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Miksa Orsolya: 

 

Karcolatok a fehérvári rézkarcokról 

 

 

Középkori rézkarcok tanulmányozása közben Székesfehérvár ábrázolásainak ellentmon-

dásaira lettem figyelmes. A megnevezések általában Alba Regalisról (Királyi Fehérről), vala-

mint Stuhlweissenburgról (Székesfehérvárról) szólnak, de a város maga mégis több különböző 

képet mutat. 

A legtöbb fennmaradt középkori városábrázolás, így Székesfehérváré is a török hódoltság 

idején és az azt követő visszafoglaláskor keletkezett, hiszen az a kor legújabb fegyvereinek és 

katonai trükkjeinek bevetése abban az időben nagy szenzáció volt, e híreket pedig krónikák-

ban és azok metszetein közölték, amelyeken háttérként szolgált a városábrázolás.  

 

 

1. kép. A törökök 1543-ban meghódítják Fehérvárat. Matrakçı Nasûh krónikája. Fehér Géza 
(1975): Türkische Miniaturen, XXVIII. tábla 

 

Matrakçı Nasûh krónikájában, mely Szulejmán szultán hadjáratait rögzítette 1535-től, 

két, e témát érintő miniatúra is van, melyeket Fehér Géza egyaránt Székesfehérvár ábrázolá-

sának vél. Vajon ugyanaz a város mindkettő? Az egyik szemlátomást hegyen fekszik és az 
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eseményeket közelről jeleníti meg (1. kép), - mint akár Wathay Ferenc vízfestménye is 1602-

ből -, a másik pedig egy alaprajznak tűnik, melyet szintén Urstul-Belgirad felirattal láttak el 

(2. kép). Az Oszmán birodalomban tényleg ez az elnevezés terjedt el Székesfehérvárról, hogy 

meg tudják különböztetni a többi Fehérvártól. 
 

          

2. kép. Ehhez a helyhez [Tata] közel volt egy Urstul-Belgiradnak nevezett vár. Matrakçı Nasûh 
krónikája. Fehér Géza (1975): Türkische Miniaturen, XXVI. tábla 

 
Ez a vízzel körülvett Székesfehérvár nemcsak a török miniatúra szerint tagolódik több 

részre, hanem például a német Wilhelm Dilich rézmetszetén is a XVI-XVII. század fordulóján 

(3. kép). 

    

 

3. kép. Wilhelm Dilich rézkarca Székesfehérvárról (Stuhlweissenburg). Wilhelm Schäfer gen. 
Dilich (1606): Ungarische Chronika. Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und 

Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel szíves engedélyével. Foto: Miksa O. 
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Dilich hegyekkel körülvett, de síkban fekvő települést mutat be, habár ismerve a korabeli 

távlati városábrázolásokat, ennek dekorációs jelentősége is lehet. Érdekes viszont, hogy 

Hieronymus Ortelius (1601), Johann Azelt (1688), Justus van der Nypoort (1689), Gaspar 

Bouttats (1695) és Alphonsus Lasor a Varea (1713) is hozzá hasonlóan rajzolják le a várost, 

ha nem éppen lemásolják. Wilhelm Peter Zimmermann (1601), Friedrich Bernhard Werner 

(XVIII. sz.), Binder János Fülöp (1780 körül) és Lehnhardt Sámuel rézmetszete (XIX.sz.) az 

1800-ban született Pich Ferenc rajza nyomán ugyancsak hegyes vidéken ábrázolják 

Székesfehérvárat. Többen közülük Vaczon nevű települést is megneveznek a környékén, és a 

várost körbeölelő folyót Sárvíznek jelölik. Kivétel azonban itt is akad.   

                                  

Duna Székesfehérvár körül? 

 

Veress D. Csaba és Siklósi Gyula az 1990-ben megjelent Székesfehérvár, a királyok vá-

rosa című művükben A magyarországi Albaregale város igazi rajzolata feliratú 1685-ös áb-

rázolást megjegyzés nélkül a székesfehérvári metszetek közé sorolják, holott a Duna és he-

gyek veszik körül: ´L´ Duna folyó körbeveszi a várost, valamint ´S´ Hegyek messze (4. kép). – 

Erre már Bradák Károly is felhívta a figyelmet 1995-ben a Fehérvár — fehér folt című köny-

vében.  

 
4. kép. Albaregale. ´L´ Danubit fiume che circonda la cittá, azaz a Duna folyam, mely a 

város körül folyik. ´S´ Monte in lontananza, vagyis hegyek messze. Ismeretlen olasz mester. (Az 
X-jelzés megnevezése hiányzik). In: Bradák Károly: Fehérvár-fehér folt. Eredeti: MNM Törté-

nelmi Képcsarnok szíves engedélyével. Jelzet: Szekesfehervar_T.6427 
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Más kérdés, hogy Veress D. és Siklósi a képet Sponiznak tulajdonítja, aki fellelhetetlen a 

topográfiai lexikonokban, holott a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka isme-

retlen szerzőt ad meg. Figyelemre méltó továbbá, hogy hova tűnt a képen Fehérvár katedrálisa 

Fehéregyháza, királyaink koronázási és temetkező helye. A város legmagasabb épületét ´C´-

vel egyszerűen börtönként működő toronynak jelöli a metsző, nem pedig templomnak. ´M´-

mel pedig egyetlen templomot nevez meg J. Francesco néven. Ám, ha a szóban forgó 

dunaparti város Nándorfehérvár lenne, akkor a megnevezés téves, mert nem Alba Regalisnak, 

hanem Görögfehérvárnak, (azaz Alba Graecának, németül Griechisch Weissenburgnak) kel-

lett volna megnevezni, mint ahogy például Wilhelm Dilich (1600), vagy Justus van der 

Nypoort (1688) tette. Ezenfelül még a városnál a Dunába torkolló Szávát is megjelölhette 

volna a művész. Az ábrázoláson a város egyetlen kapujából Buda felé adták meg ´I´-vel az 

irányt éppen úgy, mint Wilhelm Dilich metszetén az egyik kapuból ´A´-val, hiszen ´minden út 

Budára vezet´. Ugyanakkor, ha ez Székesfehérvár, - melyet a jelenlegi történelemtudomány a 

koronázási Alba Regalisszal azonosít -, ez esetben a metszet témája helytelen, mert rajta a 

tévedhetetlenül hegyekkel körülölelt város a Duna-parton áll.  

A megoldás talán ott kereshető, hogy több királyi Fehérnek nevezett, így főrangú jelentő-

ségű városunk lehetett, amire viszont Darai Lajos hívta fel a figyelmemet. Igen ám, de akkor 

is csak egynek a katedrálisában temették el Szent István királyunkat: A megboldogult István 

király teljes szentségében és méltóságában, […] Alba katedrálisában, melyet saját maga ala-

pított, eltemettetett […], ahogy a Képes Krónika hasonmás kiadásában, a Bilderchronik […], 

Hanau / Mainban 1968-ban nyomtatott példányának a 70. pontja alatt található. De hol volt 

Alba temploma valójában? Rupp Jakab1868-ban kiadott Buda-Pest és környékének helyrajzi 

történetében a 34-35. oldalon azt olvashatjuk, hogy […] ´Fehéregyház´ a zárdával Ó-Budától 

éjszakra, […] (a régi ´Fehéregyház´) hegytövében feküdt. Csakhogy, ha arról a Fehéregyházá-

ról van szó, amelyik Fehérváron, Alba Regalisben volt, akkor az idézetből kikövetkeztetve 

nyilvánvaló, hogy annak is Ó-Budától északra kellett volna lennie. Az 1762-82 közötti Első 

katonai felmérés viszont egy lápos terület mellett ábrázolja. Ám a környékbeli települések 

elnevezése a mai Székesfehérvár környékiekkel is megegyező lehet (5. kép). 
 

 
5. kép. Székesfehérvár 1762-82 az Első katonai felmérésen. Eredeti: HM HIM Hadtörténeti Tér-

képtár szíves engedélyével. Méretarány: M. 1:28 800.  
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Más következmény, hogy egyrészről van egy Budai elővárosa, az úgynevezett Ofner 

Vorstadt, amely nagyobb, mint a többi városrész, (de megjegyzendő, hogy egy vizsgált ábrá-

zoláson sincs Budai városrész megnevezve), másrészről nem biztos, hogy a habsburg pontos-

sággal megrajzolt vár alakja azonos a feltárt székesfehérvári vár formájával. Sőt, a város 

majdnem egykorú hajdani alaprajza is különbségeket mutat vele (6. kép). Mi lehet ennek az 

oka? Az egyik lehetőség, hogy egy idegen hatalom egy vár illetve város alaprajzát önkényes 

célból áthelyezte. Gondoljunk csak arra, hogy a Habsburg-ház a magyar várakat felrobbantat-

ta. Fehérvárét 1702-ben. (A várrombolásról például V. Molnár László is az ÉT LXVI/35. szá-

mában a kanizsai vár kapcsán beszámolt). A másik lehetőség, hogy a művészek esetleg nem 

voltak az elnevezéssel tisztában és több várost neveztek meg ugyanúgy. Végül felvetődik az a 

kérdés is, hogy vajon fejedelmeink és királyaink hajdani mocsaras, lápos területre tervezték-e 

legfontosabb koronázó és temetkező városukat, avagy inkább a Dunától, erdőségektől és ma-

gaslatoktól jobban védett Ó-Budától „éjszakra“. 

       

6. kép Székesfehérvár Luigi Ferdinando Marsigli térképén. Kisari Balla György (2005): Marsigli 

tábornok térképei – Le mappe del generale Marsigli, 407. o. 

 

Kutatások, XXI. századi „metszetek” és az ásatások 

Például Sashegyi Sándor a Holdvilág ároknál kereste Árpád fejedelem sírját, melynek 

közelébe Szent István Fehéregyházát építtette (ld. Maráz Katalin cikkét a Természet Világa 

141/2. szám, 24-27. oldalán). Noszlopi Német Péter kutatása viszont oklevelek és térképek 

alapján Esztergomhoz jóval közelebbinek véli Fehéregyházát. Ha meggondoljuk, hogy a pilis 

szó a Czuczor-Fogarasi szótár szerint eredetileg fölös, vagyis felső valamire utal, s a ´pil´ 

rokonítható ´vil´ gyökkel is, midőn valami világost jelent, ez esetben felmerül, hogy a Pilis-

hegység rejthetett magában egy Fehéregyházát is, ahol a fehér szín annyi, mint felső erejű, 

tulajdonságú [...]. A XXI. századi „metszetek”, mint például a műholdas felvételek és a vi-

lágháló képei újabb felfedezési irányt nyújthatnak: A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

előadásán Fenyves József a Google-earthön látható műholdas felvétel és egy Wilhelm Dilich 
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stílusában rajzolt Székesfehérvár ábrázolás igénybevételével, majd határjárással is, a vár alak-

zatát Szkubán Zsolt földmérő segítségével Budakalász térségébe helyezi. Miért?  

Ha csak a krónikáinkból indulunk ki, mint a Képes Krónika is, 1031-től, tehát Szent Imre 

halálától 1205-ig, III. László haláláig, királyaink temetkezési helyénél nem Székesfehérvárról 

szólnak, hanem Albáról, vagyis egyszerűen Fehérről: teste Albában nyugszik. Ez utalhat vi-

szont az átlényegülésre is, ha akár az ormánsági fehér gyászra gondolunk. Albából, hogy és 

mikor lett Székesfehérvár, azt még a székesfehérvári másfélévszázados ásatássorozat sem 

válaszolta meg ezidáig egyértelműen. 1853-ban Érdy János kezdte meg a régészeti feltárást, 

majd többszöri ásatás után (1862-1882, 1936), 1982-ben újra felnyitották az úgynevezett ki-

rálysírokat. Egy archeológiai súlypontú átfogó monográfia viszont még hiányzik, amely kiér-

tékelné és a nagyközönségnek bemutatná a székesfehérvári mindenkori régészeti feltárások, 

és az úgynevezett királyi csontok DNS vizsgálatainak eredményeit is. Ez a társtudományokkal 

együtt segítene a Székesfehérvár, Alba Regalis és Stuhlweissenburg megnevezésű ábrázolá-

sok, és a középkori írásos emlékek ellentmondásainak tisztázásában, hiszen a vár maga több-

ször támadás és kifosztás, majd pedig robbantás áldozatává vált (7. kép). 

 

          

7. kép. Székesfehérvár bevétele 1490-ben. Dombormű I. Maximilian császár sírján. Innsburck, 
Hofkirche. Florian Abel vázlata után Alexander Colin készítette 1567-ben. The cenotaph, VII. 

tábla. Foto: Digital Fotoservices Monz/Hatzl OEG. 

 

Az Arany Tarsoly IX. évfolyam (2013) decemberi számában megjelent tanulmány alapján. 


