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Góró Lajos leírása 1826-ból a nápolyi dóm két magyar vonatkozású síremlékéről. Az er
délyi születésű Agyagfalvi Góró Lajos (1786-1843) hadmérnök1 tevékenysége a 20. század első 
feléig Magyarországon többé-kevésbé ismert volt,2 az újabb hazai életrajzi és általános lexiko
nokból azonban neve már sorra kimaradt {Magyar Nagylexikon, Új Magyar Életrajzi Lexikon, 
Révai Új Lexikona). Pompeji régészeti emlékeit ismertető könyvének említésével napjainkban 
gyakrabban találkozunk külföldi tudománytörténeti munkákban és antikváriumok internetes hon
lapjain, mint hazai publikációkban. 

Góró Lajos 1802 szeptemberétől a bécsi katonai mérnök-akadémián tanult,3 1805 szeptembe
rében mérnökkari kadét (Ingenieur Corps Cadet), 1807-ben főhadnagy (Oberlieutenant) lett. 1809-
ben, a napóleoni háborúk idején, részt vett az asperni csatában, illetve a pozsonyi hídfő védelmében. 
A művészet és irodalom iránti korai érdeklődésének jele 1809-ben Pozsonyban megjelent „Eggy 
ének Aspern ütközete után" című költeménye, amelynek mottójául Kisfaludy Sándor (Himfy) és 
Csokonai Vitéz Mihály verseiből vett sorokat választott. 

1813 és 1815 között Itáliában, majd 1816 elejétől Dalmáciában (Spalatóban) szolgált. Dalmá
ciai tartózkodása alatt rendszeresen tanulmányozta Spalato, Salona és a környék római emlékeit. 
1821-ben Nápolyba vezényelték, ahol - felettesei, Johann Frimont4 és Hrabovszky János támo
gatásával - Pompeji romjait mérte fel és rajzolta le. 1824-25 körül - nemcsak régészeti tárgyú 
írásaival - a Josef Hormayr által szerkesztett bécsi Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und 
Kunst nápolyi tudósítója volt. 

1825-ben Bécsben kiadott, rézmetszetekkel és litográfiákkal illusztrált Wanderungen durch 
Pompeji című könyvét" a honi újságok, folyóiratok az európai műveltséghez, tudományossághoz 

1 PAPP Júlia: „...nem csak karddal, hanem pennámmal is használni..." Adatok Agyagfalvi Góró 
Lajos (1786-1843) hadmérnök életrajzához és pályaképéhez. 2005. Kézirat. 

2 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. III. Bp. 1894. 1296-1297. hasáb.; SZENDREI 
János-SzENTiVÁNYi Gyula: Magyar Képzőművészeti Lexikon. 1915. I. 590.; UÖK: MTA Művé
szettörténeti Kutató Intézet Lexikon-gyűjteményében lévő kézirat, 1137-1139. (A korábbi irodalom 
ismertetésével); BEVILAQUA Béla dr.: Százéves magyar könyv Herculaneum és Pompeji romjairól. 
= Újság 1927. augusztus 14, 36.; UŐ: Magyar és magyar vonatkozású haditechnikai nyomtatványok 
a M. Kir. Hadtörténelmi Múzeum Könyvtárában. = Hadimúzeumi Lapok 1928. Április hó 1. füzet. 
35-37. (téves biográfiai adatokkal); ÖRKÉNYI Ottília: A művészettörténeti gondolat. Bp. 1941. 
52-56. 

' Oesterreichisches Militär-Konversations-Lexikon. Unter Mitwirkung mehrerer Offiziere der 
K. k. Armee. Redigirt und herausgegeben von. J. HIRTENFELD. Zweiter Band. Wien 1852. 763-764.; 
Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Wajfe. Nach den vom k. u. k. Obersten des Genie-Stabes 
Heinrich Blasek hinterlassenen Manuscripten und Vorarbeiten... zusammengestellt und bearbeitet 
durch Franz RIEGER. Wien, 1898.1. 419; Geschichte der k. und k. Technischen Militär-Akademie. 
Geschichte der k. k. Ingenieur- und k. k. Genie-Akademie. 1717-1869. Verfasst von Friedrich 
GATTI, k. und k. Oberst der Armeestandes. Wien, 1901.1. Band. 656. 

4 Gorónak Frimontnak fűződő tartós pártfogold kapcsolatát jelzi egy 1828-ban írt alkalmi köl
teménye. Fő-méltóságú Báró Frimont János Antrodokói Hertzegnek, a ' palotai pompás templom 
talpköve letételekor alázatos tiszteletűi Kisasszony hava' 31-kén 1828. Nagy-Váradon, Tichy János' 
Könyvnyomtató-intézetében. 

' Wanderungen durch Pompeii von Ludwig Goro von Agyagfalva, Hauptmann in K. K. Öster
reichischen Génie Corps, Ritter des königlich-sizilianischen militärischen St. Georg-Ordens der 
Wiedervereinigung. Wien, 1825, bei Mörschner und Jasper. 
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való felzárkózás követendő példájaként üdvözölték.6 Góró tevékenységére, illetve személyes ku
tatási tapasztalatokra támaszkodó régészeti szakmunkájára a korabeli külföldi sajtó is felfigyelt. 
A hazai újságok néhány évvel később hazafias büszkeséggel adták hírül, hogy Góró Lajosnak, 

„ki a' Herkulanumi régiségek' ásásairól írott, 's némelly Felségektől is szép ju
talmakra érdemesített tudós munkája által nevét egész Európában híressé tette" az 
uralkodó „kegyelmesen megengedni méltóztatott, hogy elvállalhassa azon Diplomá
kat, mellyeket neki, mint tagjoknak a' Nápolyi Burbon-Herkulanumi Akadémia, és 
a' Római Archeológiai Társaság küldött."8 

Góró Nápolyból alkalmanként a magyar sajtónak is küldött beszámolókat. A bécsi Magyar 
Kurír a Vezúv 1822-es kitöréséről szóló sorozatát közölte,9 a Tudományos Gyűjtemény 1826. évi 
VIII. kötetének Régiségek rovata pedig a nápolyi dóm két magyar vonatkozású síremlékét ismer
tető tudósítását. 

1829-ben visszakerült Erdélybe, ahol a császári katonai építészeti igazgatóság munkatársaként 
részt vett a kolozsvári laktanya tervezésében.10 1835-ben őrnaggyá léptették elő," majd 1836-tól 
Nagyszebenben illetve Temesváron a hadmérnökség területi igazgatójaként (Fortifications-Districts 
Direktor) szolgált. János főhercegnek, a General Genie Direction vezetőjének küldött hivatali je
lentéseiben alkalmanként történeti és régészeti ismereteit is kamatoztatta.12 Könyvtárát, Tiziano 
Danaé című festményének Itáliában készült másolatát és több mint 400 darabból álló antik pénz-
gyüjteményét az 1842-ben megalapítani szándékozott Erdélyi Múzeumra hagyta.13 1843-ban - néhány 
hónappal nyugdíjba vonulása után - Nagyszebenben halt meg.14 

• 

A nápolyi síremlékekkel foglalkozó írásában Góró figyelmét elsősorban Nagy Lajos király öccsének, 
a politikai ellenfelei által 1345-ben meggyilkoltatott András hercegnek a sírkövére összpontosí
totta, de hazai vonatkozása miatt megemlíti azt az 1599-ben készült, az elhunytak szobrával díszí
tett síremléket is, amelybe I. Károly, Martell Károly és Habsburg dementia hamvai kerültek. 

6 Kedveskedő 1824. harmadik kötet, 41-43.; Tudományos Gyűjtemény 1825. m. 121-123., VI. 127.; 
Magyar Kurir 1825. II. 366-368.; Felső-Magyarországi Minerva 1826. 4. negyed. 977-983. 

Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst 1824. No. 149-150. 811-812.; Wiener 
Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode 1825. Zweites Quartel. No. 44. 366-367.; Amal-
thea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumskunde. Dritter Band. Leipzig, 
1825. 350-366.; Allgemeine Theaterzeitung und Unterhaltungsblatt für Freunde der Kunst, Lite
ratur und des geselligen Lebens 1825. Nr. 41. 167-168.; Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 
1825. Nr. 98. 298-301.; Kunstbau 1825. október 17. 83. sz. 330-332. 

8 Hazai és Külföldi Tudósítások 1828.1. 249.; Tudományos Gyűjtemény 1828. IV. 120. 
9 Magyar Kurir 1822. II. 346-348, 353-356. 

10 JAKAB Elek: Kolozsvár története. III. Bp. 1888. 627-651. 
11 Haus- Hof- und Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Bécs, General Genie Direction (Protokoll) 1835. 

(No. 242, 306.) 
12 „Bemerkungen. In historischen und militairischen Hinsicht, der Bergschloss und die Gegend 

von Déva betreffend," Haus- Hof- und Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Bécs, General Genie Direction 
1835-1185 (Carlsburg am 18ten October 1835.) 

13 Az erdélyi nagyfejedelemség ' 's hozzá visszakapcsolt Részek három Nemes Nemzeteiből álló 
Rendéinek Kolozsvár Szabad Királyi Várossában I84Iik Év November 15ik napján kezdődött 
Ország Gyűlésökről készített Jegyzőkönyv. Kolozsvártt, 1841. 569-570. 

14 Erdélyi Híradó 1843. nov. 21. 93. sz. 553.; Múlt és Jelen 1843. nov. 21. 93. sz. 368. 
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„Egy hazánkat illető történetnek emlékét, melly itt Európának legdélibb szegele
tében sok más számtalan monumentumok között mintegy elrejtve fekszik, méltó hogy 
Magyar hazánk közelebbről esmérje. 

Hogy Nagy Lajos Királyunknak testvér öttse, András millyen erőszakosan ölet
tetett meg 1345-ben Johanna gonosz feleségétől az Aversai akkori Királyi Kastélyban 
(most Kaszárnya), azt mindenki tudja. Az is esmeretes, hogy az ablakon kihányt holt 
testét Ursus Minutulus Nápolyi Kanonok tisztességesen eltemette. De hová? mitsoda 
emlék és sír-írás fedi hamvait ezen szerentsétlen ifjú fejedelemnek? az talán hazám
ban még esmeretlen. 

Ezen Magyar Királyi Hertzegnek hamvai feküsznek az ide való Sz. Januárius püspöki 
templomban, a' sekrestye ajtaja mellett jobbra. Emlék-köve négy szegletű fejér már
ványból van szépen kifaragva. Közepét egy párkány, szegeleteit négy tzimer-mező ékesíti. 
A' felső két mezőbe, melly tojás kerekségű, 's mellyet egy gerenda balról jobbra két 
egyenlő részre oszt, négy liliom vagyon kivágva. Az alsó két tzimer-mező karika for
májú, egyikben balról egy koronázott - a' másikban egy pikkelyes oroszlány van. 

Ezen emlékkő felső részébe a' két tzimer között ezen sír-írás vagyon nagy római 
betűkkel tisztán bevágva: 

Andreáé Caroli Uberti Pannóniáé Regis Filio 
Neapolitanor. Regi 

Joannae Uxoris Dolo et Laqueo necato 
Ursi Minutuli Pietate hic recondito 

Ne Regis corpus insepultum sepultumve facinus 
Posteris remaneret 

Franciscus Berardi F. Capycius 
Sepulcrum Titulum Nomenq. 

p. (posuit) 
Mortuo annor. XIX. 

MCCCXLV. 
XIV. KL Octob. 

NB. A' Capycius família máig is él, és most olaszul Capecce a' neve. Capycius 
Ferentz is Nápolyi kanonok volt. 

Ezen emlék előtt a' földön egy vizerányú párkányos fejér márvány táblán még e' 
következendő újabb sírírást lehet olvasni: 

Andreáé Pannóniáé Regis ossa 
Proximo in tumulo jam quiescentia 

Ut parieti terrae motu concusso 
III. Kai. Décembres MDCCXXXII 

Reficiendo Locum darent 
Franciscus Cardinalis Pignatellus 

Saeri S. B. E. Cardinalium Collegii Decanus 
Archiepiscopus Neapolitanus 

Hic decenter componenda mandavit 
X. Kai. Mart. MDCCXXXIII. 

Ugyan tsak ezen Templom fö ajtaja felett belőlről még ezen emlékírás vonja az 
idegen' figyelmét magára: 

Carolo I. Andegavensi Templi hujus Extructori 
Carolo Martello Hungáriáé Regi 

Et Clementiae ejus Uxori Rudolphi I. Cesaris F. 
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Ne Régis Neapolitani ejusque Nepotis 
Et Austriaci sangvinis Reginae 

Debito sine honore jacerent ossa 
Henricus Gusmanus Olivarensium Cornes 
Philippi III. Austriaci Regias in hoc Regno 

Vices Gerens 
Pietatis ergo posuit anno Dom. MDIC. 

Ezen emléket, melly elébb a' fő Oltár mellett volt helyheztetve, az említett két 
Károly és Clementziának fejér márványból faragott oszlop-képei ékesítik. 

Nápolyból, Április 10-dikén 1826. 

Közli Goro Lajos, 
Cs. Kir. Ingenieur Kapitány."15 

András herceget, I. (Anjou) Károly Róbert magyar király és Lokietek Erzsébet kisebbik fiát, 
Nagy Lajos öccsét gyermekkorában eljegyezték Róbert nápolyi király lányával, Johannával. Bár 
a herceg fiatal éveit a nápolyi udvarban töltötte, kapcsolata Johannával nem volt harmonikus. Róbert 
király halála után Johanna elérte a pápánál, hogy férjét, Andrást ne koronázzák királlyá. Mivel 
Nagy Lajos és anyjuk, Erzsébet királyné sikerrel sürgette a pápánál András megkoronázását,16 

1345. szeptember 18-án a nápolyi trónra igényt tartó politikai ellenfelei egy vadászat alkalmával 
az aversai kastélyban megfojtatták az ifjú herceget. Nem sokkal később Nagy Lajos - öccse meg
gyilkolását megbosszulandó - két - végeredményben sikertelen - hadjáratot indított a nápolyi ki
rályság ellen. 

A meggyilkolt András herceg Durazzói Károly által Nápolyba szállított holttestét - mint 
a Góró által közölt sírfeliratból is kiderül - Ursillo (Orsó) Minutolo nápolyi kanonok temettette el 
a San Gennaro székesegyház Szent Lajos-kápolnájában. A Minutolo által állított síremlék nem maradt 
fenn, a Góró által leírt, ma is meglévő barokk fehérmárvány síremléket Francesco Capece (Capycius) 
nápolyi kanonok, mirabellai apát állíttatta.17 András hamvait 1733-ban - az előző évi földrengés 
okozta károk helyreállításakor - az akkori kardinális, Francesco Pignatelli a sekrestye elé helyeztette 
át. Ennek emlékét - Góró erről is említést tesz - a padlóba helyezett márványtábla örökítette meg. 
A Capece-féle sírkő jelenleg a nápolyi dóm északi mellékhajójának falában található. A sírfeliratot18 

15 Tudományos Gyűjtemény 1826. VIII. 132-134. A szerkesztő említést tett Gorónak Károly 
Lajos spanyol infánshoz és luccai királyi főherceghez fűződő pártfogolti viszonyáról. 

16 Mivel Erzsébet királyné aggasztó híreket kapott András és felesége viszonyáról, 1343-ban 
„a királyi kincstár teljes mobilizálható nemesfémkészletével" Itáliába utazott. A megajándékozott 
bíborosok közbenjárásával igyekezett rávenni a pápát, hogy koronázza meg és kenje fel András 
herceget. BERTÉNYI Iván: A tizennegyedik század története. Bp. 2000. 153. 1344-es hazatérése 
után újabb jelentős pénzösszeget küldött Rómába, amelynek hatására VI. Kelemen pápa „1345. 
június 10-én elrendelte Johanna és András együttes megkoronázását." THURÓCZY János: A ma
gyarok krónikája. Bp. 2001. 373. 

17 Régebbi vélemények szerint ez a síremlék 15. vagy 16. századi lehet. NYÁRY Albert: A heral
dika vezérfonala. Bp. 1886. 203. 

18 „Endrének, Károly Ubert, Pannónia királya fiának, a nápolyiak királyának, kit felesége, Jo
hanna ármánya és kötele megölt. Orsó Minutolo kegyessége ide helyezte, nehogy a király teteme 
temetetlen maradjon, és a gonosz tett az utódok előtt el legyen temetve. Berardo fia, Francesco 
Capece állította e sírkövet a 19. évében, 1345. szeptember 19-én (sic!) meghaltnak." PÓR Antal: 
Nagy Lajos 1326-1382.1. Bp. 1892. /Magyar Történelmi Életrajzok/ 108.; BELLÉR Béla: Magya
rok Nápolyban. Bp. 1986. 45. A síremléknek Pór Antal által közölt, a 19. század végi állapotot 
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tartalmazó felső tábla két oldalán András herceg liliomos címere, az alatta lévő tábla két szélén 
a Minutolo család oroszlános címere látható. A két márványlapot mai helyére feltehetően a 20. szá
zad elején falazták be.19 (1. kép) 

András herceg síremléke a nápolyi San Gennaro székesegyházban 

tükröző fényképe megjelent A magyar nemzet története. (Szerk.: SZILÁGYI Sándor) ///. Az Anjou 
ház és örökösei. (1301-1439). írták: PÓR Antal és SCHÖNHERR Gyula. Bp. 1895. (172-173. közötti 
tábla) című összefoglaló munkában, illetve CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Anjou Endre bibliája. 
In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. (Szerk.: SZÉKELY György) Bp. 1984. 390. 
című tanulmányában is. 

Köszönettel tartozom Lővei Pálnak, aki a publikálás előtt rendelkezésemre bocsátotta András 
herceg síremlékét ismertető kéziratát. A Kovács Eva vezetésével, az OTKA támogatásával az 1990-es 
években megindult munkának (Középkori magyar királyok emlékei, OTKA T 18551) a nápolyi 
középkori magyar emlékekre vonatkozó kutatási eredményeit 1.: Ars Hungarica 1998. 1. sz. 
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A Góró által említett másik síremlékben nyugvó Martell Károly Magyarországi Mária nápolyi 
királyné20 fia volt. Az 1257 körül született Mária, IV. Béla unokája, V. István és Kun Erzsébet lánya, 
1270-ben II. Anjou (Sánta) Károly feleségeként került Nápolyba, ahol 53 évig uralkodott. 1271 már
ciusában született fiának, Martell Károlynak sikertelenül igyekezett megszerezni a magyar trónt, a ki
rályfi azonban - mint a nápolyi síremlék feliratából is kiderül - felvette a Magyarország királya címet. 
1292-ben Mária lemondott a magyar koronáról fia, Martell Károly javára, mivel azonban a herceg 
1295 augusztusában elhunyt, a királyné unokáját, Martell Károly fiát, a 12 éves Carobertót, a ké
sőbbi Károly Róbertet küldte 1300. április 16-án trónkövetelőként Magyarországra.21 

/. Károly, Martell Károly és Habsburg dementia síremléke 
a nápolyi San Gennaro székesegyházban 

20 Mária királynénak a nápolyi Santa Maria Donnaregina-templomban található, 1326-ban ké
szült síremlékéről 1.: LÖVEI Pál: Anjou-magyar síremlékek és címeres emlékek Nápolyban. = Ars 
Hungarica 1998. 1. sz. 18-28. 

21 ALMÁSI Tibor: A tizenharmadik század története. Bp. 2000. 179, 181. 
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Habsburg dementia, I. Rudolf lánya 1269 körül született, 1287-ben ment férjhez Anjou Mar-
tell Károly nápolyi herceghez, s 1293-ban halt meg. Az ő gyermekük volt tehát az 1308-ban magyar 
királlyá koronázott Károly Róbert. A közös síremlékben nyugszik még Anjou I. Károly nápolyi 
király, Martell Károly apai nagyapja.22 A három korábbi uralkodó hamvait - mint a sírfelirat jelzi 
- Enrico di Guzman nápolyi alkirály, Olivares grófja 1599-ben helyeztette át a dóm Szent Lajos 
kápolnájából a homlokzat középső belső kapuja fölé épített síremlékbe. A késő-manierista már
ványsíremléket, melyet az 1592-től haláláig, 1607-ig Nápolyban tevékenykedő Domenico Fontana 
építész és mérnök készített, a sírban nyugvó három fejedelmi személy trónon ülő alakja koronáz
za,23 s a magyar címer is ékesíti. (2. kép) 

• 

A síremlékeket a nápolyi városismertetések a 17. század eleje óta említik.24 A 19. századi hazai 
említések egy része - Góró írásához hasonlóan - Itáliában utazgató honfitársainknak a magyar 
vonatkozású emlékek iránti érdeklődéséhez kapcsolódik. Ezek az utazók azonban - Góró kivéte
lével - csak András síremlékéről tettek említést. A S. Gennaro-templomban - olvashatjuk Ho-
ványi Ferenc 185l-es útleírásában - „hosszas keresés után végre feltalálók szerencsétlen Andrásunk 
egyszerű sírkövét a sekrestye ajtaja mellett balra."25 Simonyi Ernő hazánkfia - írja 1868-ban 
a Századok szerkesztője - Nápolyban megtekintette és leírta Nagy Lajos testvéröccsének, „a női 
ármány áldozatává lett Endrének hamvait" az érseki templomban, s „epitaphiumát Rómerhez írt 
levelében közli. E felirat az egyház falába, hová András temettetett, márványtáblára van vésve..." 
Simonyi a felirat szövege mellett közli azt is, hogy „az 1732-iki földrengéskor a székesegyház 
falai megrepedezvén, a kijavításkor Endre hamvai fali sírjából kivétettek, és mellette, a templom 
talaja alá helyeztettek el, mint a fölöttük lévő következő, szintén márványlapba vésett felirat ta
núskodik."26 

A Szent Januarius templomban „jobbra a főoltártól, a sekrestye mellett van Andrásunk sírem
léke" - írta Zádori Ev. János is ugyanebben az évben a Magyar 5/onban közölt olaszországi útle
írásában - „kit álnok felesége, Johanna 1345. Aversában meggyilkoltatott." Közli a sírfeliratot, 

I. Károly IX. (Szent) Lajos francia király öccse volt. 
" THIEME, Ulrich-BECKER, Felix: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike 

bis zur Gegenwart. Bd. 12. 1916. Leipzig, 177.; Napoli Sacra. Guida alle chiese della citta. 1° 
Itinerario. 1993. Napoli, 6.; „Fent címerrel (jobbra magyar címer) koronázott barokk fülkében három 
ülő alak, balról jobbra: Anjou I. Károly, Habsburg Klementina és annak férje, Martell Károly... 
Készítette Enrico Gusmano Conte di Olivarez, nápolyi vicekirály 1599-ben, mikor hamvaikat 
a szentélyből elvitték. Talán a Pietro dei Stefani-síremlék mesterétől." Genthon István adatai a kül
földön lévő magyar vonatkozású emlékeket feldolgozó kiadatlan kéziratban. MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet Adattára. (MKI - C - I - 36.) (A továbbiakban 1.: GENTHON-kézirat) A kézirathoz 
gyűjtött illusztrációs anyagban szerepel a síremlék fényképe. A templomajtó vagy kapu fölé épített 
síremlékeknek a 16. század első feléig visszavezethető itáliai hagyományához vö.: BIALOSTOCKI, 
Jan: A Halál kapuja. In: UŐ: Régi és új a művészettörténetben. Bp. 1982. 194-197. 

24 CARACCIOLO, Cesare D'Engenio: Napoli sacra. Napoli, 1624. 16, 30.; CELANO, Carlo: Delle 
Notizie del bello dell' antico e del curioso della citta di Napoli. Napoli, 1692.1. 87, 105.; SiGiSMON-
DO, Giuseppe: Descrizione della citta di Napoli e suoi borghi. Napoli, 1788-89. I. 6, 16.; A sír
emlék bibliográfiájához vö.: BANFI, Florio: Ricordi Ungheresi in Itália. Roma 1942. 101-102; 
GENTHON-kézirat; LŐVEI Pál: Endre herceg síremléke (Kézirat). 

25 HOVÁNYI Ferenc: Olasz út 1850-ben. /-//. Bécs, 1851. II. 137. 
26 SIMONYI Ernő: András magyar királyfi sírja Nápolyban. = Századok 1868. 211-212. 
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majd hozzáteszi: „Szép tőlük, hogy az ítéletnapig hangzó szavakat a kő által is beszélni engedik." 
Azt, hogy elsősorban a tragikus történet ragadta meg a Nápolyba látogató Kovács Mihály festő érdek
lődését is, jelzi, hogy naplószerű életrajzi feljegyzéseiben közölte a sírfelirat magyar fordítását." 

A 19. század második felében a nápolyi dóm magyar vonatkozású síremlékeiről - köztük And
rás hercegéről is - mint az Archaeologiai Értesítő 1878-as számában közölt „A magyarországi 
Műemlékek ideigl. bizottsága készletében levő rajzoknak és fényképeknek lajstroma" mutatja - 4 
darab fénykép is készült: 

„Síremlékek 
A nápolyi székesegyházból: u.m. Martell Károly, András és Beatrix emlékeinek 

s a székesegyház kapujának fényképe. 4 

A síremlék említésével az András herceg, illetve Johanna életét ismertető történeti feldolgozá
sokban is találkozunk. „Endre holtteste két nap múlva Nápolyba szállíttatott, s az ottani székesegy
házban Capere (sic!) kanonok gondoskodásából eltemettetett. E templom főoltárától balra lévő sek
restye ajtaja mellett a falban egy egyszerű márványlap jelöli sírját." - írta 1893-ban Óváry Lipót.30 

Dr. Miskolczy Istvánnak 1928-ban megjelent, András herceg halálával foglalkozó tanulmánya is 
kitér a nápolyi székesegyházban található sírfeliratra és emléktáblára. „Jelenleg a földön egy tábla 
van elhelyezve, melynek felírása szerint 1732 november 29-én... földrengés következtében a fal 
erősen megrongálódottba sír a renoválásnak útjában állott, s ezért Francesco Pignatelli nápolyi 
bíboros-érsek áttétette András hamvait a sekrestye elé."31 

Sajátos módon a magyar vonatkozású itáliai emlékeket, illetve a magyar-itáliai kapcsolatokat 
kutató tudományos és népszerűsítő feldolgozások némelyike is a nápolyi dóm emlékei közül csupán 
András síremlékét említi meg, Anjou Martell Károlyét nem. Berzeviczy Albert az olasz-magyar 
kapcsolatok történetét felvázoló 1921-es írásában említést tesz Martell Károlyról, Károly Róbert 
apjáról, nápolyi síremlékéről azonban nem. Az András herceget meggyilkoltató „hűtlen feleség" 
bűnét megörökítő sírfeliratnak ugyanakkor figyelmet szentel.32 

Az itáliai egyetemi városok magyar vonatkozásait kutató Veress Endre is - aki szerint „Nápoly 
templomainak látogatását más magyar ember sem hagyja el, mert azokban sok magyar síremléket 
és falfestményt talál, melyek lelkét megihletik és kegyeletes áhítatra indítják" - a nápolyi dómban 

27 ZÁDORI Ev. János: Utivázlatok Olaszországból. 1867. = Magyar Sión 1868. 707-708.; Uő.: 
Utivázlatok Olaszországból. 1867. Eger, 1869. 101. 

28 SZEGEDY-MASZÁK Hugó: Kovács Mihály. = Művészet 1910. 259. 
29 Archaeologiai Értesítő XII. 1878. 7. sz. 277. 1874-ben Óváry Lipót beszámolót küldött 

a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottságának a nápolyi magyar síremlékekről. Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, MOB irattár 1874/43, 54. Vö.: PAPP Júlia: Adatok a magyarországi 
mütárgyfotográfia kezdeteihez. 2005. Kézirat. 

30 OVÁRY Lipót: Nápolyi Johanna. = Századok 1893. 501. András herceg síremlékét Óváry az 
Országos Régészeti és Embertani Társulat 1881. februári 22-i ülésén is említette a nápolyi Anjou-kori 
emlékekről tartott előadásában. Archaeologiai Értesítő 1881 (Új folyam I.) Hivatalos Közlemé
nyek. XI. A síremlék feliratáról és a holttest eltemetésének körülményeiről természetesen a Johanna 
életét feldolgozó 19. század végi itáliai munkák is megemlékeztek. Pl.: CAMERA, Matteo: Elucub-
razioni storico-diplomatiche su Giovanna I Regina di Napoli e Carlo III di Durazzo. Salerno, 
1889. 43. 

31 Dr. MISKOLCZY István: András herceg tragédiája és a nápolyi udvar. I. = Századok 1928. 
7-8. sz. 799-800.; UŐ.: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában. Magyar-nápolyi kap
csolatok. Bp. 1937.71-72. 

32 BERZEVICZY, Alberto: Discorso inaugurale. = Corvina. Rivista di scienze lettere ed arti delle 
societa ungherese-italiana Mattia Corcino. Bp. 1921. (1.) 7. 
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csupán András síremlékére figyelt fel.33 Veress megemlíti ugyanakkor más nápolyi templomok ma
gyar vonatkozású művészeti emlékeit is - például Mária királyné sírját a Santa Maria Donnare
gina-templomban, László nápolyi magyar pártkirályét a San Giovanni a Carbonara-templomban, 
vagy az 1508-ban elhunyt Beatrix királyné szerény sírfeliratát a San Pietro Martin-templomban. 
Bár 1986-ban kiadott ismeretterjesztő munkájában Bellér Béla ír Martell Károly 1295-ben bekö
vetkezett haláláról, a nápolyi dómban lévő síremlékét - András herceg sírfeliratával ellentétben -
ő sem említi.34 

A magyar vonatkozású nápolyi művészeti, építészeti emlékeket, illetve a magyarországi Anjouk 
történetét ismertető tudományos munkák nagyobbik része ezzel szemben a Góró által említett mind
két síremléket számba veszi. Óváry Lipót 1874-ben megjelent, a magyar vonatkozású nápolyi mű
vészeti emlékeket ismertető tanulmányának „A nápolyi székesegyházban levő magyar történelmi 
emlékekről" című fejezetében Martell Károly és András sírját egyaránt leírja, s közli feliratukat is. 

A Szilágyi Sándor szerkesztésében a 19. század végén megjelent monumentális történeti ösz-
szefoglalásnak, A magyar nemzet történetének az Árpád-korral foglalkozó II. kötete Martell Károly 
nápolyi síremlékének,36 az Anjouk korával foglalkozó III. kötete pedig András herceg sírkövének 
fényképét, illetve a képjegyzékben a sírfelirat szövegét közli.37 Gerecze Péter 1906-ban megjelent 
műemléki topográfiájában a külföldön található magyar vonatkozású emlékek bibliográfiájában 
név és cím nélkül bár, s a síremléket helytelenül Aversába helyezve, megemlítette Góró írását: 
„Aversa. András herczeg sírköve. Tud. Gyűjt. 1826. VIII. 132."38 Gerecze a nápolyi dómban ta
lálható magyar vonatkozású művészeti emlékek között mind Martell Károly, mind András sírem
lékét ismertette: „Martel Károly magyar király síremléke a Sz.-Genario-Templomban ... Endre, 
nápolyi király síremléke."39 

A magyar vonatkozású külföldi emlékekkel foglalkozó írásában Tábori Kornél újságíró is figyel
met szentel mindkét síremléknek. „Nápolyban a San Gennaro-dómban, amelyet I. Anjou Károly 
alapított 1271-ben, a középső (belső portál magasában) van Károly, Klementia és az I. Károlynál 
110 évvel később (sic!) elhunyt Martell Károly sírja. Ugyancsak itt a kriptában tették örök nyugo
vóra Endre magyar királyt, akit felesége, Johanna megfojtatott."40 Az itáliai magyar emlékeket 
feldolgozó, 1942-ben megjelent tudományos katalógusában Florio Banfi is mindkét síremléket 
ismertette,41 éppúgy, mint fényképekkel gazdagon illusztrált, legújabban kiadott könyvében Csorba 

"" Dr. VERESS Endre: Olasz egyetemi városok magyar vonatkozásai. Pécs, 1941. 79. 
34 BELLÉR: i. m. 1986.44-45. 

ÓVÁRY Lipót: A nápolyi magyar történelmi műemlékek. = Budapesti Szemle 1874. (4.) 407-408. 
36 A magyar nemzet története. (Szerk.: SZILÁGYI Sándor) //. Magyarország története az Árpá

dok korában. írta: MARCZALI Henrik. Bp. 1896. 581. „A Guzmin Henrik gróf nápolyi kir. hely
tartó által 1599-ben készíttetett emlék fülkéjében középen Klementina, jobbról I. Károly, balról 
Martell Károly szobrai vannak elhelyezve; az utóbbi felett levő czímerben a magyar pólyák lát
hatók." 679-680. 

37 A magyar nemzet története. III. i. m. 1895. 172-173. közötti tábla, 642. 
38 GERECZE Péter: Magyarország műemlékei. II. A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. 

Bp. 1906. 1122. 
39 GERECZE: i. m. 1906. 1127. 
40 TÁBORI Kornél: Művészeti emlékeink Olaszországban. Magyar vonatkozású kultúrértékek 

Velencétől Palermóig. In: A Pesti Hírlap Nagy Naptára az 1932. szökőévre. Bp. 172.; UŐ.: Ma
gyar vonatkozású szoborművek a világ városaiban. - Pesti Napló 1938. dec. 25. 59. 

41 BANFI:/. m. 1942. 101-102. 
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László. Góró 1826-os Tudományos Gyűjtemény-bdi írásának említésével a fentiek közül - Gerecze 
könyvének kivételével - egyik munkában sem találkozunk, Banfinál sem, aki pedig a felsorolt té
telek - köztük a Góró által is ismertetett két síremlék - teljes külföldi és hazai bibliográfiájának 
közlésére törekedett.43 

Az András herceg nápolyi sírja iránti érdeklődést tehát - mint láttuk, nemcsak Gorónál, hanem 
az emlék későbbi leírásainál is - a hazai vonatkozás mellett a fiatalon meggyilkolt herceg tragikus 
története is elevenen tartotta. Ezt jelzi az is, hogy a nápolyi dómot meglátogató magyar utazók 
legtöbbje csak András sírját említette meg, a Góró által leírt másikat nem, holott az sokkal mo
numentálisabb, művészileg jelentékenyebb, s könnyebben észrevehető, mint András egyszerű sír
emléke. S azért is felkelthette volna a honi látogatók figyelmét, mert felirata szerint ez a síremlék 
is magyar király hamvait rejti magában. A sírban nyugvó fejedelmi pár történeti „szerepe" sem 
volt jelentéktelenebb Andrásénál, hiszen egy több mint 30 évig uralkodó, jelentős magyar király, 
Károly Róbert szülei voltak. 

Az András herceg síremléke iránti érdeklődés fennmaradásában minden bizonnyal szerepet ját
szott az a többévszázados „pör" is, amely a fiatal herceg meggyilkolását követő botránnyal és fel
háborodással, a perbe fogott bűnösök kegyetlen kivégzésével, Nagy Lajos büntetöhadjárataival, 
illetve a Johanna szerepével kapcsolatos vitákkal (Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio) már 
a 14. század közepén megindult.44 

Itthon a kortárs Küküllei János krónikájában óvakodott egyértelműen kimondani Johanna bű
nösségét András meggyilkolásában, Lajos király névtelen minoritája azonban annál szenvedélye
sebb átokfolyammal becsmérelte a gyilkos feleséget. 

„Elemésztetted férjedet és uradat, elveszejtetted tulajdon vezetődet...felségsértés 
bűnébe estél, a király fiát, a nemes és kiváló ifjút megölted, az igazságost és az ár
tatlant legyilkoltad, a jog szerint uralkodót elpusztítottad, testvérgyilkosságot kö
vettél el...[...]...Johanna és csatlósai a borzalmas halál torkába helyezték őt, és így 
ok nélkül megölték..." stb. „András király holttestét Nápolyba szállították, és elte
mették a székesegyházban őse és Martell Károly mellé. Azt mondják, közvetlenül 
halála után isteni sugallatra csodák ragyogtak fel."45 

- írta a névtelen krónikás, átvéve a középkor kedvelt hagiográfiai és martirológiai toposzát. 
Magyarországon a tragikus történetnek inkább a Küküllei-féle „visszafogottabb" verziója ha

gyományozódhatott tovább, hiszen az 1488-ban két kiadásban is megjelent, s a 17. század eleje 
óta több forrásgyűjteményben (J. Bongarsius, J. G. Schwandtner) újra kiadott Thuróczy-krónika 
őrizte meg legteljesebben Küküllei szövegét, benne a Johanna gőgösségét és nagyravágyását, illetve 

CSORBA László: Magyar emlékek Itáliában. Benda FOTO 2003. 50, 54, 57. 
43 Góró írása a GENTHON-kéziratban említésre került. 
44 KROPF Lajos: Az aversai gyilkosság. Kolozsvár, 1896. (Különlenyomat az Erdélyi Múzeum 

1896. évfolyamából.) 
45 KÜLÜLLEI János: Lajos király krónikája. I Névtelen szerző: Gesta Lajos királyról. Ford.: 

KRISTÓ Gyula. Bp. 2000. 43-44. „Legyilkolásának idején és óráján maga András király vette rá 
e magyarokat, hogy szállásukra menjenek, mert bár sokan suttogták a fülébe a felesége által szá
mára kitervelt halál gyanúját, ám ő - számításba véve saját ártatlanságát és felesége terhességét -
nem tudta elhinni. Ártatlan bárányként lemészárolták." - írta ugyanitt a névtelen krónikás. 
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a férjével szemben tanúsított tiszteletlenségét hangsúlyozó passzussal. Johanna bűnössége, vagy 
legalábbis cinkossága ugyanakkor nemcsak a közgondolkodásban, hanem a történetírásban sem 
igen kérdőjelezödött meg. Kropf Lajos a 19. század végén a fennmaradt történelmi és irodalmi 
források „újraolvasásakor" arra a következtetésre jutott ugyan, hogy „a férjgyilkosság nincs bebi
zonyítva",47 a kutatás jelenlegi állása szerint azonban a 19 éves Johanna feltehetően tudott a gyil
kosság előkészületeiről.48 

A magyarokat megvető, idegen asszonynak, illetve a férjgyilkos, gonosz feleségnek a történet
írás által megerősített képe határozta meg legerőteljesebben a téma 19. századi hazai irodalmi fel
dolgozásait is.49 Arany János, - Ilosvai Selymes Péternek a középkori Toldi-mondát a szájhagyomány 
és az írott források alapján feldolgozó 16. századi históriája nyomán - több helyen is hangsúlyozza 
Johanna bűnösségét: 

„1...MÍ van a levélben? a jó isten tudja, 
Mert fekete azon a zsinór, a pecsét, 
Bontsd fel király, bontsd fel: megölték az öcséd! 
Olaszok ölték meg, orozva, titokban, 
Önnön hitvese is részes a dologban... 
6...Johanna, Johanna, átkozott feleség! 
Nem feleség: buja, rothasztó feneség!"50 - olvashatjuk a „Toldi szerelmé"-ben. 
„24. Jelen voltak nemrég a nápolyi harcon, 
Hol vérbüne díját elvévé az asszony, 
Ki Lajosunk öccsét bírta hajdan férjül, 
És még nem számolt be a kiontott vérrül, 
Amiért hogy András ő általa vésze, 
Most elérte Isten bosszúálló keze, 
Gyilkoló vasától négy dühös magyarnak, -

4 Erzsébet királyné 1343-44. évi itáliai útja során Nápolyban látta, hogy menye, Johanna 
úrnő kevély meg nagyravágyó, és a megszokott emberi mértéken túl van, vágyakozik az e világi 
dicsőségre, férje, András király iránt nem mutat királyi tiszteletet, és látható, hogy minden akarata 
- még lehetőségén túl is - az, hogy őt megfossza a koronától és az országtól, miként ezt utóbb 
a dolog kimenetele bizonyította..." THURÓCZY: /. m. 2001. 183. András herceg meggyilkolásáról 
uo.: 187. 19. századi kiadásai óta ugyanakkor szélesebb körben ismert lett a névtelen minorita 
krónikájának Johannát elítélő része is. KUküllei munkájához hasonlóan ez a krónika sem maradt 
fenn önállóan, szövege csupán a 15. század végén keletkezett Dubnici krónikából ismert. Chronicon 
Budense. Textum recognavit.. .Josephus PODHRADSZKY. Buda, 1838. 283-284. (rövidített változat 
közlése jegyzetben); Anonymi Dubnicensis Liber de rebus gestis Ludovici R. Hung. 1345-1355. 
In: Analecta Monumentorum Hungáriáé... Collegit recensük edidit Franciscus TOLDY. Tomus Pri
mus. Pesthini, 1862. 89-90.; Chronicon Dubnicense. Recensuit et praefatus est M. Florianus. Quin-
que-Ecclesiis, 1884. 143-167; János minorita Nagy Lajosról szóló krónikatöredéke. Ford.: Dékáni 
Kálmán. Bp. 1910. 47-87. vö.: BARTONIEK Emma - GÁRDONYI Albert - DÉZSI Lajos: A magyar 
történettudomány kézikönyve. Bp. 1987. 95. 

47 KROPF: i. m. 1896.; BELLÉR: i. m. 1986. 44. 
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50 Toldi szerelme 7. ének. In: Arany János költeményei. II. Bp. 1999. 391-392. A gyilkosságot 

Arany a 8. énekben írja le. (426-428.) 
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Neve...bár ne volna...vesszen a cudarnak!" - idézi fel a költő A „Toldi estéjé"-ben Johanna 
meggyilkoltatását is.51 Madách Imre 1842-ben, Farkas Albert 1862-ben drámában,52 Passuth László 
1940-ben történelmi regényben53 dolgozta fel Johanna és András tragikus történetét, s a téma 
a közelmúlt bestseller irodalmában is felbukkant.54 

Az ifjú magyar herceget megölető hatalomvágyó feleség toposza Johannához kapcsolódó más 
itáliai művészeti emlékek ismertetésekor is szóba került. Szentpétery Imre 1908-ban leírja a nápolyi 
Santa Maria Incoronata templomban lévő freskókat, amelyeket Vasari szerint Giotto festett,55 ám 
„újabban a nápolyiak nagy büszkeséggel a nápolyi származású Roberto de Odesiriónak tulajdo
nítják".56 A falfestmények 8 mezeje - Szentpétery szerint eléggé el nem ítélhető módon - a katolikus 
egyház szentségeinek és az egyház diadalának bemutatásakor a megrendelőnek, az András herceg 
meggyilkolásában cinkosságot vállaló I. Johannának életéből vett jeleneteket ábrázolt. A templomot 
Johanna a gyilkosságot kitervelő Tarentói Lajossal kötött későbbi házassága és 1352-ben történt 
királlyá koronázása emlékére építtette. A falfestmények szinte felmagasztalják - írja Szentpétery -
a bűnös Johannát, s ez visszatetszést kelt a történetet ismerő magyar emberekben. 

A hátborzongató történet napjainkban is érdeklődést kelt. Csorba László a legjelentősebb itáliai 
magyar emlékeket bemutató említett munkájában a síremlék kapcsán kiemelt figyelmet szentel András 
herceg meggyilkolásának, illetve az összeesküvésben résztvevők kegyetlen megbüntetésének.57 

Góró Lajos szemléletének korszerűségét jelzi, hogy 1826-ban megjelent írásában - a nápolyi 
magyar emlékeket tudományos igénnyel feltérképező későbbi történészek, művészettörténészek több
ségéhez hasonlóan - a nápolyi dóm mindkét hazai vonatkozású síremlékét ismertette. A 19. századi 
hazai útleírás-irodalom képviselőinél elmélyültebb régészeti és művészettörténeti érdeklődését tanú
sítja, hogy kora szokásától eltérően, amely a reneszánsz óta népszerű epigráfiai kutatások hagyo
mányát követve a síremlékek ismertetésekor elsősorban a feliratokra figyelt, Góró részletesen leírta 
András herceg két lapból álló síremlékét, a lapokat díszítő címereket, s említést tett a Martell 
Károly és felesége síremlékén látható figurális ábrázolásokról is.* 
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