszrevétlenül a szi
gethez értek, s oly szerencsésen, hogy hét ember
nél több nem veszett a mocsárba. Azonban ekkor 
már reggeledni kezdett; nehogy tehát korán észre
vételén , a kedvező alkalmat elszalaszszák, Rusz- 
wurm a legelsöbben partra szállt, száz ember élén 
felkeresvén és megtámadván az őröket, nagy dob 
és trombita zajjal jelt adott a megtámadásra Mer- 
curián és a többieknek is.

A csekély számú őrség nagy zavarba jővén a 
Szigetváros nagyhamar elfoglaltatott — a mieink 
közül ezalatt áldozatul esett hat vitéz és a hires 
Wobacourt kapitány czombjában sebet kapott.

A másik oldalról, az adott jelre, Mercurián és 
a többiek támadást intézvén, a törökök oly zavarba 
jöttek, hogy a külvárosokat odahagyván, a mieink
nek szabad utat engedtek, s igy az elörészek 14 
ágyúval együtt elfoglaltattak.

A külvárosok elfoglalása után, miután a Rácz-, 
Sziget- és Víziváros a két belsővárral együtt mind
nyájan mély vizvezetö csatornával lévén körülvéve, 
semmivel sem gyengébbek mint Hatvan vagy Pápa, 
a következő éjen a jobbfelőli erősségen sánczokat 
s futóárkokat készíttettek, s ezek befejezve lévén, 
gróf Szultz parancsot kapott csapatait a sánczokba 
vezetni s a várra rohamot intézni.
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E közben azonban, minden szorgalom és igye
kezet daczára egy véletlen közbejött eset hátráltatá 
a munkát. Ugyanis: midőn egy ostromágyut a vizen 
keresztül akartak szállítani, terhe alatt a hid lesza
kadt , — ez a többi lövegek átvitelét a következő 
napig megakadályoztatta.

Midőn már a lövegek, a falaknak irányozva 
helyreállittattak, felszólították az őrséget, a vár 
szabad-kiköltözés melletti feladására. Ezek azonban 
válaszúi, két ágyúból a mieink közé lőttek.

Ily módon tehát az elfoglalás nem sikerülvén, 
Althein Adolf és Stahrenberg Gotthart ezredeseknek 
parancs adatott, hogy a következő nap, azaz sept. 
20-kán az ostromot a bajor csapatokkal egész erő
vel megkezdjék.

Althein és Stahrenberg a kijelölt napon, öt 
zászlóaljjal kezdették a munkát, s habár az ellen
ségtől háromszor visszaverettek, negyedszeri heves 
rohammal a rondellát elfoglalták.

Erre az anhalti és hofkircheni herczegek a 
túloldali nagyobb erődöt megtámadván: daczára az 
erős ellentállásnak, kő- és lándzsa-zápornak, véres 
harcz után bevették, s igy az egész vár keresztény 
kézbe került.

A basa 60 előkelő törökkel jó ideig védel
mezte magát, de miután menekvésre semmi utat



93

nem látott, letette fegyverét, s a vezérek paran
csából a külső táborba kísértetett.

Más kétszáz török, élethalálharczra elszántan, 
a királyi palotába vette magát, hol bezárkózván, 
egy erősen megtömött ágyút a kapunak szegezett; 
midőn a mieink be akarának törni, az ágyú elsiit- 
tetvén, ezekből mintegy 10-et a védők közül pedig 
60-at sújtott agyon, a többi benn levők, kardra 
hányattak.

A kétségbeesett törökök ugyanekkor több épü
letet, s köztük sz. István hatszáz év viszontagságait 
kiállott ékes basilikáját is lőporral felvettették, mely
nek romjai alatt velük együtt sok keresztény is 
sírját is leié.

A védeni jött németek sem voltak sokkal job
bak a törököknél; mert ezeknek romlása után, ál
talános rablás és fosztogatás következett s nemcsak 
az annyi szenvedésen keresztülment nyomorúlt la
kosokat nem kimélék; hanem újra feldúlták a ki
rályok sírboltjait is.

2000 török,· hogy életét megmenthesse, a mo
csárba menekült; ezeket Kollonics ezredes kézre- 
kerítvén, mind levágatta.

A hadikészlet és élelmiszerek nagyrészben tűz 
martalékává lettek, haszonvehetö ágyú kevés, ló?
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ökör, és más barom azonban nagy számmal esett 
a győzök kezébe.

Ezután 5000, ember elküldetett Simontornya, 
Koppány, Adony, Földvár bevételére, — hogy Fe
hérvár annyival inkább biztosíttassék — mi a törö
kök gyáva ellenállása miatt könnyűszerével végre
hajtatván, Stahrenberg, öt zászlóaljjal Fehérvár vé
delmére hagyatott, s a megrongált helyek kijavítása 
reábízatott.

A többi sereg a várostól félmértfóldnyire ütött 
tábort, a beállott hidegek miatt azonban — hogy 
tüzelőt szerezhessenek — helyöket megváltoztatván, 
másfél mértfoldnyire a várostól, Csókakő felé egy 
erdő alá mentek, hol nehány napot töltének, hogy 
a vár minden készletekkel egész biztossággal lát
tathassák el.

Ezalatt megtudván a budai basa Fehérvár el
vesztőt; hogy a fényes porta haragját kikerülje, 
mintegy 30,000nyi sereget vont össze, s megindult 
annak visszafoglalására.

Octóber elején meg is érkezett a vár alá, me
lyet Stáhrenberg 2000 némettel, s három zászlóalj 
magyarral védelmezett. 9-kén este tette az első tá
madást, de csakhamar visszavonult s egész másnap 
10 óráig békében volt; ekkor azonban összes ere
jével megkezdette az ostromot és ámbár a szabad
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hajdúk hősileg ellentálltak, a túlnyomó erő mind- 
azáltal győzvén, jobbszárnya a mieinket megtörte, 
néhány sánczot, s két ágyút elfoglalt.

12 órára már annyira előnyomúltak, hogy egyik 
oldalról két ágyúval magát a várt kezdték lövetni, 
sőt midőn már az ideközeledett csókakői táborból, 
Althein tábornok és Fargoutsch kapitány a hajdúk
nak kétszáz vitézzel segítségére jött, — ezek sem 
voltak képesek a csata szerencséjét megfordítani, 
Fagoutsch maga is 40 vitézzel együtt elesett.

Ezután megrohantak egy sánczot, melyet Bi- 
zantzán kapitány a maga csapatával s néhány hu
szárral védelmezett. A kapitány azonban csendesen 
bevárta a támadást, s mikor már csak néhány lé
pésnyire voltak a sánczoktól; a karabélyosok és 
tüzérekkel egyszerre közéjök lövetvén, az igy za
varba jött ellen sorait rohammal megtámadta; őket 
a sánczokból kiszorította, s közölök nehányat elfogott.

Ezalatt az ellenség másoldalról ismét két igen 
jó állást elfoglalt, s egyszersmind hirülhozák a ké
mek hogy egyszerre négy oldalról akar új támadást 
intézni. Ekkor a külső táborban, — látván a vég
szükséget, elhatároztatott: hogy az egész gyalog 
és lovas haderővel segítségére menjenek a szoron
gatott várnak.
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Délután három órakor csatarendbe állítatott a 
sereg, s az ütközet megkezdetvén, oly szerencsével 
folyt, hogy az összesen 8000 főből álló tábornak 
csak fele harczolván, a több mint 30,000 főből álló 
törökön győzelmet nyertek; közölök sokat levágtak, 
mocsárba szorítottak, elfogtak, s több ágyút s hadi
készletet elfoglaltak — a mieinkből 300 halott esett 
s ezzel a csata e napon bevégződött.

E csataképek írója, a magyar katonaságról 
nem legjobban emlékezik, annál jobban dicséri 
azonban a németeket; ennek czáfolatára azonban 
úgy hiszem elég megemlíteni: hogy ott, az akkori 
magyar katonaság színe, a szabad-hajdúk és huszá
rok voltak, kik csak győzni vagy halni tudtak, a 
ellenben hol ez idő szerént árulás vagy mugfutásról 
emlékezik a történet, az rendesen a német őrségek 
harczi-dicsőségeihez tartozik. De bocsássuk meg 
neki e kis szépítést, — mert ő maga is német volt!

Vasárnap, október 11-kén a mieink a hegyek 
felé az ellenséghez közeledtek, de össze nem ütköz
tek; hanem jól rendezett csatarendben megállották. 
Erre az ellenség is közeledvén, hoszszas előre-, 
hátravonulások után, huszárainkat, kik a magasla
tokat foglalák el megtámadta s azoktól két zászlót 
elvett, ekkor azonban nagyobb számú német lovas
ságtól megtámadtatván, visszaveretett.
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Ezután az ellenség, a völgybe helyezett sze
kereinket akarta elfoglalni: de ez nem sikerülvén, 
visszavonult, s az éjét mindkét fél csatarendben 
töltötte.

Másnap napfelkölte előtt két órával, a mieink 
egész táborukkal felkerekedvén, teljes csatarendben 
Palota felé vonultak, s szekereiket megukkal vivén, 
azok mögé húzódva várták az ellenség támadását.

Ezek nem tudván, hogy Althein csapata az 
éjjeli köd leple alatt ezer emberrel erösittetett, és 
pedig a szekerek felöl, melyekből a tatárok néhá
nyat el is foglaltak: de ekkor Ifalon gróf és Preu- 
ner ezredes, Kollonics lovasaival egyesülten nyo
multak ellenük s igy minden kísérletük visszaveretett.

Ezalatt az ütközet más három oldalról is meg
kezdődött, s különösen a jancsárok, gróf Thurn 
lovasaira ütvén, ágyúikkal a lovakban igen nagy 
kárt tettek.

Délután 3 óráig változó · szerencsével folyt a 
harcz: de ekkor Isten különös kegyelme fordult 
a mieink felé, s a késő estéiig tartott csatában az 
ellenség végkép megveretvén, egész a táborhelyig 
üldöztetett.

Kihaia Mehemet, a budai basa, egy másik 
basa, hat szandzsák bég s több mint 3000 török 
közvitéz esett el.

7
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A budai basának feje, Kihaia harcziménjével 
s kardjával együtt a vezérek elé vitetett.

A mieink közül is elesett több tiszt, s 300 
közvitéz.

17. és 18-dik octoberben még megújultak a 
csatárzások: de mindig a mieink győzelmével, s 
igy a törökök látva, hogy nem boldogulhatnak, el
vonultak, azon ígérettel: hogy a jövő évre nagyobb 
erővel fognak támadni, s ekkor nemcsak Fehérvárt, 
hanem Esztergomot s más várainkat is beveéndik.*)

így végződött az 1601-iki harcz, mely Fehér
várt — 600 éves múltjának legszebb emlékeit sem
misítvén meg — mondhatni tönkre tette, s felsza- 
badítá csak azért:hogy nem egész egy év leforgása 
után, midőn a török újból, szavát beváltani jött, új 
szenvedések után, kijavított falakkal juthasson annak 
birtokába.

Az 1602-dik évben Haszán Gimesgi nagy se
reggel érkezett a falak alá. A várat ekkor Insulán 
Mark 600 magyar lovas s ezer német gyaloggal 
védelmezé. A vezér rögtön követeket küldött a csá
szárhoz segélyért, de az nem érkezett; a harcz 
hevesen folyt, az őrség nagy szenvedésnek volt

*) Ortelius Redivivus Chronica des ungarischen Kriegs Vesens. 
I. köt. lap. 292 — 296.
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kitéve, a törökök mesterséges utat készítettek a 
mocsáron keresztül, s a külvárosokat elfoglalták. 
De még korán sem volt minden elveszve, s a hős 
vezér megfogadá, hogy a várat utolsó csepp véréig 
védelmezendi. Ekkor azonban a megrémült német 
őrség, titkon a feladásról kezde az ellenséggel alku
dozni s a feltételek megkötése után, ellentállás nél
kül engedé a Jancsárokat a falakra felmászni. A 
vezér több tisztekkel együtt elfogatván, bilincsekbe 
verve vitetett Konstántinápolyba, s Fehérvár újra 
több mint hatvan évig tartó igába jutott. *)

A törökök újra megerösíték a várost, s rablá
saik, hatalmaskodásaik színhelyévé tevék, mígnem 
az 1688. év, Buda bevétele útán ide is meghozá 
a szabadulás hajnalát. Undok vala a törökök kiköl
tözése után a vár és város tekintete, s csak lassan 
kezdett ismét épülni, mígnem a Rákóczy mozgalmak 
alatt, újra őriztetett s közelében csaták is vivattak.

Fehérvárnak, — úgy mint a többi városoknak 
— szerencsés felszabadulása emlékére ezüst érmek 
verettek,**) rajtok egyik oldalon trónon ülve Leopold 
király képe, e körirattal: Dein Stuhl soll bestehen 
ewig, a másik oldalon a város miniatur képe e

*) Mary. Hist. Regn. Hung. Lib. I. pag. 19.
**) Lásd hátul III. számú rajzot.

7*
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fölirással: Stuhhveissenburg erobert den »/„ Mai 
1688.*)

Az 1702-dik évben adá ki I. Leopold király 
ama rendeletét, melynek következtében többek kö
zött Fehérvár bástyái is lerontattak. Ezzel bevég- 
zödött e város úgy dicső, mint viharos életének 
korszaka, ezentúl történetét tiszta lapok jelelik, s 
lassan gyógyitgatá a véres harezokban kapott sebeit, 
mígnem 1843-ban új szerencsétlenség éré, midőn 
véletlen támadott tűz által több mint egyharmada 
hamuvá lön.

Ezután az 1848—49-diki évek azok, melyek 
ismét egy pár setét lapot hagytak maguk után, vá
rosunk múltjában is.

Midőn a lázadó bán, csőcselékeivel az országba 
beütvén, a király nevét hangoztatva kegyetlen pusz
títással s rablással nyomúlt mind közelebb annak 
szivéhez, a honvédelmi bizottmány, ellene küldött 
csapatainkat Fehérváron összpontosítá.

Jellachich September végnapjaiban érkezett a 
város alá, hol a mieink már' a Polgárdi felé eső 
síkokon csatarendben fogadák. Összeütközés azon
ban ez alkalommal nem történt, az előcsapatok közti 
egy pár eredménytelen tüzváltás után, a mieink

*) Schönvizner Num. Tab. XI. pag. 404.
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Pákozd felé vonulának, az ellenség pedig a városba 
jött. Itt mintegy három napig rettegteték a lakókat, 
rabolva a szöllőhegyeket s űzve féktelenségeket, 
midőn a bán trombitát fuvata, s néhány száz embert 
a városban hagyván, Pákozd felé indúlt megtámadni 
a magyar tábort.

Az ütközet 29-kén történt s a horvátok meg- 
veretésével végződött, ugyanezen napon a fehérvári 
polgárság is lefegyverzé a zsarolására hátrahagyott 
csapatot.

A következő napon az ütközet-vesztett had a 
mieinktől nyert három napi fegyverszünetet hasz
nálva, sebes menetben vonult keresztül Fehérváron, 
útját Becsnek veendő. Ideje nem volt számon kérni 
lefegyverzetteit; hanem új, mintegy 300 főből állót, 
hagyott ismét maga után, mely Róth és Philipovics 
megérkeztéig, a várost féken tartsa.

A polgárság néhány óráig türé istentelenkedé
seiket; midőn azonban tudtára esett, hogy Jellachich 
már Moór felé jól elhaladt, s ezek határt nem is
merő rakonczátlansággal az utczákon végig kezdé- 
nek lödözni, önvédelmének s boszújának szabad 
tért engedvén, őket megtámadta, s részben legyil
kold, részben pedig foglyokkká tévé.

Ezután Fehérvár most magyar, majd német 
kézben lévén minden nevezetesebb esemény nélkül,
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sok viszontagságon ment keresztül azon időpontig, 
midőn a magyar fegyverek harczi dicsőségére, vagy 
inkább csak hadi szerencséjére az orosz segély, 
mint egy sűrű sáskafelleg borítá árnyékát. Ekkor 
az ö napja is vórlángba fürödve kelt fel s környék
kel keveré földének szentelt porát.

A magyar sereg kivonult, s jöttek a császáriak. 
Félrevert harangok kongása hirdeté a vészt, mely 
közéig, s a haza s szabadság eszméitől lelkesített 
érczkeblü nép összesereglett védelemre, Ásó, kapa, 
vasvilla volt legtöbbnyire fegyverzetök, kinek mit 
foglalatossága nyújtott ; mert a hordátoktól elszedett 
kardok- s puskákat, az ellenséges parancsnokok 
halállal fenyegető felszólítására ugyan nem: de nagy 
részben beadták a haza oltárára. Kivonultak a budai 
sorompó felé a város végére, hogy itt fogadják az 
ellent. Ez azonban már ekkor előbb mint hivék 
megérkezett, egy elöcsapata árkok, kerítések mellé 
rejtőzve volt, a többi pedig az úgynevezett Halesz- 
kert aljánál várakozott. A fölkelés vezetői, két tisz
tességes kiszolgált agg huszár fölkezdék állítani a 
csatarendet midőn az ellenség észrevétetett. A nép 
közöl egy lövés tisztjüket azonnal földre teríté: de 
ez jel volt, melyen a siralmas catastropha kezdetét 
vegye; pár pillanat alatt körül voltak véve s a föl
det jajgató sebesültek vére áztatá, az állás tarthat-
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lanná lett, kiki sietett merre szabadulást látott, s 
háztüzhelyóhez igyekezett, megmenteni legféltöbbjét.

A császáriak bevonultak, ego csóvákkal egyen
ként gyújták fel a külvárosok házait s rablás- és 
gyilkolással érezteték a győzök hatalmát. így áldo
zott le a szomorú nap hamvak és romok felett.

Ezután következtek az inquisitiók, hogy meg
büntessék a népben azon szent érzetet, mely a 
nagy királyok sirhalmai felett velők születik.

Végül jött a sarcz, melynek behajtásában, a 
Haynau által nevezett királyibiztos, Héring, (fajda
lom, hogy ez ocsmányságot egy magyarról kell 
mondanom) hogy magának kitűnő érdemeket sze
rezzen, oly lelkiismeretes pontossággal járt e l : hogy, 
kinek a vész egyebet nem hagyott rajtlevö ruhájánál, 
attól is megfosztá.

Az ezután következett tizenegy év alatt Fehér- 
vár is szenvedé azt, mit más városok, mi azonban 
ezalatt történetére legfőbb, az : hogy a burocraticus 
rendszer ádáz szolgái, a magának itt szinte Hero-
stratusi nevet szerzett F ........y polgármestersége
alatt, — hogy a szabadságnak emlékét is kiirtsák — 
okmányai egy részét elsikkasztották.

Miután múltjának történetét ezzel befejeztük 
volna, áttérek jelenére, itt már azonban nem any- 
nyira szólhatunk eseményekről, mint inkább csak
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képet fogunk rajzolni, mely városunk szellemi és 
anyagi helyzetét visszatükrözze.

A jelen Fehérvár, nem ragyog többé a réginek 
fényében, nem bírja a réginek nagyságát, s mond
hatni tán jólétét sem : de úgy látszik, már a sors 
is megeléglé reámért csapásait, s elérkezett az idő, 
midőn hosszú elhagyottságának felhői szétoszlanak, 
s egy szebb tavasznak napja ragyog reá.

Midőn Fehérvár megszűnt az ország fővárosa, 
királyainknak koronázási s temetkezési helye lenni, 
egyszersmind elszegényedésre is lön kárhoztatva; 
mert midőn a dúló török-hadjáratok után romjaiból 
újra felemelkedék, élénk kereskedelem lett volna 
az egyedüli mód, mely felvirágzását elösegítheté 
vala, — mely nélkül, bármily szorgalmas méhként 
iparkodának is lakói, egy szerencsétlen nap csapását 
csak évtizedek verejtékes munkája hozhatá helyre, 
— ezt pedig természeti fekvésénél fogva, távol gyors 
és könnyű közlekedési közegektől, csaknem a mai 
napig nagyban nélkülöznie kellett. A jelen azonban 
bőkezűbbnek látszik irányában, mert remélhető, 
hogy a most öt Bécs, Pest és Kanizsával összekötő 
vasútvonal, ha nem is régi fénye: de legalább 
régi jólétére fel fogja segíteni.

Tekintetbe véve azonban, mit e város szenve
dett, s a mostoha körülményeket, melyek sebeit
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oly nehezen engedek gyógyulni, valóban érdeméül 
kell féljegyeznünk, annyi — nem éppen átgondolt — 
néha saját fiai által ejtett megjegyzések ellenére is, 
hogy a szellemi téren, hazánk legtöbb városával 
győztes lehet a versenyen. Fögymnasiuma, a cister- 
eita atyák gondos kezei alatt sok jeles férfiút nevelt 
már a honnak, számos alsó iskoláinak jótékony 
Itatásáról tanúskodik köznépének erkölcsisége, sza
bad, érett gondolatjárása és szorgalma; s mi más 
jótékony intézeteket illet, ezekben sem szenved 
teljes hiányt, mint azt annak helyén elősorolni fogjuk.

A székes-fehérvári nagygymnasiumot, hihetőleg 
még maga sz. István király alapította, s annyi bi
zonyos, hogy Gellért püspök idejében virágzásban 
volt; a később bekövetkezett nehéz idők alatt azon
ban egészen elenyészett, mígnem a városnak a török 
járom alóli végképpi felszabadulta után, a Jezuita 
rendnek itteni születésű főnöke Yánosi Antal, gaz
dag örökségét reászentelve, azt ismét életre kelté.*)

Van ezenkívül most a városnak, papnöveldéje, 
— mely 1801-dik évben Milassin Miklós püspök 
által alapítatott, — egy alreál, egy elemi s több 
népiskolája; végül legújabban nönöveldéje, melyet 
Farkas Ferencz Nagy-Prépost 1853-ban alapított.**)

*) Toldy után Palugyay fentidézett munkájában.
**) Lásd'hátul VII. okmány.
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Jótékony intézetei, a szegények intézete, városi 
kórház és betegek intézete.

Másnemű jótékony intézetei közül fenáll s vi
rágzik takarékpénztára, casinója azonban a külön
böző körülmények mostohasága miatt már kétszer 
megbukott; valamint szerencsétlen véget ért „Élet
biztosító intézete“ i s : melynek nagyszerű eszméjét 
s jótékony hatását e város lakói elsők fogván fel 
hazánkban, nagy áldozatokkal eszközlék annak létre
jöttét 1846-ban.

Gazdasági egyesülete s lóversenyei, melyek 
néhány év óta keltek új életre, illő pártolásban 
részesülnek.

A székes-fehérvári püspökséget Mária Terézia 
királyné alapítá az 1777-dik évben, valamint a tö
rök iga által végkép elenyésztetett káptalan is az 
ö uralkodása alatt alakítatott meg újból; s ugyan 
az ö uralkodása alatt épült a jelenlegi belvárosi 
anyaegyház is , *) melynek ö sz. István királynak 
Raguzából visszahozott koponyáját 512 unciát nyomó 
ezüstbe foglalva adományozá. Ez ereklye most is 
azon egyházban őriztetik, s évenkint a szent király 
ünnepén a buzgó hívek közt körülhordatván, köz- 
tiszteletre kitétetik. Ez egyházon kívül van még

*) Lásd V-dik okmányt hátul.
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Fehérvárott a felsővárosi anyaegyház, papnöveldéi 
egyház, cisterciták (hajdan Jezuiták, később Pau- 
linusok) egyháza, sz. Ferenczieké, a custodiatus 
kápolnája, a Rókus kápolna, szöllökbeni kápolna. 
Van ezenkívül egyházuk más vallásfelekezeteknek, 
u. m. : a görög nemegyesültek-, reformátusok-, és 
izraelitáknak.

Mi a custodiatus kápolnáját vagy máskép Anna 
kápolnát (igy nevezik védszentjéröl) illeti, méltó 
hogy kissé bővebben emlékezzünk róla. Ez a mos
tani cathedrális templomtól éjszakra mintegy 50—60 
lépésnyire esik, belül 13 lépés hosszú, és tiz lépés
nyi széles csinos góth stylben készült épületecske, 
nyolcz kisebb és négy nagyobb oszloppal, melyek 
az orgonával ellátott kisded karzatot tartják. Ez 
egyedüli szebb emlék, mi annyi viszontagság között 
máig épségben fenmaradt városunknak fényesebb 
korából. Mint a reávonatkozó okmányokból kitetszik, 
Mátyás király idejében alapíttatott, Dominicus sz.- 
fehérvári prépost által, a nagy király pedig Keresztár 
tulajdonával ajándékozd meg, mely 1777-dik évig 
birtokában volt. *)

*) Origo igitur capellae S. Annae, que diu latuit, vestigio 
huius documenti, Dominico Praeposito Alba-Regalensi tribuenda 
est. Memoria Cap. S. Annae. Eruta per Joann. Pauer. 1858.
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Kolostorai vannak itt a cistercita és sz. Fe- 
rencz rendi atyáknak.

Mi a város mulatóhelyeit illeti, ezeknél kissé 
meglátszik, hogy mióta múltjának szépnapja letűnt, 
nem sok oka volt lakóinak vigadni, teljesen azon
ban ezeket sem nélkülözi, a mennyiben a délnyu- 
goti szélen a Sóstó séta-ligetje s különösen az éjszak - 
nyugoti részen az egyszersmind gőz és hideg für
dővel is ellátott csinos Kenessey-féle kert, ennek 
színét viselik.

Gyógyforrásai nincsenek, meg kell azonban 
mindazáltal jegyeznünk, hogy vizei feltünőleg érez
hető ásványvegyületet tartalmaznak.

Ezzel, miután mennyire lehetett, a jelén apró
lékosságait is összeszedtük, krónikánk be van fe
jezve. Láttunk boldogságot, dicsőséget, fényt, ra- 
gyogványt a múltak honában, láttuk annak pusztu
lását vérbetiikkel írva a sorskönyvébe, láttunk újjá
születést ; mi ezután következik azt a jövőnek titkos 
leple takarja. Adja a Mindenható: hogy, ki tán 
századok múlva fogja ismét e város múltjának fá- 
tyolát fölemelni, e naptól újra csak a szellemi s 
anyagi haladás legtündöklöbb sorait jegyezhesse fel.
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if i i e város levéltárát illeti, az fájdalommal kell 
kimondanunk, történeti emlékek, s okmányokban 
oly szegény, milyenné csak súlyos viszontagságok, 
pusztítás és megraboltatás által lehetett; úgy hogy 
a gazdag városnak, mely oly fényes szabadságokat 
élvezett, melynek múltja századokkal azelőtt oly 
nagyszerű volt, most mindezek igazolására, nincs 
több birtokában három eredeti okmánynál, ez is 
csak a későbbi idők maradványa; a legszebb em
lékek, viszontagság és hüségtelen kezek áldozatává 
lőnek. Mi is közlünk itt, a levéltárban létezőkön 
kívül még néhányat itt-ott összeszedve, de ez még 
árnyéka sem lehet, azon számtalan soknak, mely 
részint végkép elenyészett^ részint pedig tán távol 
vidékek levéltáraiban rejtve van, s melyeket csak 
számos évek fáradalmai után lehet szerencséje egy 
vagy más búvárunknak megismerni és megismer
tetni.
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L
Mi Lipót Isten kegyelméből dicsőségesen ural

kodó római császár, német, magyar, cseh, dalmát, 
horvát, tót, szerb stb. országok királya, Austria 
föherczege sat. Emlékezetül hagyjuk ezennel kije
lentvén mindennek kit illet. Hogy hiveink Székes- 
Fehérvár hasonnevű vármegyében fekvő városunk 
okos s előrelátó birájának többi tanácsbeliéi s pol
gárainak következőleg egész községének részéről s 
személyében nekünk négy rendbeli oklevelek mu- 
tattattak elő egy alázatos felirattal. Es ugyan az 
első Sz.-Fehérvár városának borbeviteli s eladási 
határzatának megtartásáról szól, 1485-ben kelt a 
pozsonyi káptalan levéltárában őriztetve. A 2-dik 
több rendbeli, Fehérvármegyében fekvő községek — 
Vál, Velencze, Vereb, Tokajihoz tartozó birtok
részek adományozásáról szól. A 3-dik több, Palota 
várhoz tartozó Chor, Kutty, Gyón s Esthemer bir
tokok visszaválthatásának engedélyét foglalja magá
ban; a 4-dikben Istenben bold. I. Ferdinánd rom. 
császár, német, magyar, cseh király, ősünk s ural
kodásban elődünk 1541-ben Sz.-Fehérvár kiváltsá
gait s szabadalmait megerősitii s biztosítja s ez 
kivonatban magyar királyi Cancelláriánk s Cama-



ránk levéltárában találtatik. A négy oklevélhez csat- 
lott feliratban Felségünk említett Sz.-Fehérvár pol
gárai nevében s személyében legmélyebb alázatos
sággal megkéretik, hogy mi az említett hozzánk 
nyújtott okleveleket — melynek elseje egészen a 
többi kivonatban alább közölve van — annak min
den s egyes pontjait elfogadva s jelen okleveleinkbe 
közzétéve helyeseljük, megerősítsük s annak meg
újított örök érvényességét Sz.-Fehérvár polgárai — 
azok utódai számára biztosítsuk. Mely oklevelek 
elsejének teljes tartalma e következő.— „Mi, Por
koláb Bertalan Sz.-Fehérvár bírája, 12 esküdtei, 
polgárai s polgármesterei emlékezetül adjuk — hogy 
mi a város jóvolta s hasznáért a fehérvári egyház 
prépostjának s káptalanjának, nem különben a sz. 
Miklósról név. píisp. egyház káptalanjának s István 
prépostjának, a sz. Istvánról nevezett egyházi ke
resztesek Oonventjének — s annak praeceptora Ist
vánnak, sz. Miklósról név. püsp. egyház kanonok- 
jainak hozzájárultával a városba hozandó borok fe
lett egyértelmüleg, józan egyakarattal következő 
ezikkeket szerzettük, rendeltük s azoknak megtar
tását s megtartatását határozottan akarjuk. Először 
hogy a fennevezett egyházi urak, többi plébánosok 
és a sz. Miklós egyháza melletti hold. szűz Máriáról 
nevezett zárda sz. szüzei saját vagy vett boraikat

8
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mindenütt, az év minden részében beszállíthatják s 
eladhatják. — Minden cllenmondás nélkül. — Az 
egyház presbyterei saját szölleikon termett boraikat 
vagy mit ajándékul kapnak1 a városba bevihetik, 
letehetik; de soha vett bort. — Λ fehérvári polgá
roknak, prépost s kanonok urak jobbágyainak, to
vábbá a keresztes urak s zárdáknak, bárhol lakja
nak is, ha e városban házok van s adót fizetnek, 
az év bármely részében szabad vett bort behozni, 
eladni s mérni. — Bárki legyen — ki itt nem lakik 
s házzal nem bir, se saját, se vett borát eladásra 
be nem hozhatja, csak azt, mi asztalára vitetik, s 
akkor is a mi beleegyezésünk s akaratunkkal. A 
nagyobb egyház udv. kanonokjainak Conductorai, 
Admin is tratorai s tagjai, Lajos király hajdani háza, 
a polgárság gyülháza is azon szabadalommal élhet
nek, mint az előbb nevezettek. — A saját házzal 
nem bird zsellérek, bár adót fizetnek, vett bort he 
nem hozhatnak, csak azt mi saját szölleikon ter
mett. — Ugyanazon zsellérek azonban a saját házzal
bíró fennevezettektül bort vehetnek, s eladhatják....
Továbbá mindnyájunk haszna s jóvolta tekintetéből 
sz. István király, sz. Imre hcrczeg napjaira eső két 
vásárkor bármely kereskedőnek megengedtetik bort 
hozni a városba s a szokott helyen árulni, — azonban 
ily vásáron vett bort ne merészeljen a városba le-
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tenni olyan, ki nem itt lakik s itt házzal nem bir, 
bár adót fizet is, se inás külföldi idegen. A fent- 
ezimzett tisztelendő urak jobbágyai azok borát s 
más egyebét behozhatják, de nem árulhatják; hanem 
lakjaihoz szállítsák, hacsak azon urak, jobbágyok, 
polgárok, — kiknek itt házuk van, venni akarnának, 
a mit szabadon tehetnek, valamint eladhatják is.— 
Azok — kiknek itt házuk van, de. személyesen nem 
laknak itt — se saját, se vett boraikat soha a városba, 
se házokba nem szállíthatják. — Senki az itt lakozó 
polgárok s jobbágyok közül, nem ide való roko
naiknak, barátjaiknak vagy idegeneknek saját vagy 
vett borát, a maga bora mellett c határzat ellenére 
behozni ne merje, különben az ily bor lefoglaltatik 
s alább következő módon kifolyatik. — Ugyancsak 
ha a zsellérek vagy más külföldiek vett bort nyíltan 
vagy alattomban vagy bármi szin alatt á városba 
hozni megkísérlőnek, ily bor a piaczra vitessék s 
mindennek szemeláttára kifoiyassék. Es hogy e 
határzat valósodjék s közmegegyezéssel fenntartas- 
sék — választassanak az egyes utczákra bizonyos 
számú polgárok s jobbágyok, kik esküdjenek meg, 
hogy szorgalmasan s .igazságosan fognak őrködni 
ezen határozat épentartására, joguk legyen annyiszor, 
mennyiszer kellőnek tetszik, a városban levő pol
gárokat, borárusokat s pinezetulajdonosokat meg-

8*
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esketni, s ezen eskü igazságát feklcrítni. — Ezen 
esküdt polgárok bírják a határzat ellen talált bor 
harmadrészét jutalmul, úgy azonban, hogy az ily 
bort a közpiaczra kell vinni, ott a harmadrészt 
kivenni, s azután a bordó fenekét beütni. Nem 
feledve azt is, hogy ha ily választott esküdt egyén 
csalárdságot vagy kedvezést követ el — az ilyen 
minden haladék nélkül kétszeresen tartozzék azt a 
bort megadni, a mi az urak- s polgároknak járjon. 
Es hogy ezen liatárzataink örök hitelesség erejével 
bírjanak, ezen nyílt levelünket közép pecsétünk 
hátára nyomásával hitelesítjük s megerősítjük. Költ 
,14H5-ben (P. H .)— A többi levelek kivonatja e 
következő.— Némely Fehérvármegyében fekvő (Vál, 
Yelencze, Veréb s Tabajd községekhez tartozó) 
birtokrészeknek Fehérvár városának adományozása.
— Sajátkezüleg aláirt kir. oklevél 1Γ>41-dik junius 
lö-kén Mécsben kelt, mely szerint a Fchérvárme- 
gyében fekvő» Vál, Velencze, Veréb s Tabajd köz
ségekhez tartozó birtokrészek, melyek a lázadó 
Baranyai Mátyás s Somogyi Ferenez tulajdonai 
voltak, de hűtlenség miatt a Felségre visszaszálltak,
— o Felségéhez való hűségért örökre Sz.-Fehér- 
várnak adattak, minden hozzátartozókkal, azonban 
más jogának sérelme nélkül. — Fehérvárral kötött 
némi egyezkedések. — Sajátkezüleg aláirt kir. ok
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levél 1Ö41 -dik junius Ιό-kén Béesben kelt, mely 
szerint ő Felsége Fehérvár polgárainak érdemeiért 
s Podmaniczkytól szenvedett káraikért, megengedi 
azon polgároknak, hogy Palota várhoz tartozó Chorh- 
vay, Uyon, Esthemer birtokokat, — melyeken Pod- 
maniczky erőszakoskodik, — elfoglalhassák s azokat 
minden hozzátartozókkal, jövedelmekkel háboritlanul 
bírhassák, inig a vár akár ostrom, akár más utón 
a lázadóktól ö Felsége birtokába nem vétetik. — 
Úgy, hogy mihelyt a vár visszafoglaltatik, — a mely 
a fennevezett javakkal ö Felsége hívéé More Máté 
Lászlóé, — a Felség akaratja, hogy a polgárok a 
jószágokat. Mórénak átadják. — A polgároknak 1041- 
ben adott köz. levél. — Bécsben kelt ez oklevél, 
mely szerint ö Felsége több tekintetből kötelezi 
magát Hz.-Fehérvár jogai, szabadalmai, kiváltságai
nak sértetlen megőrzésére, melyek a fentebbi idők 
zavaros körülményei közt többször megsértettek — 
nevezetesen sokkal több zsarolfatott rajtok az adó- 
s vámházaknál, mint a mennyit szabadalmok sze
rint adtak volna. Azért is ö Felsége akaratja, hogy 
szabadalmaik tiszteletben tartassanak, sem tölök a 
szokott adó s vámon feliül többet ne csikarjanak. — 
Mi tehát atyai gondoskodásból, — melylyel híveinket 
jogaikban megtartani, őket győztes fegyvereink által 
a török zsarnok járma alól kiragadva, régi szabad
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ságba visszaállítva, ősi jogaikba s kiváltságaikba 
ezutánra is mcgcrősítni akarjuk — említett Fehérvár 
bírája, többi esküdt polgárai s egész községének 
általunk kegyelmesen kihallgatott alázatos kérelmére 
az érintett okleveleket, ki nem törölve belőle, át 
nem huzva benne semmit, gyanusítlanul, hibátlanul, 
tisztán, jelen oklevelünkbe szóról szóra, ki nem 
hagyva belőle, hozzá .nem téve semmit, annak min
den egyes pontjait elfogadva közzétettük, helyesel
tük, megerősítettük, hitelesítettük s annak örök 
érvényességét Fehérvár polgárai, azok utódai szá
mára biztosítottuk, sőt elfogadjuk, helyeseljük, meg
erősítjük, hitelesítjük s biztosítjuk, azonban minden 
más fokép az egyház jogának sérelme nélkül. Apos
toli magy. kir. titkos pecsétünkkel függöleg meg
erősített jelen levelünk erejénél s tanúságánál fogva. 
Költ szivünknek kedvelt főtiszt. Jakiin Balázs nyitrai 
püspök s örökös főispán, tanácsosunk s magyar- 
országi udvarunk Oancclárja kezéből, birodalmi fő
városunkban Bécsben, Austriában, Február 26-kán 
az Ur 1093-dik esztendejében — romai uralkodásunk 
35-dik, magyar stb. országi uralkodásunk 38-dik, 
csehországi uralkodásunk 37-dik évében (H. Y.) 
Lipót sk. Jakiin Balázs, nyitrai püspök sk. Mako- 
lány János sk.

— H l
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"Mi Lipót, Isten kegyelméből dicsőségesen ural

kodik római császár, német, magyar, cseh sat. or
szágok királya, Austria főherczegc sat, — Emléke
zetül adjuk, ezennel kijelentvén mindennek kit illet. 
— Hogy mi valóban meggondolván, mily tisztelet 
háramlik a népesedésből a Fejedelmekre, — mennyi 
díszt s erőt nyer az ország a városok gazdagsága 
által, mennyit használ a fejedelmeknek, ha minden
kép azon igyekeznek, hogy a népet fenntartsák, 
jótéteményekkel eláraszszák, · a városokat nagyob- 
bítfiák, szépítsék, hogy azt, — miből a királyra s 
országéira jó hárul — önként megtéve, érdemeket 
szerezzenek s· ezéiltal az uralkodók előrelátó böl- 
escségo tűnjék ki, s az orszéig jóléte mindinkább 
növekedjék; méltónak tartva azt is, hogy a feje
delmek— ha híveiknek királyi szabadalmakat adnak, 
hogy állandóan élvezhessék -— ez adományt örök



időkre kiterjeszszék. A nem rég múlt időkben Isten 
kegyelméből igazságos ügyünkben segítve tetszett 
dicsőséges fegyvereinkre kegyelmesen azon áldást 
adni, bogy nemcsak legkegyotlenebb ellenünket a 
törököt (ki széles e Magyarországon kívül Alsó- 
Austriát tűzzel-vassal pusztítá, sőt szék- és főváro
sunkat Bécset néhány hétig leghevesb ostrom alatt 
tartá) vertük vissza, hanem még támadólag, számos 
éven át szerencsével folytatott háborúban egész 
Magyar- s Tótország erősségeit s várait — mint a 
híres királyi székvárost Budát s Székesfehérvárt, a 
másfél századon át sinlett törökjárom alól szeren
csésen kiragadtuk, s már Isten kegyelméből meg- 
népesítettük s régi helyzetébe visszaállítottuk, — 
kegyesen megemlékezvén arról, hogy Székesfehérvár 
polgárai már régtől fogva — mivel ez is a szab. 
kir. városok közé tartozik — mindazon szabadalma
kat s jogokat élvezték, miket Magyarország dicső 
királyai s az ország alkotmánya biztosított a többi 
szab. kir. városok részére, s mindazon jogok, sza
badalmak s kegyelmekkel felruházva voltak, a mi 
általán fogva elismert és bebizonyított tény. Részint 
ezért, részint híveinknek, Székesfehérvár okos s 
előrelátó polgármestere, bíró, többi tanácsbeliek s 
esküdt polgárai részéről hozzánk nyújtott alázatos 
kérelmére, — azonfelül figyelembe vévén hűségüket
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κ liíi polgárainknak érdemeit, melyet tehetségük 
szerint a város visszafoglalásánál s birtokba véte
lénél szereztek, s a magyar szent korona iránt az 
idők minden körülményeiben állhatatosan szolgálat- 
készek voltak, s ezután is készeknek nyilatkoztak; 
sőt még hűségük bizonyítékául, a városnak fegy
verrel jogosan történt visszafoglalását meghálálan- 
dók, pénzt ajánlottak fel közszükség pótlására; — 
nekünk is akaratunk a polgárok azon igyekezetét 
segíteni, hogy régi fényök, ó létök megujjitva le
gyen s igy hűségüket a késő kor is megjutalmazva 
lássa általunk s mi buzdításul szolgáljon a felséges 
austriai ház iránti további állhatatosságra is : miért 
is megengedjük, hogy említett városunk Sz.-Fehér- 
vár polgáraival s egyéb lakosival régi jogi állapo
tába visszaállítassék, az országba visszakebeleztes- 
sék, Karai s Kendeivei egyesítessék, továbbá a 
nevezett polgárok minden s egyes törv. jogokkal, 
kiváltságokkal s szabadalmakkal, melyek az ország 
törvényeivel s több szab. kir. városaink szokásaival 
megegyeznek — szabadon éljenek és az ország ne
gyedik rendjével birtok s szavazásban mint régenten 
tüstént egyesüljenek, az országgyűlésekre kir. leve
lek által meghivassanak, a sz. korona tulajdonául 
tekintessenek, soha és semmi áron attól el ne vál
hassanak, zálogba ne tétethessenek, az elöljáróság
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s polgárok összesen egy királyi nemesként vétes
senek , — a közadókat mint az ország, az ország- 
gyűlési váltságot (taxa) a többi szab. kir. városként 
megadni kötelesek, a földbirtokjogot eddig is, min
den a törvény által elismert hozzátartozókkal együtt 
háboritlanúl bírt földjeiken, mint a többi földcsurak 
törvényhatalommal, jövedelmeivel s más hasznaival 
bírják, s az ily telkekre s házakra úrbéri vélni s 
azt törvényesen kezelni, a rájok rótt földesúri szo
kás os terheket minden birtokos által teljesíttetni, 
az elöljáróság zavartalanul tehesse, — mindazon fal
vak s más jószágokban, melyekről kimutatják, hogy 
hajdan törvényesen övék volt, — bizottmányunk által 
az ismét visszafoglalt javakhozi joguk megvizsgál
tatva, megerösítessenek, Továbbá Sz.-Fehérvár pol
gárai senki által és semmi szili alatt se kényszerí
tessenek a kisebb p. bárány, sertés, tizedek s kilen- 
ezedek, se más követelések teljesítésére. — Es mivel a 
bor-, husmérés s más ilynemüveli kereskedés a vá
rosban vagy annak területén senkit a polgári joggal 
vagy régi kiváltsággal bírókon kiviül nem illet, — 
legyen az akár az egyház akár vármegye, nemes, 
kamara, katona — ily kereskedést nyilván vagy kéz 
alatt űzni, sem idegen bort mérni az elöljáróság 
elöleges beleegyezése nélkül ne szabadjon, megje
gyezvén , hogy az ilyenek árulását a városi elölj;i-



róság teljes joggal s hatalommal megakadályozhassa. 
— A város közjaváért csak az évenkint meghatáro
zott időig — mely 14 napig tart — lehet a polgárok
nak bort mérni, azonkül pedig csak a vendéglő s 
ivóházakban engedtetik meg. - Továbbá saját terü
letükön a legeltetési, favágatási, vadászati, mada
rászat! s nagyobb-kisebb halaknak halászási joga a 
város körül folyó vízben s a városhoz tartozó szi
geteken, a malmok, vendéglők s korcsmák, gyógy
szertárak s fürdők mogvizsgálási s javítási joga, a 
sebérsz vagy orvosnak a városbani félfogadása, a 
mü- s halászati-helyeknek, valamint a főzésre s mész-, 
tégla-, cserépégetésre rendelt házaknak — az innen 
jövő haszonnak s jövedelemnek a város közhaszná
latárai fordítása, hasonlóan a kővágás, szín- s más 
játékházak, a vizvezetések, más közhelyek s pia- 
ezok, mint a serfözési jog is ép és sértetlen ma
radjon. Az elöljáróság a száraz s hig termékek 
mértékelésére felügyelhessen 's e végre a közönséges 
fontot s törvényes mértéket meghatározhassa, legyen 
hatalma az ezzel visszaélőket s csalókat megbün
tetni, nem különben közönséges vásárokon, köz- 
piaezokon a zavargásoknak s erőszakoskodásoknak 
gátot vetni, az odajövő kereskedők, kalmárok s 
más ily embereknek oltalmat nyújtani. — A kéz s 
más müvekre ügyelhessen fel, hogy minden csa
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lárdság elkeríthessék s a különféle mesterségek jo
gai épen maradjanak, az áruhelyek s állomásokért, 
eladott juliokért járó mérsékelt s szokott adót, vá
mot, szabadalom adományunk következtében joga 
legyen kivetni s behajtani, fogadhassanak polgáro
kat s lakosokat kebelökbe, tőle függjön a zsidók, 
ezigányok be vagy nem fogadása, az árvák s azok 
javaira felügyelés, felelős tutorok s gondnokok ne
vezése, ugyancsak az elöljáróság nevezhessen me
gyés papot, plébánost a Canon szerénti törv. jöve
delmekkel s terhekkel jelentse be az illető helyen,·
— a polgárokat a város közhasznáért s a törvény- 
hatóság védelméért, dolgaik teljesítésére kötelez
hesse, az ország törvényeivel megegyező s a többi 
szab. kir. városok által is elfogadott adókat vessék 
ki, — a haza alkotmányával nem ellenkező helyha
tósági (municipalis) liatárzatokat készíthet; végre 
megengedjük, hogy a magvaszakadás, kimondás s 
azt visszahúzó jogával, városi magán törvényható
sággal, területükön a politikai, polgári s bűnügyek
ben itélethozással éljen; bírjon annyi hatalommal 
a bűnügyekben, hogy bármily vádlottat elfoghasson, 
elítélhessen, s ily esetekben élethalál ura lehessen
— ugyancsak ily bűnügyekben régi szokásukra hi
vatkozva, minden az ország törvényeire, határoza
taira való fellebbezés nélkül ítélhessen, kivéve, ha



királyi személynökünkhöz történik a folyamodás. — 
Az elöljáróság rendeletére minden polgárok s lako
sok, akár kézi mesterségből akár művészetből, ke
reskedésből vagy polgári birtokból élők, nemesek 
vagy nem nemesek, bármily nemzetbeliek, fokép a 
ráczok és zsidók (kik csak ezen város védelme s 
hatósága alatt lehetnek) a közterheket közösen vi
selni tartoznak. Minden polgári, bűn- vagy személy
ügyekben, valóságos birtok- és keresetbeli perekben, 
melyek köztük támadnak, — a kiváltságosakat ki
véve, az elöljáróság alá tartozzanak magukat vetni. 
Nyilvános, hogy a városban egy, igaz rom. kath. 
vallást nem követő egyén se töressék. Továbbá 
Sz.-Fehérvár városunk polgárai tarthassák meg az 
évenkinti vagy két évbeni bíró s polgármester vá
lasztást, tisztujitást, a többi szab. kir. városokban 
is gyakorlott szokásként kiküldendö kir. biztosunk 
jelenlétében, úgy hogy a bíró vagy polgármester 
hívja meg a választó polgáíságot a városházába, 
köszönjön le hivataláról, s azután a jelenlevő kir. 
biztosunk a polgárság szónokai s esküdt jegyzők 
által, a polgároktól egyenként gyűjtendő szavazat- 
többség szerint vagy az előbbi erősítessék meg hi
vatalában vagy pedig a tanácsból egy más válasz
tassák bíróul, ki a közönséges esküt a székesegyház 
oltára előtt letéve, még ugyanaz nap kineveztessék;



hasonlag hatalom adatik az elöljáróságnak, hogy 
ha a 1. tanácsbeli közül egyik vagy másik meghal, 
— annak helyébe egy más alkalmas egyént nevez
hessen, és valaki hivatalában hem jár el pontosan, 
azt attól megfoszthassa, városi tisztséget osztogat
hasson, a város jövedelmére felügyelhessen, a hi
vatalnokokat feleletre s számadásra vonhassa. — 
Minélfogva Sz.-Fehérvár sokszor említett polgárai 
az előszámlált engedményeket, kiváltságokat s sza
badalmakat, — melyek a többi szab. kir. városokkal 
is közösek, az ország törvényei s alkotmányával 
megegyeznek, — élvezzék nyugalomban, biztosság
ban, zavargásra vagy pártoskodásra alkalmat ne 
adjanak; — akaratunk, hogy a városon kívül belől 
lévő házak s telkeknek a község beleegyezésével 
kiváltságai s szabadalmai megőrizhessenek — rendel
jük, hogy ha ingatlan javak akár örökösödés akár 
más ily utón valamely egyházi vagy külföldi idegen 
személyre szállnak, — ez, — hacsak időközben pol
gári jogot nem szerez magának , — a javakat egy 
év alatt eladni tartozik — különben az elöljáróság 
a becsárt lefizetve a birtokot elveheti. — Es hogy 
a helyhatóság s polgári törvényhatalom épen fonn- 
tartassék s meg ne zavartassák, meghagyjuk s nyil
vánítjuk, hogy se katonai, se kamarai tiszteink, se 
a vármegye a törvények s Sz.-Fehérvár városunk



akarata ellen a polgárok felett törvényhatalmat ne 
gyakorolhassanak, ítéletet ne hozhassanak, se más 
hatósági ügyekbe, milyen p. clőfogatok köz. Vor
spann, magokat heavatni ne merészeljék. Akarjuk 
s parancsoljuk, hogy, midőn igazak igaztalanokért, 
ártatlanok vétkesekért ne akadályoztassanak, — 
tehát Sz.-Fehérvár polgárainak sehol mások adós
ságaiért se személyök, se javaik le ne foglaltassa
nak, s ha az adós polgár igazságot kér, tőle meg 
ne tagadtassék; mindenféle adók, vámok s harmin- 
czadok alól Magyarországon belől felmentjük őket, 
valamint nem engedjük, hogy házukba betörjenek, 
megszálljanak, kivéve, ha az elöljáróságtól jegyzé
ket kapnak. — Mindezeket azonban úgy s azon fel
tétel alatt, hogy a fentnevezett polgárok úgy viseljék 
magokat, mint a többi szab. kir. városok, a hálát
lanság s hűtlenségtől mindezen jogok, szabadalmak 
elvesztése mellett őrizkedjenek, s ezen adományunk 
kegyelmünket felségünktől, utódaink s örököseink 
türv. magyar királyoktól hűség s állhatatosság által 
kiérdemeljék. Tehát visszahelyezzük, bekebelezzük, 
felmentjük, megerősítjük minden mások s egyesek, 
fökép pedig az egyház jogának sérelme nélkül. — 
Miért is hogy Sz-Fehérvárunk iránti jóságunk s 
kegyelmünk bizonysága annálinkább kitűnjék, régi 
Magyarország dicső emlékezetű királyai által adó
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mányozott, használt ezímoreit s jelvényeit visszaadva 
jóváhagyjuk, megerősítjük, hitelesítjük s a pecsét
nek következő alakját s veres viaszkkali pecsétlés 
használását megengedjük: „Álló kék vért, ebken 
zöld mezőn négyszegű köböl rakott rovatékos vár
fal, kétfelé nyitott kapuval s félig lcfiiggö vasros- 
télylyal; a várfalon három torony, melyek közül 
egy fedeles magosabb, torony kettő közt kiemelke
dik; a vértet a hajdani dicső emlékezetű magyar 
királyoknak Sz.-Fehérváron történt megkoronázta- 
tása emlékéül arany korona fedi, mely alól egyfelől 
aranysárga és kék, másfelől ezüstfehér és veres 
összhangzólagos visszfordulatu s a vért aljáig érő, 
azt ékesítő, fodros takarók ömlenek.“ Miként mindez 
jelen kir. oklevelünk fején vagy is elején, a festő 
jártas keze s müve által saját valódi színekkel elő
állítva, világosabb s tisztábban szemlélhető ; — meg
engedvén s kegyesen határozván, hogy kSz.-Fehér
várunk minden polgárainak s ezek utódainak, az 
imént leift s hivatalos használatra készült pecséttel 
bármi egyébnemii minden irományok s levelek meg
erősítése, a többi szab. kir. városként veres viaszk- 
kal érvényes s kétségtelenül hitelesnek tekintessék. 
— Minélfogva jelen magyar kir. titkos pecsétünkkel 
iüggöleg megerősített oklevelünk által Sz.-Fehérvár 
polgárainak örök időkig megadjuk annak hiteles-
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ségét. -— Kelt hívünknek kedvelt főtiszt. Mattya- 
sovszky László nyitrai püspök s örökös főispán, 
tanácsosunk s Magyarországoni udvarunk (kancel
lárjának kezéből, fővárosunk Becsben, Austriában, 
October 23-kán az Ur 1703. évében. — Romai ural
kodásunk 4G-dik, magyar sat. országunkbani ural
kodásunk 49-dik, csehországi uralkodásunk 47-dik 
évében. — Főtiszt, atyaságunk Kolloides lupét a r. 
sz. egyház sz. Jeromosról czimzett illyriai áldor- 
bibornokja, esztergomi érsek, prímás. Széchenyi 
Pál, Kalocsa és Rács törv. egyes, egyházmegyék 
érsekje sat. sat. — Lipót sk. Mattyasovszky László, 
nyitrai püspök sk. ITunyady László sk.

♦Í3ÍI·
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Lipót, Isten kegyelméből római császár dicső
ségesen uralkodó és német, magyar, cseh sat. orszá
gok királya. Tekintetes, nagyságos, nemes, okos s 
előrelátó kedves híveim! Atyai gondoskodásból s 
több politikai s katonai okok által indíttatva, a 
többek közt, hogy kedves Magyarországunkat a vá
rak terhétől némileg megkönnyítsük, kegyesen elha
tároztuk s egyszersmind meghagytuk, hogy fent 
említett Magyarországunkban a mellékelt jegyzékben 
foglalt várak lerontassanak , bástyái szétbontassanak 
s azoknak őrsége az ágyúkkal , lőpor s más ilynemű 
készületekkel és az élelemszer az érintett jegyzék
ben nevezett őrséghez szállíttassák. — Es hogy ezen 
kegyelmes liatárzatunk minél hamarább létesítessék, 
s a mi szolgálatunkkal is teljesítessék , tudattuk s 
meghagytuk udv. Camaránknak, hadi kincstárnok- 
ságunknak, hogy részükről is segítsenek, valamint
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a lerontandó erősségek körül állomásozó parancs
nokoknak, lovasseregeknek, hogy gondoskodjanak 
arról, mi katonai részről e munkához szükséges. 
Minthogy pedig a fentemlített lerontás végrehajtá
sára úgy a ti és szomszéd vármegyék segedelme, 
mint mind azon vármegyék által, — melyekben a 
lerontás elrendeltetett, — kiküldött biztosok szüksé
gesek, azért híveinknek jó indulattal s határozottan 
megparancsoljuk s meghagyjuk, hogy mihelyt ez 
ügyben udv. Camaránk s hadbiztosságunk részéről 
megkerestettek, a szomszéd vármegyékkel kölcsönö
sen egyetértve nemcsak a szükséges munkásokat s 
elötbgatokat kell kiszolgáltatnitok a fentebb említett 
ezélra, hanem még egy felhatalmazott biztost,—- 
ki ezen vállalatnál maga is segítsen, — tartoztok 
saját kebeletekből választani s kiküldeni azon vezér 
vagy parancsnokhoz, a kinek körébe ezen várme
gyében leendő bontás tartozik. — Máskép ne tegye
tek ! — Maradunk irántatok legmagasb jó indulattal. 
Kelt, városunkban — Bécsben, Austriában, Február 
4-kén 1709-ben. Lipóts. k., Mattyasovszky László, 
nyitrai püspök s. k., Hunyady László s. le.

Itt következik jegyzéke azon magyarországi 
erősségek s váraknak, melyeknek lerontása elren
deltetett,—-köztük Fehérvár is.

9*
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IV.

Mi Mária Terézia Isten kegyelméből római csá
szárné, német, magyar, cseh, horvát sat. országok 
apóst, királynője sat. Emlékezetül adjuk ezennel 
kijelentvén mindennek kit illet; miszerint híveink
nek szab. kir. Sz -Fehérvár okos, előrelátó bírája, 
tanácsa, községe, kérvényét, annyira szeretett Ma
gyarországunk javáért, mint az említett város ösz- 
szes lakói iránti gondoskodásból, személyes szere
tetünk s kegyelmünk folytán, helyesnek s megen
gedhetőnek Ítéljük : hogy a köblökben tartatni 
szokott eddigi évenkénti négy szabad vásáron kivül, 
még egy ötödiket is tarthassanak ezentúl sz. Ber
talan napján barom-piaczczal együtt, mind azon 
jogokkal s kiváltságokkal mikkel a szabad vásárok, 
más szab. kir. városokban is tartatnak. — Miért is 
mindnyájotokat, s egyenként kereskedők, kalmá
rok, vándor-szatócsok s más ily emberek biztosítunk



ezek szerint s ígérjük, hogy a míg s meddig emlí
tett Sz.-Fehérvár városunkban az előbb nevezett 
5-dik rendbeli vásár s barom-piacz tartatik, mind
nyájan mindennemű áruitokkal s javaitokkal bátran, 
biztosan személy s vagyon veszélyeztetésének félelme 
nélkül jöhettek, s bevégezve ott kereskedéseiteket, 
ismét saját lakóhelyeitekre vagy hová akartok, me
hettek , mindig saját védelmünk alatt. — Ezen aka
ratunk piaczon s minden más közhelyen közzé s 
nyilvánvalóvá tétessék, ez oklevelünket pedig — mit 
magyar kir. titkos pecsétünkkel fíiggöleg megerősí
tünk , mihelyt elolvastátok ismét visszaadjátok. — 
Kelt a mi őszintén kedvelt hívünk, tek. s nagys. 
gróf Nádasdy Lipót Flórián, Fogarasfold örökös 
ura, kamarás, belső titk. tan., Komárom vármegye 
örökös főispánja s fölovászmesterünk, s magy. kir. 
udvarunk Oancellárja kezéből, birodalmi főváro
sunkban Bécsben— Ausztriában Jun. 13-kán 1757. 
magyar, csehországi uralkodásunk 17-dik évében. 
Mária Therezia s. k., gr. Nádasdy Lipót s. k., Mó
ricz András s. k.

-  133 —
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V.

Mi Mária Terézia Isten kegyelméből római csá
szárnő, német, magyar, cseh, dalmát, horvát sat. 
országok apostoli királynéja, Austria föherczege sat. 
Emlékezetül hagyjuk ezennel kijelentvén minden
nek kit illet: miképen mi híveink Sz.-Fehérvár sz. 
kir. városunk okos, érdemes bírája, tanácsa s köz
sége, Felségünk előtt alázatosan kinyilvániták, hogy 
miután székesegyházuk annyira rósz állapotban van 
s oly kicsiny, miszerint sem veszély félelme nélkül 
bemenni nem lehet, sem az ünnepekre gyülekező 
kath. híveket be nem fogadhatja, ők a törv. párt- 
fogóság költségén azt megujitni s tágitni elrendelték 
légyen, s minthogy ezen kegyes igyekezetét a fe
hérvári gondnokság szorosan mellette fekvő telkei 
akadályozzák, ők ezen akadály elhárítására a mai 
gondnokkal, hívünkkel t. i. főtiszt, és üagys. Dol
berg Gerhard Vilmos, a fehérvári sz. egyház gond
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noka s augsburgi székes egyház nagy-prépostjával, 
az érintett telkek jelenlegi birtokosával csere-szer- 
zödvényt kötöttek a benjegyzctt folyó év február 
8-kán, mindkét rész aláírásával s pecsétjével hite
lesítve. A felirat tartalma ez. Legalázatosaban meg
kérve Felségünket, bog}7 helybenhagyva a csere- 
szerzödvényt, annak minden egyes pontjait elfogadva 
s jelen oklevelünkbe közzétéve, es. kir. apostoli 
hatalmunkkal kegyesen elfogadjuk, helyeseljük, meg
erősítsük, mind a két félt s azok örököseit ennek 
örökké érvényességéről biztosítsuk. Mely csere- 
szerződv.ény tartalma pedig ez : „Mi liber báró Wes
ternach János Károly az ágostai székes-egyház fő
dékánja és többi kanonokok s káptalanbeliek ezen
nel kijelentjük mindennek kit illet, hogy alólirt 
nap év s helyen főtiszt, s nagys. Dolberg Gerhard 
Vilmos, kanonok társunk s az augsburgi székes- 
egyház nagyprépostja, nemkülönben főtiszt, s mélt. 
czim. püspök belső tanácsosa s fehérvári gondnok 
nálunk személyesen megjelenve, a folyó év febr. 
8. kelt hiteles csereszerzödvényt elömutatta, mely 
ily tartalmú : „Mi alólirottak egyrészről Dolberg- 
Farkas Erhard, főt. s nagys. liber báró Dolberg 
Gerard Vilmos ágostai székes káptalan nagypré
postjának s főt. mélt. czim. püspök belső tanácsosa, 
fehérvári egyház gondnokának felhatalmazotta, más



részről szab. kir. Sz.-Fehérvár bírója, tanácsa $ 
egész községe, emlékezetül hagyjuk ezennel mind
nyájának s egyeseknek kit illet, hogy mi adott év, 
nap és helyen az alább említett telek irányában, 
cs. kir. apostoli felsége legkegyelmesb helybenha
gyása megérkeztéig esereszerzödvényt kötünk, kö
vetkező feltételekben:, 1-ször. Un Dolberg Farkas 
Erhard felhatalmazott, fentczimzett fehérvári gond
nok részéről átadom szab. kir. Székesfehérvár bíró
jának, tanácsának s községének azon, a fehérvári 
gondnoksághoz tartozó 1(10 négyszcgölnyi telket, —- 
mely nyugatról a székesegyházzal, keletről Svartz 
János György polgár, délről Krismanics · Mihály 
polgár s tanácsbeli, északról pedig a város telkei 
s épületeivel, -— hol az egyházfi lakik — határos, 
örökhasználatra s a székesegyház élj s nagybani 
felépítésére; mely átengedett telekért 2-or másrész
ről szab. kir. Sz.-Fehérvár bírája, tanácsa s községe 
Dolberg Farkas Erhard urnák a fentczimzett gond
nok felhatalmazottjának ugyanannyi, úgymint 1G0 
négyszög ölet tevő telket, — mely nyugatról a ká
polna utczáig terjed, délről a régi székesegyházzal, 
északról Fehérvár Curia épületével szomszédos, — 
ad át örökösen, tetszés-szerénti használatra a mint 
mindkét részről a nevezett telkek kicseréltettek s 
átengedtettek. Miért is a visszavonhatlanul, örökké-



tartó s örökérvényű csereszerzödvény, mind a két 
fél aláírásával s pecsétjével hitelesíttetett. Kelt Bécs- 
bcn, február 8-kán 1759-ben, Dolberg Farkas Er
hard, mint a fehérvári gondnokság felhatalmazottja 
(P. H.) N. N. szab. kir. Székesfehérvár bírája, ta
nácsa s községe (P. H.) Es valamint ezen csere
szerzödvény t, mely a testvér, mint törv. felhatal
mazott által, köttetett szab. kir. Sz.-Fehérvár váro
sával— saját akaratából, megegyezéséből történtnek 
vallotta, úgy azt hitelesítés s erősítés végett hoz
zánk benyújtotta, hitelességéről s erősségéről bizo
nyítványt kért, melybe mi beleegyezve, annak hi
telesítését és erősítését nyilvánítjuk. Augsburg már- 
czius 20-kán 1759. (P. H.) Mi tehát Sz.-Fehérvár 
bírája, tanácsa s községe legalázatosabb kérelmére, 
hogy legkcgyelmesebben kihallgatva, elfogadva a 
csereszerzödvényt oklevelünkbe közzétéve, jóságo
sán elfogadjuk, helyeseljük,'megerősítjük, s mind 
a két rész s azok örököseinek e csereszerzödvény 
örök érvényességét biztosítsuk; fentnevezett kegyes
séggel elfogadjuk, helyeseljük, megerősítjük s biz
tosítjuk mindezeket, azonban mások jogának sérelme 
nélkül. Apostoli magyar királyi titkos pecsétünkkel 
függőleg megerősített jelen oklevelünk erejénél s 
tanúságánál fogva. — Kelt hívünk őszintén kedvelt 
tek. nagys. erdödi gr. Pálffy Miklós Vöröskcö örö
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kös ura, Pozsonymegyc örökös főispánja s pozsonyi 
vár örökös kapitánya, magyarországi királyi Curiánk 
igazgatója, Camarásunk, belső titk. tanácsosunk s 
magyarországi udvarunk Cancellárja kezéből, fővá
rosunkban Becsben, Austriában, april 24-kén 1759. 
évben, mrgyar, cseh sat. országi uralkodásunk 19. 
évében. Mária Theresia sk. gr. Pálffy Miklós sk. 
Jablonczy József sk.

------ I N I -------
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Ví.

1845-dik évben Sz.-Fehérvár városa hatósági 
pecsétének magyar körirattal elláttatása végett leg
felsőbb helyre folyamodott, az ezt engedményező 
kiváltságlevél eme tartalmú :

37®Vim· Mi első Ferdinánd stb. Emlékezetül 
adjuk, ezennel jelentvén mindennek, kit illet: hogy 
a mi híveink Sz.-Fehérvár szabad királyi városunk 
okos, érdemes bírája, esküdt polgárai s tanácsbe
liéi, kellő alázatos esedezéssel könyörögtek felsé
günk előtt: miszerint régi hiteles közpecsétjök deák 
feliratát magyarral felváltani, s ezt készülendő új 
pecsétjüket metszetni kegyelmesen megengedvén, ez 
iránti legfelsőbb királyi jóváhagyásunkat függő pe
csétes levelünkben örökíteni méltóztatnánk. Mi tehát 
kegyesen meggondolván, hogy a kormányzó feje
delmek nemcsak őrködni szoktak a felett : misze
rint a törvény sértetlensége s a kölcsönös egyesség



140

és egyetértés által alattvalóik közt a belbéke, bá
torság és nyugalom, fentartassék; de ezeket külön 
kiváltságokkal, engedélyekkel, különösen pedig hi
teles pecsétek használatával is, melyek erejével a 
hivatalos iratok érvényesbekké s hitelesbekké tétet
nek, örök emlékül felruházni, kitüntetni és díszc- 
siteni,·—hogy ilyképpen az álladalom szilárdittassék, 
az oklevelek és hivatalos iratok igazvolta, hitele s 
ereje iránti kétség elhárittassék, mindezeknél fogva, 
mind pedig királyi hatalmunk teljességéből és kü
lönös kegyelmünkből, a fenemlített Sz. - Fehérvár 
szabad királyi városunk régi hiteles közpecsétjét, 
olyképpen tartottuk jóváhagyandónak, megerősíten
dőnek és illetőleg megújitandónak, sőt jóváhagyjuk, 
megerősítjük és iijitjuk ezennel, hogy az eddigi 
deák körirat helyébe magyar tétetvén, ez következő 
legyen : kerekalaku pecsét, benne : álló kék vért, 
ebben: zöldmezőn - négyszögü kövekből rakott ro- 
vatékos vái'fal, kétfelé nyitott kapuval, és félig le- 
függö vasrostélylyal; a várfalon egyegy ablakit há
rom torony, melyek közül a kapu feletti csúcsos 
veresfedelü, és valariiivel magasabb s vastagabb a 
fedetlen két szélsőnél. A vértet, hajdani dicső em
lékezetű magyar királyoknak ezen városában történt 
koronáztatása emlékéül, veres béllésü királyi arany
korona fedi, mely alól jobbfelöl arany és kék, bal
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felöl ezüst es veres öszhangzólagos visszfordulatu 
s a vért aljáig érő takarék ömlenek. Λ pecsét ke
rületén, két arany vonal közt e körülírás áll: „Szé
kes-Fehérvár szabad királyi város pecsétje 1845·1 
miként mindez jelen királyi oklevelünk fején vagy 
is kezdetén, a festő jártas keze s müve által saját 
valódi színekkel előállítva világosabban szemlélhető; 
megengedvén és határozván, hogy azon Székes- 
Fehérvár szabad királyi városunk, az imént leirt s 
hivatalos használatra készült pecséttel, ezentúl, de 
az eddigi régibbel megerősített iratok hitelessége 
fenmaradván, saját neve alatt kiadandó közkormány
zási , törvénykezési, s bármi egyébnemü irományok 
s levelek megerősítésében, említett Magyarországunk 
többi szabad királyi városai- s közhatóságaiként, a 
mi kegyelmes engedélyünk s királyi kegyelmünkből 
jövendő örökidökig élhessen és bírhasson; apostoli 
magyar titkos pecsétünkkel függöleg megerősített 
jelen levelünk erejénél és tanúságánál fogva. Kelt 
a mi őszintén kedvelt hívünk, tekintetes és nagy
ságos székhelyi gróf Majláth Antal, szent István 
apostoli király rendbeli nagykeresztes vitéz, arany 
kulcsosunk, valóságos belső titkos tanácsosunk, zem- 
plénmegyei fcíispány, Magyarországunkon királyi fő- 
asztalnokmesterünk, és ugyanott királyi udvarunk 
egyszersmind az említett sz. István apostoli királyi
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rend kancellárja kezéből, birodalmi fővárosunkban, 
Becsben, Austriában, böjtmáshó hatodik napján az 
Úr ezer nyolczszáz-negyvenötödik esztendejében; 
magyar, cseh stb. országi uralkodásunk tizenegyedik 
évében. — Ferdinánd sk., gróf Majlátb Antal sk., 
Szegedy Lajos sk. Beiktattatott az elsőrendű királyi 
könyvbe, bizonyítja Sztankovics Mátyás sk., kir. 
tanácsos és iratlevéltár igazgató.

—* m:
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VII.

Λ megoszthatlan teljes sz. Háromság Atya, Fin, 
Szentlélek Isten nevében.

En királyhegyi Farkas Ferencz, Szt.-Miklós 
püspök és liitvalló, Ercsi Apátja, a sz.-fehérvári 
székesegyház nagyprépostja és kanonoka stb.

Tudtára adom mindenkinek; a kiket illet, és 
minden időben illethet, hogy tekintetbe véve Sz.- 
Fehérvárnak, ezen csaknem 20,000 lakossal díszelgő 
városnak nyilvános nőnevelésbeni kiáltó szükségét, 
továbbá azt, hogy a nőnem vallásos nevelése által 
az áradozó t minden jórendet feldúló és a keresz
tényi erényt megrontó hitetlenségnek hatalmas gát 
tétetik; — ama bölcsészeti főiskolák helyett, melyek- 

' nők Sz.-Fehérvár városában, a város közbejöttével 
és segédeimével alapítását szándékoltam, miután a 
dicsőén uralkodó I. Ferencz József ö cs. kir. apóst. 
Felségének legmagasb, megegyezése mellett, a zirczi 
cisterczi rend apátja nagylelkűségéből létrejött és 
már tettleg virágzásban fcnálló nyolez osztályú nagy- 
gymnasium mellett feleslegessé vált; ugyanazért a



bölcsészeti főiskolákat érdeklő, a várossal tett meg
állapodásunkat és illetőleg szerződésünket egyező 
akarattal megváltoztatván, lelkisugallatom eredeti 
czéljára s több évek során érlelt eredeti eszmémre 
visszatérek, és szülővárosomban, ezennel üdvös szel
lemi haladást eszközlendő nyilvános rom. catli. nő- 
ncveldét alapitok, a már 1843-ban a nyilvános nő
nevelés hiányának pótlására állított, de az idők 
viszontagságai által feloszlatott magán nönevelö- 
intézetem romjain, mely nyilvános nönevelö-intézet 
holtom után a város gondossága, felügyelete s jelen 
alapítványom értelmébcni intézkedése mellett rögtön 
életbeléptetvén, benne a leáhynövendékek Isten di
csőségére, Fehérvár díszére, saját boldogságukra, 
a koruk szükségelte női tudományok és munkákban 
taníttassanak, és a rom. kath. hit szent elvei sze
rint vallásosan neveltessenek.

E végre :
1) Miután nagyobbszerü rendezett s nyilvános 

nönevelőintézet alapítását dicsőén uralkodó felséges 
császárom s apostoli királyom trónraléptének az 
egész birodalomra nézve örökké nevezetes 4-ik évi 
fordulási napján 1852. dec. 2-kán jelentettem ki 
szülővárosomnak, s miután f. 1853. felséges császá
runk és apostoli királyunknak, az imádandó isteni 
gondviselés kegyelmével csodás és szerencsés meg
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mentése által örök időkre emlékezetes évben teszem 
jelen alapítványomat, felséges uram s királyom iránti 
legöszintébb ragaszkodásból s leghübb jobbágyi hó
dolatból, ezen egész osztrák birodalomra és külö
nösen az egész magyar nemzetre, kiválólag pedig 
Székes-Fehérvár lakosaira nézve örökké nevezetes 
év és esemény emlékéül óhajtanám, hogy a város 
segedelmével általam alapított nőnövelő-intézet fel
séges császárunk s apostoli királyunk magas s dicső 
nevével Ferencz József nőnevelö-intézetnek nevez
tessék, mely felállítandó nőneveidének örökemlékül 
ezennel ö cs. kir. ap. felsége 3' 11" magas, 3' és 
27j" széles hü arczképét ajándékozom, bizton re
mélve ö cs. k. ap. felségének a nevelés iránt biro- 
dalomszerte minden alkalommal tanúsított buzgal
mától s legmagasb kegyelmétől, miszerint felséges 
dicső nevet eme ragyogó díszcsillagot a kérdéses 
intézetnek legkegyclmesebben kölcsönözni méltóz- 
tatik.

2) Ó cs. kir. ap. felségének f. 1852. febr. 18. 
közrémületet gerjesztett irtózatos merénylet gyászos 
veszélyéből Isten csodás ereje s szent akaratábóli 
szerencsés megmenekülése az intézet legdicsöbb 
neve által szülővárosomban minden időkre megörö
kítetvén , kívánom s akarom, hogy a nönövelde 
életbelépte után évenként február 18-kán az intézet

10
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imaházában, melynek oltárára ezennel Raphael hír
neves madonnájának 3' és 3" hosszú, és szintoly 
széles remek másolatát ajándékozom, hálaadó isteni 
tisztelettel különösen megünnepeltessék.

3) Az alapított nönevelő-intézet védasszonyának 
magát példányképül a legjobb és legtiszteletteljesb 
anyát kívánván védönének, ö cs. k. fenségét Zsófia 
főherczegnöt, császár'ö felsége leggondosabb kegye
letdús édes anyját óhajtom, kit is az intézet leg
kegyesebb védelmére hódolatteljesen a várossal 
egyetértőleg megkérendek, a felállítandó nöneveldét 
leghathatósb s legkegyelmesb pártfogásába ajánlván,

4) Ezen általam, a város közremunkálásával 
alapított, s halálom után azonnal életbeléptetendö 
nőneveidében a vallásos és miveltebb polgári neve
lés legbiztosb sikeresitése végett óhajtóm és rende
lem, hogy a nevelés és tanítást (Notre Dame) mi
asszonyunkról nevezett rendbeli apáczák saját sza
bályaik szerint kezeljék, kik lelkiismeretes, vallásos 
miveltségükre és buzgóságukra bízatván, az intézet 
sz. czélját elkeríteni, a sz.-fehérvári püspök vagy a 
püspöki szék üresültével a káptalani főhelyettes 
felvigyázatával, — (kiket ezen alapítási oklevelem 
erejénél fogva az úrban minden időkre ez iránt 
teljes alázattal megkérek) a növendékeket a rom. 
kath. hitben, buzgó vallásosságban szellemileg ne
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vélni, azokat minden hasznos női munkákra taní
tani, a műveltség igényeihez kellőleg oktatni, a 
városi elöljáróság által kinevezendő egyházi vagy 
világi rom. kath. hitű igazgató felügyelete alatt, az 
egyház és haza erényes s müveit leányaivá képezni 
törekedjenek.

A nyilvános oktatás és női munkákrai tanítás
ban, ámbár az intézet általam rom. kath. egyházi 
egyén által alapítatik, mindazáltal a valódi ember
szeretet jeléül, más vallásfelekezetü növendékek is 
részesülhetnek.

5) Kívánom és akarom, miszerint a fent tisz
telt apáczák nevelése mellett a növendékek a rom. 
kath. vallás és erkölcstanban az egyházmegyei kor
mányától e czélra kinevezendő tudós egyházi férfiú 
által oktattassanak, ki is egyszersmind az intézet 
lelkészhivatalát viselvén, a körülményekhez képest 
az intézet felügyelői által meghatározandó tisztelet- 
diját a nönövelde jövedelmeiből nyerje.

G) A nönöveldének díszes, czélszerü állására 
tulajdon költségemen a dühöngő epemirigy gyászos 
napjaiban 1831. évben épült, a megyeháztéren lévő 
egy emeletes vastáblákkal fedezett s villámhárítóval 
ellátott 134. sz. alatti új házamat a melléképüle
tekkel s kerttel együtt és igy 375 házi, 620 kerti, 
összesen 995 □  öles polgári birtokomat az általam

10*
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alapított növeldének ezen oklevelem erejével ezennel 
örökre visszavonhatlanul adományozom, s azt ö cs. 
kir. apostoli felségének ezen alapítvány legkegyel
mesebb megerősítése után tüstént a növelde részére 
törvényesen átiratom, tehermentesen örökre beval
lom ; azon szigorú kikötéssel: hogy halálom után 
ezen díszes házam változhatlanul semmi más czélra, 
hanem egyedül minden egyéb ürügy elkerülésével, 
Sz.-Fehérvár városa által kizárólag s elvitázhatlanul 
a kitűzött czélra fordittassék, azaz: nönöveidévé 
alakítassék, és minden időben jókarban tartassék; 
kertem szinte a nőnövelde hasznára és a nevelendő 
nőszemélyeknek szépizlés és gazdasági mívelődésére 
szolgáljon.

Fentartván azonban magamnak holtomiglan a 
megteendő bevallás és törvényes átírás után is há
zamnak és kertemnek kizárólagos használatát.

7) A nőnövelde alapítási tőkepénzeül ezennel 
harminczezer pengöforintot, három teljesértékü ezüst 
húszast egy forintba számítva, kötelezőkben vissza
vonhatlanul ajándékozok, s örökre adományozok, 
fentartván magamnak a 30,000 pfrt. töke kamat
jainak holtom napjaiglani kizárólagos élvezetét és 
használatát.

Egyszersmind kijelentem, miszerint mihelyt ö 
cs. kir. ap. felsége által e jelen alapítási oklevél
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legkegyelmesebben helybenhagyatván, megerösítetik, 
azonnal az eredeti kötelezőket az alapított nönevelö- 
intézet javára örökös joggal engedményezni fogom, 
— csak a 30,000 pfrtnyi töke kamatjaihoz tartandom 
fel magamnak holtom napjáig a törvényes jogot.— 
Ez alapítványnak fejedelmi megszentesítése után, 
örök biztosítékul a 30,000 pfrtnyi tökét magokban 
foglalt eredeti biztos kőtelezőket a városi hatóság
nak kézbesítvén, a töke további biztosítását annak 
kötelességére és felelősségére bízom, a kamatokhoz! 
holtomnapjáig fentartott jogom hiteles, elismerését 
ped’g magamnak a városi hatóságtól Írásban ki
adatni kívánom.

Továbbá akarom, hogy a nevezett tőkepénz 
kamatjai holtom után egyedül, kizárólag és változ- 
hatatlanul örök időkre a székes-fehérvári nönövel- 
dére, — alapítványom kitűzött czéljára fordittassék, 
s hogy Sz.-Fehérvár városa holtom után fetállítandó 
nőnevelö-intézetnek a gyakrabban említett kezelési 
s hatósági biztossága alá helyzeti alapítványi töke 
törvényes kamatjait évenkint legpontosabban fizesse, 
s pénztárából kiszolgáltassa.

A nőnövelde évekénti bevétele s kiadásai felől 
a nőnövelde főnöknéje által készítendő számadások 
a sz.-fehérvári püspöki vagy káptalani főhelyettes 
hivatalhoz této"· uuk át; honnét a püspöki vagy
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fdhelyettesi hivatal és a városi elöljáróság által esz- 
közlendö megvizsgálás után a magas polgári főkor
mányhoz küldessenek fel, és az otti megvizsgálások 
s helybenhagyatások után, a városi.

8) A fentebbi alapítványi tökén felül, a jelen 
alapítvány-levél kelte napjának 1853. márczius 12- 
kének mint ö császári királyi apostoli felsége sze
rencsés tökéletes felgyógyulása és a szent István 
egyházábai szerencsés kimenetele örömünnepének, 
szülő városom kebelében leendő megörökítésére a 
nőnöveldére még 2000 pfrtot, három darab ezüst 
húszast egy forintra számítva, ajándékozok és ha
gyományozok, s ezen utóbb kitett tökéből 1000 
pfrtot biztos kötelezőben f. é. deczember ,2-kán az 
intézet javára a városi község elnökségének kéz
besítek, melynek az átadás napjától számítandó ka
matai az intézet javára fognak tőkét nevelni, a 
másik 1000 pfrt. tőke pedig tömegemből holtom 
után fog az intézet javára kifizettetni. A nevezett 
tartalék-tőkéknek kezelésére a következőket rende
lem, az 1000 pfrtos tökének kamatjai, mindaddig 
tökesítendök, mig az 1000 pfrt. 5000 pírtig fel 
nem emelkedik, akkor 4000 pfrt. az alapítványi 
30,000 pfrthoz csatoltatván, az a nönevelö-intézetnek 
törvényes kamataival fog jövedelmezni; a fenmaradt 
1000 pfrt. töke pedig kamatai által újólag 5000
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pfrtig neveltetni, mely esetben ismét 4000 pfrt. a 
már letett, és az intézetnek kamatjai által jövedel
mező alapítványi tökéhez fog csatoltatni, a fennma
radt 1000 pfrt. pedig ismét kamatjai által 5000 
pfrtig tőkesítetni; magától értetődvén az, miszerint 
a fentebb kifejtett kezelési rendszer az éltemben 
leteendő 1000 pftra nézve f. é. deczember 2-kán a 
holtom utánra hagyományozott 1000 pfrt. tökének 
kamatjai általi tőkésítésé pedig a töke letételének 
napján veendi kezdetét, mely tőkésítés mind az 
utóbb kitett mind kétezer pfrtra nézve örök időkre 
folytattassék, és igy az intézet alapja folytonosan 
szélesbíttessék.

Ha idöjártával az intézet alaptőkéjének jöve
delmei s bárhonnan szaporítandó jövedelmi forrásai 
képesek leendenék a növeldét illően s czélraveze- 
tőleg fentartani, ez esetben a városnak évi sege- 
delmezése feleslegessé válván, e részbeni kötelezett
sége megszűnik; — egyébiránt az, hogy a községi 
segedelmezés megszűnjék, csak legfelsőbb kormányi 
beleegyezés mellett leend eszközölhető.

9) Az intézetben a nevelést s tanítást vezető 
Notre Dame apáczák Sz.-Fehérvár városa megegye
zésével bizonyos számú, akár sz.-fehérvári, akár 
más vidéki születésű növendékeket meghatározandó 
évi fizetés mellett nevelésre, élelmezésre és lakásra
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a növeldébe bevehetnek. A növendéktől beveendő 
fizetésekről számadásaik között számolni tartozván.

10) Kívánom és akarom, hogy mihelyt ez in
tézet jövedelmei két árva növendéknek az intézet
ben leendő ingyentartását lehetővé teszik: ez eset
ben 0  cs. kir. apóst. Felsége és a haza hű szol
gálatában érdemeket szerzett, egy katonai és egy 
polgári egyénnek az intézet kezelői által folyamodás 
utján megválasztandó egy-egy elárvult leánya az 
intézetbe felvétessék s ingyen mindenekkel illendően 
elláttassék.

11) Miután az általam alapítani szándékolt böl
csészeti iskola létrehozásához Sz.-Fehérvár városa 
is segedelmi készséggel kötelezőleg járulni szives 
volt, s ekkori alapítványomnak a sz.-fehérvári nyolcz 
osztályú nagygynmasium tettleges fenállása után, a 
nönöveldérei jelen átváltozását örömmel fogadta és 
beleegyezett, a viszonyosság elvénél fogva kívánom, 
miszerint Sz.-Fehérvár városa községe is ezen ün
nepélyes alapítási oklevélben a nőnövelde felállítá
sához! járulását egész hitelességgel kifejezze, s a 
bölcsészeti iskolák létrehozására megajánlott sege
delmet az általam alapított nőnöveldére átruházza, 
és annak javára lekösse. Mindezt annál méltóbban 
várom meg a városi községtől, minthogy az inté
zetnek honom után minden halasztás r - ’kiili meg
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nyitását jelen alapítvány-levelem elvei értelmében, 
az intézet belgazdálkodás ügyei és alapforrásai ke
zelését ezennel kizárólagosan szülővárosom közön
ségének ügyelésére és gondosságára bízom, s az 
emberiség iránti keresztény szeretetem gyümölcsét, 
az alapított Ferencz József nőnevelő-intézetet, ezen
nel Sz.-Fehérvár községének keblében örökemlékül 
a város iránti hűségem s szeretetem jeléül és zálo
gául leteszem.

Mindezek pedig Isten dicsőségére, a bold, szüz- 
anya és minden szentek tiszteletére, a rom. kath. 
hit virágzására, szülővárosom díszére, javára, végre 
lelkem örök üdvösségére legyenek szentelve és 
intézve.

Másrészről, mi Sz.-Fehérvár községi választ
mánya, hálás köszönetét mondunk a képviselt köz
ség nevében, ö Nagyságának eme ritka példás 
önzésnélküli tiszta s igaz hazafiul tettéért, lelket s 
keblet emelő rendkívüli áldozatkészségéért, melylyel 
ő Nagysága e város, mint édes szülőföldje iránti 
őszinte szeretetét s hü ragaszkodását, öt tisztelő 
polgártársai előtt felülmulhatlanul tettleg megörökité. 
— Meghajlik a község, ennyi lelkinagyság, ennyi 
jótékonyság előtt és büszkén nevezi azt hü fiának, 
ki fáradsága gyümölcsét, édes anyja a sz.-fehérvári
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község javára szenteli. — Azért is a község képvi
selői kijelentik miszerint:

1) Sz.-Fehérvár községének legfőbb kivánata 
s legbensőbb óhaja teljesül, ha az alapított nevelő
intézet 0  cs. kir. apóst. Felségének hőn szeretett 
ifjú fejedelmünknek nevét viselve, Zsófia föherczegnő 
0  cs. k. Fensége legmagasb védnökségével dicse
kedhetik, s mintegy elöemlékét képviselendi, azon 
hűségnek, melylyel á város mindenkor s minden 
időben, a Felséges uralkodóház s a magos trón 
iránt viseltetik.

2) Örömmel s egész készséggel járulnak Szé- 
vkesfchérvár községe képviselői, mindazon jogokhoz
s kötelmekhez, melyek a fentebb ö Nagysága által 
elősorolt 11 pontokban foglaltatnak, kötelezvén a 
várost az elősorolt elvék megtartására, s a teendők 
lelkiismeretes teljesítésére.

3) A városi község választmány tagjai csak a 
a közönségnek érdekében működnek, midőn sze
rencsések az évekkel előbb tervezett főoskolákra a 
város által ígért áldozatokat az alapított nönövelde 
javára jelenleg átruházni s e czélra megajánlani, 
minek következtében a város részéről ünnepélyesen 
s kötelezöleg kijelentik, miszerint a nönövelde há
zának rendeltetési czéljára leendő átalakítására s 
bútorzatára a Sz.-Fehérvári községi pénztárból 6272
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ft. pengő fog fordítatni, az életbe lépendő nönevelő- 
intézet létrejötte után pedig évenkint a községi 
pénztárból 440 pfrtokkal fogja azt segíteni, mind
addig, mig a 8-ik pontban előadott körülmény elő 
nem álland.

4) Sz.-Fehérvár községe nevében ünnepélyesen 
kijelentetik, miszerint a község elöljárósága lelke
sülten felkarolván a nevelés szent ügyét, annak 
érdekében minden erejét ezen, ö Nagysága által 
alapított s községileg is segedelmezni kötelezett 
nőnevelö-intézet alapjának terjesztésére, szilárdítá
sára fordítani kötelességének ismerendi, ugyszinte 
ezen nőnevelő-intézet, minélelöbbi felvirágozhatását 
egyik kitűzött czéljának tekintendi: mindazonáltal 
a sz.-fehérvári nőnevelő-intézet főalapítójának, min
den időben Farkas Ferencz prépost ö Nagyságát 
fogja hálásan tisztelni, s a jövendő nemzedék által 
is hálásan tiszteltetni, — egyszersmind az utókornak 
irányául kijelentvén, hogy bármily nagyszerűvé s 
gazdaggá váljék is idöjártával ö Nagyságának jelen 
oklevélben letett alapítási forrása, az alapítvány 
szentnek tartassék, s az örök időkre az alapító 
rendelkezése folytán egyedül s kizárólag e czélra 
fordittassék, ugyszinte az általa letett alapítási töke 
mindenkor „Farkas Ferencz“ alapítványa“ czím 
alatt, minden egyéb és magányosok által adomá
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nyozandó alapítványoktól különválva kezeltessék, 
ezt nemcsak az alapító iránti méltányosság, de az 
örök igazság is úgy kívánván.

Végre mindkét részről megjegyeztetik, misze
rint ezen alapítási oklevélnek, fejedelmi megszen- 
tesítésével mind ö Nagysága, mind a város részéről 
a bölcsészi iskolákra tett kölcsönös kötelezettség 
megszűnik.

Mely a sz.-fehérvári nönöveldét illető jelen ala
pítási és kölcsönös szerződési oklevél három pél
dányban elkészíttetvén és a főalapító, nemkülönben 
Sz.-Fehérvár községe elnöksége által ünnepélyesen 
aláíratván, s megpecséltetvén, legfelsőbb jóváhagyás, 
megerősítés s megszentesítés végett dicsőén pralkodó 
Ferencz József 0  cs. kir. ap. felségének jobbágyi 
hódolattal ezennel felterjesztetik.

Megjegyeztetvén, miszerint a megerősített s 
megszentesített alapítványi-levél egy példánya a ma
gas kormányt — második példánya a Nagyságos 
alapítót, ennek elhunytával a sz.-fehérvári püspöki 
hivatalt, — harmadik példányak a sz.-fehérvári város 
községének elöljáróságát fogja illetni.

Kelt Sz.-Fehérvárott márt. 12-kén 1853. évben.

Farkas Ferenc*, Nagy-Prépost.
Sz. k. Sz.-Fehérvár város községe sat.
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