
Ta nul m á n y ok
Megjegyzések a székesfehérvári bazilika alapításának 
kútfőihez

Thoroczkay Gábor
Szent István magyar király (1000—1038) saját egyházat (kápolnát) lé-
tesített a dunántúli (Székes)- fehérvárott, aacheni (német) mintára, mi-
ként azt a 20. század utolsó évtizedeiben a történeti kutatás hangsúlyoz-
ta.1 Az alapítás körülményeinek meghatározására mind a 11. század végi 
keletkezésű István-legendákat, mind a magyar krónikaszerkesztményt 
segítségül hívhatjuk, mondanivalómhoz azonban most elégséges a szent- 
életrajzok elbeszélése.

A Nagyobbik legenda egyértelműen fogalmaz: az államalapító király 
kezdte meg a bazilika építését (construere cepit).2 A később keletkezett 
Kisebbik legenda elbeszélése már több figyelmet érdemel, idézzük először 
latinul:

Subiugatis persequentium se tumultibus et confirmato in pace regni solio, 
cepit sancte religionis magis ac magis emulator existere, omnesque in Christo 
pie vivente[s] diligere. Celebritas prudentie sue aput filios hominum in ma-
xima reverentia habebatur. Crescebat cottidie ecclesia fidelium et multi ex di-
versis mundi partibus audientes de doctrina eius confluebant ad eum. Dum 
longe lateque sancti dei cultores multiplicarentur, rex, ut erat arcius operi-
bus bonis intentus, s tatuit  atr i a  s a nc te  e c c l e s i e  a mpl i f i c a re  (va r. 
a mpl i a re ) , quod et devotissime implevit. Nam sub titulo Sancte Marie 
gloriose virginis in Alba civitate, que ob specialitatem nobilitatis sue nomen 
accepit, te mpl um  i n sta urav it ,  ubi inter plurima distincto gemmarum 
colore perornata philacteria ex purissimo auro fabricata in opus sanctuarii in-
tulit. Inde ex universis pertinentibus sibi tam in agris, quam in vineis partem 
in oblationem dedit et officia clericorum illic domino famulantium instituit.3

Legmodernebb magyar fordítása a következőképpen adja vissza a latin 
textust (van, ahol saját szavainkkal foglaljuk össze az elbeszélést):

[Leverte az üldözők lázadását, a trónt megerősítette, egyre vallásosabb 
1 Összefoglalóan ld. Thoroczkay Gábor: A székesfehérvári prépostság és bazi-

lika története az Árpád-korban. In: Uő: Ismeretlen Árpád-kor. (Püspökök, króni-
kák, legendák). Bp. 2016. 141–183. p.

2 Scriptores rerum Hungaricarum. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. I–
II. Bp. 1937–1938. (a továbbiakban: SRH) II. 385. p.

3 Uo. 396. p.
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lett, a nép tisztelte, a hívősereg növekedett stb.] S míg a szentséges Isten tisz-
telői mindenfelé sokasodtak, a jócselekedetekre egyre serényebb király e l h a -
t á r o z t a ,  h o g y  a  s z e n t e g y h á z  c s a r n o k a i t  m é g  p o m -
p á z a t o s a b b á  t e s z i ,  amit leghívebben teljesített is. A dicsőséges Szent 
Szűz Mária tiszteletére ug ya ni s  t e m p l o m o t  e m e l t  Fehérvár váro-
sában, amely nevét rendkívüli híréről kapta. [Ereklyetartók leírása]. Majd 
minden tulajdonából – földekből és szőlőkből egyaránt – egy részt felajánlott, 
és elrendelte az Isten szolgálatát ott teljesítő papok feladatait.4

A probléma részletes megbeszéléséhez még a legutolsó, de szintén a 
11—12. század fordulója körül keletkezett István-legenda, a Hartvik-féle 
egyik szövegét is ide kell vonnom. A püspökíró szerint az államalapító

… ecclesiam i n  p r o p r i a m  c a p e l l a m  r e x  r e t i n e n s . 5

A fent idézett magyar fordítás szerint:
[A] templomot a király s a j á t  k á p o l n á j á n a k  t e k i n t e t t e  …6

Nézzük elsőként a ritkitással kiemelt helyek szóanyagát! A magyarországi 
latin lexikális anyag már több mint felét feldolgozó középlatin szótár a ben-
nünket érdeklő szavaknál a következő jelentéseket hozza (három esetben 
is hivatkozva a Kislegendára mint példára), jelölöm a szócikk készítőjét 
is: amplio, ampliare – 1 növel, gyarapít, kiterjeszt (Boronkai Iván–Hegyi 
György); amplifico, amplificare – növel, gyarapít, kiterjeszt (hozza a Leg. 
Minort) (Boronkai Iván–Hegyi György); atrium, -i (n) – A1 jelentés: 
előtér, előcsarnok, pitvar, tornác (templomban: menedék-, ill. temetkezési 
helyként is) (hozza a Leg. Minort) (Déri Balázs); instauro, instaurare – B1 
jelentés: épít, alapít (hozza a Leg. Minort), A felújít, A1 helyreállít (Kisdi 
Klára). A retineo, retinēre igét még nem dolgozta fel a magyar középlatin 
szótár.

Ha a kutatástörténetre vetjük tekintetünket, akkor a magyar átülte-
téseket kell elsősorban vizsgálnunk. A Szent István-legendák (a Kisebbik 
és a Nagyobbik) első, mérvadónak tekinthető fordítását Varju Elemér, a 
20. század első felének jelentős művelődéstörténésze készítette el. Ő a rit-
kítással kiemelt részekben a fentebb citált Kisdi-féle átültetéssel azonos 
megoldást hozott,7 viszont hibásan fordította le az idézett passzus utolsó 
mondatát, nem hozva kapcsolatba azt a fehérvári bazilika papságával.8 
4 Az államalapítás korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. (Szegedi 

Középkortörténeti Könyvtár 15.) Szeged 1999. (a továbbiakban: ÁKÍF) 306–307. 
p. (Kisdi Klára ford.)

5 SRH II. 418. p.
6 ÁKÍF 329. p. (Kisdi Klára ford.)
7 A Magyarországi Középkori Latinság Szótára. Főszerk. Boronkai Iván – Szovák 

Kornél. I–. Bp. 1987– internetes változatát használtam: http://clph.elte.hu/llma-
eh/mklsz/simpleserach_a_hu.php (utolsó letöltés ideje: 2020. 10. 01.).

8 A hibás megoldás: Továbbá minden tulajdonából, amije szántóföldekben és szőlők-
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A vizsgált szövegrészeknél a következő megszólalás ifj. Horváth Jánosé, 
a 20. század második felének legjelentősebb magyar középlatin filológusáé 
volt, aki egy nagy karriert befutó elképzelést indított útjára. Véleménye 
szerint ugyanis a Kisebbik legenda templum instauravit-passzusa „temp-
lomot megújította” jelentést hordoz, amely a fehérvári István király-féle 
bazilika előtt ott épült templomra utalhat.9 Az amplificare-ra, valamint a 
hartviki in propriam capellam retinens-re adott fordításai („kibővít”, vala-
mint „saját kápolnájának tartotta meg”)10 visszaköszöntek tanítványa, a 
korán elhunyt neves medievista, Kurcz Ágnes sokáig közkézen forgó Szent 
István-legenda-átültetéseiben is.11 

Szent István nagyhírű monográfusa, Györffy György azonban elve-
tette ifj. Horváth János fordítási megoldását, a következő indoklással: „A 
választékos stílusra törekvő szerző a templom építését a latin instaurare 
szóval fejezi ki, amit inkább ’megújít’ értelemben használnak. Ebből azon-
ban nem lehet arra következtetni, hogy István király egy régebbi, Géza kori 
bazilikát épített újjá, mert például Pápai Páriz Ferenc szótára az instaurare 
mellett a ’felépít’ jelentést közli első helyen. Ettől függetlenül állhatott 
itt már korábban is egy kis templom, amire a helyszínen talált temetőből 
következtetni lehet, ezt azonban írott forrásból nem tudjuk bizonyítani.” 
Györffy tehát a „templomot emelt” fordítást fogadta el.12

A következő vonatkozó megszólalás a fehérvári bazilika alapításá-
ról nagyszabású tanulmányt közlő felvidéki magyar középkorkutatóé, 
Püspöki Nagy Péteré volt, aki érdekes módon mind az instaurare-t, mind 
a retinēre-t „megújít” értelemben fordította. Ebből következőleg mind a Kis-
legendát, mind Hartvik vonatkozó passzusait egy korábbi fehérvári egyház 
meglétének bizonyítékaként kezelte, hangsúlyozva: „Ha István hozta volna 
létre a magánkápolnát, akkor Hartvik szövegében a ‚facere’, ‚fundare’ vagy 
‚erigere’ igéből képzett: »in proprium capellam rex sibi retinens« helyett 
faciens, fundans, erigens állítmány lett volna. Hartvik a Kisebbik Legenda 
‚instaurare’ szavát a fehérvári Szűz Mária egyház kapcsán a sokkal világo-
sabb ‚retinere’ szóval adta vissza azonos környezetben. Ezzel a szócserével 

ben volt, egy részt áldozatul átengedett és testületeket alapított, ahol az egyháziak 
Istennek szolgáljanak. Ld. Varju Elemér: Legendae sancti regis Stephani. Bp. 
1928. 41. p.

9 Ifj. Horváth János: Székesfehérvár korai történetének néhány kérdése az írásos 
források alapján. Székesfehérvár Évszázadai 1. (1967) 101–116. p. (111–112. p.)

10 Uo.
11 Árpád-kori legendák és intelmek. Szerk. Érszegi Géza. Bp. 1983. 18., 41. p. (Kurcz 

Ágnes ford.)
12 Györffy György: István király és műve. Bp. 1977. 318—319. p. Idézet: uo. Nem 

foglalkozom Biró Bertalan fordításaival, amelyek lényegében Györffy György át-
ültetéseinek nyomvonalán haladnak (templomot emelt, saját kápolnájának tar-
totta meg stb.): Biró Bertalan: Magyar legendák és geszták. (Dissertationes 
Hungaricae ex historia Ecclesiae XV.) Bp. 1995. 36., 62. p.
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valójában még inkább kiemelte a Kisebbik Legenda állításának helyes tar-
talmát: a megújította értelmet.”13

Püspöki Nagy értelmezése kiváltotta Gerics Józsefnek a reakcióját. A 
szintén a középlatin nyelv legjelesebb ismerői közé tartozó néhai professzor 
érdekes módon a Püspöki Naggyal azonos véleményen lévő  ifj. Horváthtal 
nem vitatkozott (talán túlzottan tisztelte egykori mesterét), mindazonál-
tal rendkívül határozottan fogalmazott: „Legrégibb, ránk maradt Szent 
István-legendáink szerzőinek tudomása szerint a Szűz Máriáról nevezett 
fehérvári bazilikát Szent István építtette, vagy legalább kezdte építtetni. A 
legrégibb (1080 körül írt) Nagyobb legenda kifejezése szerint ezt a bazi-
likát István »construere cepit« (kezdte építtetni). A »Legenda Maior« 
ezen fordulatát átvette a Kálmán-kori Hartvik-legenda, ennek szövege 
szerint is a fehérvári Szűz Mária-bazilikát István »construere cepit«, azaz 
»kezdte építtetni«. Ez az egybehangzó, azonos szövegezésű adat meg-
szabja, miként kell fordítani és értelmezni Hartviknak azt a mondatát, 
hogy István a fehérvári egyházat »in propriam capellam … sibi retinens« 
kiváltságolta. Püspöki Nagy szerint ennek fordítása: a fehérvári »fentebb 
leírt egyházat a király saját kápolna céljára újította meg«. Fordítási javas-
latát így indokolja: „Du Cange … figyelmeztet arra, hogy a [retinēre] foga-
lomnak volt egy speciális és széles körben elterjedt középkori értelme is: 
‚épületet javítani, megújítani’. Ha pedig ezt az utóbbit tekintjük helytálló-
nak, akkor Hartvik ugyanazt mondja a fehérvári bazilikáról, amit a Kisebb 
legenda, azaz hogy Szent István azt csupán átépítette.”

Gerics szerint „képtelen feltevés az, hogy Hartvik művének egyik 
helyén a bazilika építésének megkezdését (construere cepit), ettől 12–13 
sornyi távolságban levő másik helyén pedig e bazilika megújítását, átépí-
tését tulajdoníthassa Istvánnak. Ezért Püspöki Nagy bemutatott fordítá-
sát tévesnek, a retinēre Du Cange-ra alapozott magyarázatát – mivel a Du 
Cange által adott értelmezések közül önkényesen van kiragadva – ezen a 
legendahelyen alkalmazhatatlannak látjuk. Ehelyett Hartvik mondatának 
helyes fordítása: István a Szűz Mária-egyházat »a maga kápolnájának, saját 
részére tartva vissza« kiváltságolta. Mi a helyzet a Kisebb legenda hírének 
fordításával? Eszerint Fehérvárott Mária tiszteletére István »templum ins-
tauravit«. Az instaurare igét Páriz Pápai Ferenc és Bod Péter szótára »fel-
építem, helyére hozom, megújítom« jelentésekkel fordítja, Bartalnál – Du 
Cange-ra hivatkozva – »felszerelni, ellátni (= instruere)« jelentésben is 
szerepel.” Gerics az instaurare jelentésénél hangsúlyozta, hogy a neolatin 
nyelvekben (francia, olasz) is a „megalapít, létesít” jelentés az elsődleges. 
Véleménye szerint „ennek alapján, a másik két István-legenda adatával össz-
13 Püspöki Nagy Péter: A székesfehérvári prépostság és bazilika előzményei és 

szerepe az alapítás első századában a kánoni jog tükrében. In: A székesfehérvári 
Boldogasszony-bazilika történeti jelentősége. Szerk. Farkas Gábor. (Közlemények 
Székesfehérvár város történetéből III.) Székesfehérvár 1996. 7–93. (51., 86—87. p. 
106. jegyz., innen az idézet is).
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hangban, a Kisebb legenda helyének helyes fordítása: István Mária tisztele-
tére Fehérvárott »templomot épített«”.14

Az utolsó megszólalás a szemmel láthatóan előtérben lévő szövegprob-
lémával kapcsolatban egy építészmérnöké, a fehérvári bazilikának szintén 
többféle előzményt feltételező Szabó Zoltáné, aki a következő módon for-
dította a Kisebbik legenda már eddig is sok átültetést megért passzusát:

Mivel pedig a szent Isten tisztelői széltében-hosszában s o k a s o d t a k , 
a király, hogy a jótettekben még szívósabban serénykedjék, eltökélte: a szent 
egyház t e r ü l e t é t  k i t e r j e s z t i  a z  á t r i u m o k r a  (oszlopcsarno-
kokra) is, mit is a legalázatosabban teljesített. Ily módon á t é p í t e t t e  a 
dicsőséges szent Szűz Máriáról elnevezett [korábbi pogány] t e m p l o m o t 
Fehérvárban, abban a városban, amely kivételes nemességéről kapta nevét, s 
ide többek közt tarka drágakövekkel ékes, színaranyból kalapált ereklyetartó-
kat helyezett el a tárház szükségére.15

A kutatástörténet lehető legbőségesebb bemutatása után tekintsük 
át, magam hogyan is látom a legendák fehérvári bazilikával kapcsolatos 
passzusait. A Nagyobbik teljesen egyértelműen nyilatkozik, és az ő 
híradását veszi át Hartvik: István kezdte el építtetni a nagyhírű templomot 
(construere cepit). Teljesen egyértelmű a magánkápolnára tett hartviki 
megjegyzés is, amiként azt Gerics József Püspöki Nagy Péter ellenében 
bemutatta, de ezt egyébként már a korábbi kutatás (pl. Györffy György) 
is helyesen látta: a bazilikát (aacheni mintára) saját kápolnájaként, saját 
egyházaként magának tartotta meg (retinens) az államalapító uralkodó. 
Hangsúlyozandó az is: Gerics meggyőzően igazolta, hogy ez a megfogal-
mazás semmiképpen sem vehető egynek a „templom megújítás”-ával. Most 
nézzük a Kisebbik legenda híradását!

Itt egyfelől fel kell hívnom a figyelmet a passzus időrendi rétegeire. 
A legendaszöveg egyértelműen leírja, hogy István a vele szembenállók 
legyűrése és a királyi trónon való megerősödése után kezdett az egyháza-
kat még jobban támogató tevékenységbe. Általános megjegyzése és egyben 
választékos szóhasználatot tükröz, hogy a király kibővítette (ampliare vagy 
amplificare) az egyházakat, szó szerint: az [Anyaszent]egyház csarnokait (a 
szerző itt az atrium többesszámát használja). Utána magyarázó kötőszóval 
(nam – ugyanis, hiszen) tér rá konkrétan a fehérvári egyház történetére. 
Láthattuk Györffy és Gerics érveléséből, hogy az instaurare kifejezésnek 
csupán a mellékértelme a „megújít”, a neolatin nyelvek szóhasználata is 
14 Gerics József – Ladányi Erzsébet: A magyarországi keresztény egyházszer-

vezés forráskritikájához. In: „Magyaroknak eleiről”. (Ünnepi tanulmányok a hat-
vanesztendős Makk Ferenc tiszteletére). Szerk. Piti Ferenc. Szeged 2000. 187–196. 
p. (190–192. p.)

15 Szabó Zoltán: A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete II/2A. (Ecclesia 
Beatae Mariae Virginis Albaregalis II/2A.) Bp. 2018. 264. p.
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jelzi, hogy ez nem lehet az alapjelentése, itt, a legendaszövegnél azonban 
egyértelműen nem lehet kizárni, hogy nem az egyház „megújítására, átépí-
tésére” gondolt-e a legendaszerző. Ugyanis a magyarázó kötőszóval beveze-
tett mondat éppen a fehérvári templomot hozza fel példának az egyházak 
kibővítésére, azaz eredeti állapotuk megváltoztatására. Ennélfogva nem 
százszázalékos bizonyosságú Gerics József és Györffy György, valamint a 
fordítók közül Varju Elemér és Kisdi Klára határozott elutasító véleménye, 
lehetséges, hogy ifj. Horváth János, Kurcz Ágnes, Püspöki Nagy Péter, vala-
mint (igen erős megszorításokkal)16 Szabó Zoltán fordítási javaslata jár a 
helyesebb úton. Az inkriminált szövegrészt követően a szentéletrajz leírja 
a fehérvári ereklyetartókat, ill. a király gondoskodását az ottani papi testü-
letről. Több információt nem közöl a fehérvári egyházról. A kérdés veleje 
most már tényleg az: építeni kezdte vagy megújította, átépítette a fehérvári 
templomot István királyunk?

Válaszomnak az első fele filológiai: a Nagyobbik és Kisebbik legen-
dát is ismerő, felhasználó Hartvik püspök17 – aki az időtávot tekintve 
lényegében pontosan oly messze, vagy pontosan oly közel volt az állam- 
alapításhoz, mint a két korábbi legendaszerző – a Kislegenda értelmezé-
sével szemben egyértelműen a Nagylegenda interpretációját fogadta el, ti. 
hogy István kezdte el építeni, építtetni a fehérvári főtemplomot. Ezzel egy-
szersmind el is határolódott a Kislegenda értelmezésétől. 

Válaszom másik fele történeti, pontosabban régészeti-művészettörté-
neti: a Nagyobbik legenda és Hartvik szerint tehát az államalapító király 
kezdte el a fehérvári egyház építését. Ez a templom a mérvadó régésze-
ti-művészettörténeti kutatás szerint egy keleti és nyugati toronypárral ellá-
tott, már eredetileg is háromhajós, a főhajóban félköríves apszissal záródó 
díszes bazilika volt, amelynek párhuzamait Strasbourg, Bamberg, Ravenna 
és Róma egyházai nyújtják.18 
16 Csak néhány példa: a statuit sanctae ecclesiae atria amplificare (var. ampliare) for-

dítása lényegében csak az lehet, hogy „elrendelte, hogy a szent egyház atrium-ait 
(csarnokait) kiterjesszék (kibővítsék)”, az általa adott átültetés:  „eltökélte: a 
szent egyház területét kiterjeszti az átriumokra (oszlopcsarnokokra) is” egész egy-
szerűen nem felel meg a legendaszövegnek; ugyanígy a szerző prekoncepcióját 
árulja el, hogy a templum szót zárójelben „korábbi pogány” jelzővel illeti, és még 
sorolhatnám.

17 A Szent István-legendák egymáshoz való viszonyára legújabban ld. Thoroczkay 
Gábor: Szent István legendái a 19–20. századi tudományos kutatások fényében. 
In: Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431). Tanulmánykötet. Szerk. Déri Balázs. 
Budapest–Pannonhalma 2016. 51–82. p.

18 Béla Zsolt Szakács: Architecture in Hungary in the Eleventh Century. In: 
Architecture in the Early Period of the States of Central Europe. Ed. by Tomasz 
Janiak et al. Gniezno 2018. 199–222. (206–207.). A további mérvadó vélemé-
nyekre (pl. Tóth Melinda, Biczó Piroska) ld. Thoroczkay G.: A székesfehérvári 
prépostság és bazilika i. m. 147. 22. p.
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Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy ezidáig senkinek sem sikerült 
meggyőzően szakrális épületelőzményt kimutatni e nagyszabású templom 
előtt, alatt. Ma már nincs olyan kutató, aki képviselné Kozák Károlynak azt 
a több évtizede született feltevését, miszerint korai főtemplomaink mind-
egyike eredetileg egyhajós, félköríves apszisú egyház lett volna.19 Püspöki 
Nagy Péter hipotézise sem talált követőkre, amely szerint egy rotunda állt 
volna a ma már csak romjaiból ismert bazilika helyén.20 Szabó Zoltán pedig 
nagy szolgálatot tett a hazai kutatásnak az Imre herceg-sír meghatározásá-
val,21 ill. a bazilika 12. századi átépítésének modellezésével,22 de legújabb 
vonatkozó elképzeléseit23 – legalábbis nézetem szerint – majdhogynem a 
tudományos fantasztikum világába kell utalnunk. 

Egyfelől semmiféle alapját nem látom azon hipotézisének, hogy a 
fehérvári főegyház egykori nyugati részén egy 9–10. századi előzményű 
oktogonális szentély lehetett volna, amelyet a királykoronázáshoz, ill. az 
uralkodótemetkezésekhez használtak volna. Elképzeléseinek bizonyítását a 
szó legszorosabb értelmében akadályozza a 18. század végi copf stílusú püs-
pöki palota, ugyanis az áll a bazilika egykori nyugati szakasza felett, így a 
régészeti feltárás lehetőségei nem adottak. Másfelől rendkívül furcsa bizo-
nyítási eljárásnak tekintem, hogy a bazilika főhajóját megtesszük egy késő 
római fogadóteremnek, aulának, és ebből következtetünk vissza Fehérvár 
egykori római provinciabeli szerepére, súlyára. Az igazolásnak éppen for-
dítva kellene történnie: komoly római előzményeket (utakat, épületeket, 
írott kútfőket, esetlegesen a település egykori latin nevét) kellene először 
bemutatni, és utána felvetni, hogy a bazilika főhajója talán egy római épít-
mény volt. Azért, mert Savariában, az egyik legfontosabb pannoniai tele-
pülésen volt egy ilyen római csarnok, az egyáltalán nem igazolja, hogy a(z 
egyelőre) jelentős római előzmények nélküli Székesfehérvárott is építettek 
volna egy ilyet. Amíg nem találnak legalább néhány, a tudományos köz-
vélemény széles rétegei által római korból származóként értékelt régészeti 
leletet a bazilika mai maradványai között, a fentiek felvetése véleményem 
szerint elfogadhatatlan.
19 Kozák Károly: A székesfehérvári bazilika legkorábbi építési korszaka. 

Székesfehérvár Évszázadai 1. (1967) 141–155. p. Kalocsa korai érseki székesegy-
háza tényleg egyhajós, félköríves apszisú volt, de mintaadója talán a kölni Szent 
Pantaleon-apátság temploma volt, ld. B. Zs. Szakács: Architecture in Hungary i. 
m. 203–204. p.

20 Püspöki Nagy P.: A székesfehérvári prépostság és bazilika i. m. 29–34. p.
21 Szabó Zoltán: A szentté avatott Imre herceg kultuszhelyének kérdése a székes-

fehérvári Nagyboldogasszony templomában. Műemlékvédelmi Szemle 6. (1996) 
5–52. p.

22 Szabó Zoltán: A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete. (Ecclesia Beatae 
Mariae Virginis Albaregalis II/1.) Bp. 2010.

23 Szabó Zoltán: A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete II/2A–B. 
(Ecclesia Beatae Mariae Virginis Albaregalis II/2A–B.) Bp. 2018.
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Tehát a végső filológiai és a mellé egyenrangúan felsorakozó régészeti-
művészettörténeti érv – legalábbis mai tudásunk szerint – nem támasztja 
alá egy fehérvári előzménytemplom létezését. 

A fentiekből még egy dolog következik. Miután a fehérvári bazili-
kát a Kisebbik legenda szövege, valamint mérvadó kutatás (pl. Györffy 
György) szerint is István király jóval trónra lépte után kezdte el építeni, 
építtetni (avagy megújítani, akármit jelentsen is ez a valóságban), és épü-
letelőzményt a fentiek alapján semmiképpen sem tételezhetünk fel, méltó 
helyszín hiányában az államalapító fehérvári megkoronázása is kérdésessé 
vált.24 

A legvalószínűbb, hogy Esztergomban avatták királlyá Istvánt, ahol 
már volt egy Géza-kori, passaui hátterű patrocíniummal (Szent István első 
vértanú) bíró palotakápolna,25 de biztosat magam sem tudok állítani. Az 
ünnepi cselekmény pontos időpontját és a koronázás elvégzőjét sem tud-
juk meghatározni. Az időpont 1000 késő nyarától 1001 késő nyaráig bár-
mely jelentős egyházi ünnep lehetett, és amennyiben a magyar érsekség 
létrehozását megelőzte a császártól eredő felségjelvény ideérkezése, akkor a 
felkenés és koronázás végzője egy német főpap (Heribert kölni érsek?) és a 
már meglévő magyar egyházmegyék (Veszprém, Győr) püspökei lehettek. 
Mivel a királlyá való felkenés rokon volt a püspökszentelés szertartásával, 
feltétlenül három püspöki rendű egyházi személlyel kell számolnunk. De 
a fentiek értelmében 1000 táján még templom nélküli Fehérvár színhely 
mivolta több mint kérdéses.26

Arra is felhívnám a figyelmet, hogy Orseolo Péter 1044. évi trónra 
való visszahelyezése nem királlyá avatás volt. Itt újból a fehérvári királyi 
trónra ültették és ünnepi vagy megerősítő koronázást (Festkrönung-ot 

24 Ennek feltételezésére nagyban hasonló érveléssel ld. Kralovánszky Alán: A 
székesfehérvári királyi bazilika alapításának és István király koronázásának kérdé-
séhez. Fejér Megyei Szemle 3. (1967) 48–54.; Szabados György: „Országnak 
nagy örömével”. (Szent István székesfehérvári koronázásáról). Alba Regia C 47. 
(2017) 105–117. p.

25 Horváth István: Az esztergomi várhegy régészeti kutatása (1966–1999). In: 
In medio regni Hungariae. (Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások 
„az ország közepén”). Szerk. Benkő Elek – Orosz Krisztina. Bp. 2016. 193–255. p. 
(239. p.)

26 Heribert érsek esetleges magyarországi szereplését fel lehet vetni az alábbi szakmun-
ka alapján: Wolfgang Huschner: Transalpine Kommunikation im Mittelalter. 
Diplomatische, kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und 
dem nordalpinen Reich – 9.–11. Jahrhundert. (Monumenta Germaniae Historica. 
Schriften 52.) I–III. Hannover 2003. 404–418.; az első két magyar egyházmegyére 
(Veszprémre és Győrre) pedig ld. Thoroczkay Gábor: Néhány megjegyzés a 
Szent István-i egyházszervezés folyamatához. In: Uő: Ismeretlen Árpád-kor i. m. 
79–89. p. (79–80. p.) 
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vagy Bekräftigungskrönung-ot27) végeztek vele, a német uralkodó viszont 
saját támogatottjának korábbi legitimitását vonta volna kétségbe, ha újból 
királlyá szentelteti és megkoronáztatja.28 I. András 1047. évi fehérvári koro-
názása és királlyá való ordinálása viszont tényleges királlyá avatás volt,29 ezt 
magyarázhatja Andrásnak más forrásokból is ismert tisztelete István király 
iránt,30 akinek saját egyházában kívánta magát államfővé tétetni. Tehát ez 
sem bizonyít semmit visszamenőleges érvénnyel István fehérvári koroná-
zása mellett. 

Kétségtelen, hogy késő középkori kútfő (Laskai Osvát) említi István 
király fehérvári koronázását,31 és az mindenkori kutatói mérlegelés dolga, 
hogy mit és mennyit fogadunk el e kései szerzők kora középkori informá-
ciói közül. Azonban ha közel kortárs források segítségével lehetséges egy 
kérdés – legalábbis adott idő szerinti – eldöntése, akkor annak mindenkép-
pen elsőbbséget kell bizosítani. Megjegyezném még, hogy magam például 
Géza és Fehérvár kapcsolatánál is, amit szintén kései forrás (a lengyel Jan 
Długosz) jegyzett fel, a szkeptikus álláspont felé hajlok, a sohasem létezett 
Adelhaid fejedelemné szereplése éppen eléggé elbizonytalanítja az egész 
híradás hitelét.32 

Tanulmányom zárásaképpen csak azt mondhatom: a még 11. századi 
keletkezésű Szent István-legendák a szövegfilológiai vizsgálatok elvégzése 
után végső soron kevéssé alkalmasak egy korai fehérvári (proto)bazilika 
vagy templom, illetve akármilyen építményelőzmény igazolására, mindezt 
régészeti-művészettörténeti érvek sem támogatják. Mindebből következik, 
hogy – megfelelő színhely hiányában – rendkívüli mértékben meggyen-
gült egy 1000 körüli ottani királykoronázás lehetősége is.

27 Erre az utóbbi értelmezésre Bagi Dániel tanszékvezető egyetemi tanár (PTE) hívta 
fel a figyelmemet, kollégiális segítségét ezúton is köszönöm. E helyen köszönöm 
meg másik kedves barátom, Körmendi Tamás tanszékvezető egyetemi docens 
(ELTE) konzultációját is.

28 SRH I. 333., ÁKÍF 390–391. p.
29 SRH I. 343–344., ÁKÍF 399. p.
30 Albinus Franciscus Gombos: Catalogus fontium historiae Hungaricae. I–IV. 

Bp. 1937–1938. 969–970. p., ÁKÍF 226–228.
31 Idézi: Szabados Gy.: „Országnak nagy örömével” i. m. 105–106. p.
32 Nagy kétellyel írnak a kútfő tudósításáról: Gerics J. – Ladányi E.: A ma-

gyarországi keresztény egyházszervezet i. m. 190–191. p.; Zsoldos Attila 
– Thoroczkay Gábor – Kiss Gergely: Székesfehérvár története az Árpád-
korban. (Székesfehérvár története I.) Székesfehérvár 2016. 29–32. p. (Zsoldos 
Attila szerzői része)


