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A Kereskedelmi Bank uj palotájának 
építésekor egy.érdekes sixkő került felszínre 
a tőid gyomrából, és'gyk^api'totta városunknak 
régiségekben amúgy ús szegény emlékeit. Sok 
kincs, sok emlék 'fekszik hős vértől ázott 
földünkben, becsüljük meg tehát azokat, a 
melyek fölszinre kerülnek, mert az ős idők
ről, azoknak nagyságáról beszél az a néma 
kő, melyet a földnek mindent eltakaró sír
jából a bontó csákány kivájt. Hisszük, hogy 
ezt az uj leletet, bár nem valami nagy do
logról szól, meg fogja őrizni szép célokra 
hivatott régészeti egyletünk, és nem engedi 
a pusztulás, az elkallódás szomorú sorsára 
jutni, hiszen a város indolenciája, a régiségek 
kultuszának hiánya miatt úgyis oly sok em
lékünk semmisült meg örökre.

A Madaras-féle ház helyéu talált emlékkő 
alkalomszerűvé teszi Székesfehérvár régi kö
veinek ismertetését, és nem vélünk fölösleges 
munkát végezni, ha a régi köveknek ma már 
alig méltányolt feliratával együtt az újabb
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kor emléktábláinak szövegét is közöljük. A 
lehetőség szerint minden emlékre ki lúgunk 
terjeszkedni, és a feliratok latin szövegének 
magyar fordítását is adjuk, mert az volna 
szándékunkban, hogy régebbi tanu'mány alap
ján irt közleményünk teljes, és ami fő, bite- 
tes alakban tárja elénk városunk összegyűjt
hető feliratos köveit.

Székesfehérvár eredetileg másodraogu 
római hely volt, a melynek ma már nevét 
sem tudjuk biztosan, de legvalószínűbb, hogy 
Curta elnevezéssel Aquiucumboz beosztott kis I 
falu gyanánt szerepelt a hatalmas római 
birodalom térképén Ebből a korszjkból né
hány emlékkő maradt reánk, amelyek ez idő 
szerint legnagyobb részben a Kemzeti Múzeum 
tubijdonai, Károly János említi, hogy a régi 
budai kapu tornyában, melyet a városi ható
ság bölcsesége lS73-bau lerontatott, két régi 
római kő volt befalazva, és úgy gondolja, 
hogy a várkapu építésekor kerülh tett elő a 
tőidből, az építők kegyelete pedig a várkapuba 
illesztette azóta1-. Az egyik Őeverus és Anto- 
u ’ üus császárok tiszteletére vésett feliratos 
kő volt, a másik pedig valamelyik római 
császárt ábrázolta, de minden felírás nélkül.
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A Rómer-Dejardins féle hatalmas gyűjtő
munkából, moly a Magyar Nemzeti Múzeum 
feliratos köveit ismerteti, Károly János át
vette Fejér vármegye története cimü uouog- 
ratiájába azt az oltárkövet, amelynek felirata 
következő: „fovi-Optimo Maximo Lucius Sep- 
timius Veranus Veteranus Legionis II Adiu- 
trieis Piae Fidelis Pro Voto Suscepto in 
expeditione Partkica Imperatore Antonio 
et Oclatinio Advento con&ulibus.* — Magyarul: 
A legjobb és legnagyobb Jupiternek Lucius 
Septimius Veranus, a jámbor hűségű második 
segitő légiónak veteránja, a Parthus bábom
ban tett fogadalomból Antoninus császár és 
Üclatinius Adventus consul idejében.

Megemlíti azonkivül a püspöki palota 
udvarán őrzött követ, amelyet Marcus Aure- 
lius Attianus Decurio állított nejének és 
leányának emlékére, és részletesen szól arról 
az emlékkőről, amelyet 1784-ben találtak a 
régi bazilika földjében. Ez a kő tudvalevőleg 
1815-beu került a Nemzeti Múzeum tulajdo
nába, miután előzőleg a mostaui Nedeczky 
és Árofeay házak helyén állott püspökmajor 
kerítésébe volt befalazva.

A fölirat Rómer Flória olvasása szerint
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következő: „D. M. C, Dignius Secutidianus 
natioue Kaet. Sibi et Ad. Deciae Coniug. et 
Munic. piissimae et feminae rarissimae ac 
pudicissimae cuius mortem dolens per absen- 
tiam mei contigisse per eulpam curantium 
conqueror vix Arin. XXVIII. M. X. D. XIII.

, ] ítem V ív— bús Dignae Decoratae et Aurél.
Secundianae Filiabus.* Magyarul: A meghal
tak széliemének. Raetiumból származó C. 
Dignius Secundianus magának, hitvesének, és 
a jámbor polgártársnak, a ritka és erkölcsös 
asszonynak An. Decianák, akinek halálát 
fájlalva, panaszkodom, hegy távollótemben a 
gyógyitök hibája miatt történt ez alig 28 
eves, 10 hónapos, és 13 napos korában, — 

\ továbbá 8 hónapos, és 18 napos fiának, 0. 
1 Dignius Decoratusnak, úgyszintén óló leányai
nak Dignia Decoratának és Aurél. Secundia- 
nának. — A szöveg fölött domborműben bírom 
alak látható, egy férfi, egy nő, és a kettő 
között egy gyermek.

Tárgyunk szerint nem terjeszkedhetünk 
ki azon római kövekre, amelyeket lSII-ban 
találtak a püspökség udvarán, minthogy 
ezeknek nincsen feliratuk, csupán az erdős 
vidék vadjait ábrázolják, a mint azokkal
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egy férfi viaskodik, nemkülönben csolnakba 
szálló két férfiú kópét tüntetik elénk, egy 
másikon ellenben a szüretelés teknikáját 
láthatjuk.

Székesfehérvárt Szent István tette naggyá, 
és ötszáz éven keresztül ennek a nagyság
nak ragyogó fényességétől tündöklőt! váro
sunk. A végzet rendelése azonban beteljesült, 
a régi dicsőségből mi sem maradt, — a hires 
bazilika, a királyi palota, és a sok templom 
romba dőlt minden kincsével, minden gaz
dagságával. Ma már egy emlék sem hirdeti, 
hogy tizennyolc királyunk alussza örök álmát 
megszentelt földünkben, ma már a helyet 
is alig ismerjük, a melyen díszes sírkövük 
állott egykoron. Pedig milyen lélekemelő 
dolog volna, ha nagyjainknak sírkövét össze 
tudtuk volna gyűjteni, akkor legalább ezek 
beszélnének letűnt dicsőségünkről.

A történelem egykorú irók följegyzósei 
alapján megemlékezik néhány királyi sír
kőről, Szent Istváné például fehér márvány
ból készült, Nagy Lajosén pedig a király 
képe volt kivósve. Ezen sírkő előtt folyt le 
az a történelmi jelenet, a mely festmények
ről és aeéimetszetek után ismeretes, és a



melyről Turóczi krónikája ezt írja. .Jelen 
vannak a királynék is, kiket a szomorú 
látványosságra oda hívtak. Először körül
járták a szent oltárokat, majd Lajos király- 
temetkezési kápolnájába mentek. Meglátják 
itt a jámbor király márvány alakját, szivük 
elszorul, és átölelve a hideg márványt, 
csókokkal illetik arcképét, s a vöröses követ 
könyeik záporával öntözik.

Mátyás király sirkövórőí Tuberonál 
találunk följegyzést, a mely elmondja, hogy 
Miksa király könyezett, midőn Mátyás nyugvó 
helyét megmutatták neki. Tubero leírásának 
ezen része magyar fordításban következő. 
Miksa császár bevonul Székesfehérvárra, és 
a boldogságos szűz templomába megy, meg
nézni akarván Szent Istvánnak, Magyar- 
ország királyának sírját. Mondják, hogy 
véletlenül megpillantván Corvin Mátyásnak 
szokás szerint a nyugvóhely fölé a falra 
illesztett hadi jelvényeit, és a föliratot, — sirt.

Pray említi, hogy II. Ulászló sírja 
fölött szintén volt egy érctábla megfelelő 
felirattal, a melyet a bazilika egyéb királyi 
sírjaival együtt 1527-ben még látott Ursinus 
Yelius, a ki benyomásairól igy nyilatkozik.
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g;; a felséges templom a aok díszítésen 
kivül, a melyekkel a régi királyok alapít
ványai elhalmozták, a márvány síremlékek 
iniatt is különösen nevezetes.

A néhány királyi sírkő feliratát, a mely 
az idők viszontagságaiból a késő utódoknak 
fönmaradt, a következőkben ismertetjük.

1734-ben találtak egy követ, a melyet 
Kálmáncsay Domokos prépost, a Szent Anna 
kápolnának alapitója emelt a XV-ik század
ban Szent Imre szülőháza fölé. A töredékes 
felírás következő: Reveren, Patr. Dominici 
Praepositi Hic Divi Stephani Carissima 
Proles Dux Emericus dicitur esse natus. 
Magyarul: Főtisztelendő Domonkos prépost
tól. Mondják, hogy itt született Szent Ist
vánnak szeretett fia, Imre herceg.

A Tudományos Gyűjtemény ISI S-ik 
évfolyama, és Horváth Mihály három verset 
közölnek, a melyek Mátyás király sírkövén 
voltak olvashatók. A három vers következő,
Corvini br^vis haec urna esi, quem magna fatentur 

Faeta fuisse deurn, fata fuisse horninem.

Mathias regina specimen, et glória Marós,
Hic iaceo forfcis, obrutus aute diem.

Qui domui reges, pnpulos, fortesqve Bobemos
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Invaai aolus, qui timor orbis érára,
Caesaré de gemino, fateor, duxisse triuuiphura,

Altér Germanus, Turcicus altér erat.

Mathias iaceo Sex, hac sub mole sepultus,
Testatur vires Auatria victa meas.

Terror eram mundo, metuit me Caesar uterque,
Mors potuit tantum sola nocere ruihi.

A három disztikon magyar prózában 
így hangzik. Az első: Corvinnak csekély 
hamvvedre ez, a kit nagy tettei Istennek 
mondottak, sorsa pedig embernek. — A 
második: Mátyás, a királyok dísze, és Mars 
dicsősége itt nyugszom, mint erős, időnap 
előtt elpusztulva. A ki királyokat és népe
ket fékeztem, és egymagám támadtam meg 
a bátor cseheket, a ki a világ félelme valók, 
bevallom, hogy két császáron arattam diadalt, 
egyik volt a német, másik a török. — Az 
utolsó: Itt fekszem e kő alatt eltemetve 
Mátyás király, erőmet a legyőzött Ausztria 
hirdeti. Félelme voltam a világnak, két 
császár is rettegett, egyedül a halál tudott 
ártani nekem.

Ulászló sirkCve egész 1553-ig megvolt 
Székesfehérvárott, de a császári hadak ekkor



11

Becsbe szállították, és azóta ott őrzik a 
császári könyvtárban. Felirata igy szól: 
.Anno Dotnini 1516, XIII Mensis Mártii, in 
Castro Budensi hóra VII. post meridiem 
obiit Serenissimus Wladislaus, Carissimi, 
II. Poloniac R9gis filius, Hungáriáé, Bohe- 
miae, Dalmatiae, Croatiae Rex. Vixit annos 
LVIII. dies XIiI, et regnavit in Hungária 
annis viginti quii.qve, mensibus V, diebus 
XXIII, In Bohemia annis XLV, mens. VI, 
diebus XXIII." — Magyarul: Az Ur 1516-ik 
esztendejében Március hónap 13-án a budai 
táborban délután 7 órakor meghalt fenséges 
II. Ulászló, Lengyelország szeretett királyá
nak fia, Magyar, Cseh, Dalmát és Horvát 
ország királya. Élt 5S évet, 13 napot, és 
uralkodott Magyarországon 25 évig, 5 hóna
pig, 23 napig, Cseh országban 45 évig, 
6 hónapig, 23 napig.

A mohácsi vész szerencsétlen áldoza
tának, II. Lajosnak ez volt sirjára vésve : 
„Inclito, Magnanimo Pannoniorum, Bohemio- 
rumque Regi, Ludovico, Wladislai filio, Qui 
pro Religione ac Patria adversus immanis- 
simos Turcas acie decernens, annos primum 
natus XX. occubuit Jnvictus ac Potentissi-
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mua llex. Ferdinaudua uífiui charissimo, Maria 
dulcissimo coniugi, Anna fratri amantiesimo. 
Moereutes pie inferias persolverunt, Anno 
ab obitu illius altero. Die XI. Novembris, 
cecidit verő anno a Christo nato MDXXVI. 
mense augusto, die undetrigesimo.“ Magyarul. 
A magyarok és csehek hirneves, nagylelkű 
királyának, Lajosnak, Ulászló fiának, ki a 
vallásért és hazáért a kegyetlen török ellen 
hadba szállva, 20 éves korában meghalt, mint 
győzhetlen és hatalmas király. Ferdinánd a 
drága rokonnak, Mária a kedves férjnek, Anna 
a szeretett testvérnek. A gyászolók jámborul 
elvégezték a gyászszertartásokat. Halálának 
második évében november 11-én, elesett pedig 
Krisztus születése után 1526 ik évben augusz- 
hó 29-én.

A török uralom korszakából, a mely 
egy évi megszakítással 1548-tól 16SS-ig 
nehezedett Székesfehérvárra, és a mely a 
régi dicsőséget porba donié, egy feliratos 
kövünk sincs, sőt a török pusztitó keze 
volt az, mely a megelőző századok emlékeit 
is szétdulta. A város a? újra fejlődés utján 
lassankint megindult, midőn olyan nemes- 
lelkű ember, mint a nagy Vánossy Lőrinc
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királyi harmincados a kipusztult lakosság 
helyibe bámulatos gyorsasággal uj telepit- 
vényesek^-t gyűjtött, azok számára házhelye
ket, kerteket, szántóföldeket, réteket jelölt 
ki, és mint a budai kamarának tejhatalmu 
megbízottja, telekkönyvefc készitett, a városi 
tanácsot szervezte, és birót állitván a ható
ság élére, hüségesküt vett a lakosoktól. Ezen 
nemes gondolkodása által vetette meg a 
török kiűzetése után az alapot, melyen a 
rombadölt Székesfehérvárra a XVIIÍ-ik szá
zadban lassú, de biztos haladás várakozott. 
A XVIil-ik században épült a jezsuiták 
gimnáziuma, és temploma, a mostani székes- 
egyház, a püspökséget is ekkor szervezte 
Mária Terézia, — szóval olyan alkotások 
merültek föl városunkban, a melyeket annak 
a kornak emberei érdemeseknek tartottak 
emlékkővel megörökíteni. Ezen emlékkövek 
a következők.

A jezsuiták régi gimnáziumán, a 
mely a XVIII-ik század elején alakult, 
majd később húsz éves megszakítás után 
1724 november 6-án végleg átadatott rendel
tetésének, a kapu fölött egy fekete márvány
lap állott, aranybetükkel hirdetvén, hogy
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Scdes Palladi Doctae Sucra, — a tudós 
Pallasnak szentelt épület. Az eredeti épület 
helyét csak 1875-ben foglalta el a mostani 
díszes gimnázium, ismerjük tehát ezt az 
emléktáblát valamennyien. A cisztercita reud 
a múlt idők emléke iránt érzett kegyeletből 
az építés alkalmával ezt a feliratos követ 
a rendház első emeletének folyosójába falaz- 
tatta, a hol ma is látható.

1741-től 1751-ig épült a jezsuita, később 
pálos, ma ciszterci templom, a melynek alap
kövén ezt a latin feliratot találjuk. „D. 0, 
M G. Sub Eccles. Cath. Capite Benedicto 
XIV, et Regni Apostol. Regina Maria 
Theresia, Euisdem Regni Primate Emerico 
e Comitibus Eszterházy, Universam Jesu 
Societ. moderante Francisco Rész, Provinciám 
Austriae gubernante Mathia Pock, P. Ant. 
Vánossi sumptus procurante, Cottus Albensis 
supremo Comite Francisco e Comitibus Eszter
házy, Civitatis huius Albae Regiae commen- 
dante Barone Jacobo Gaymann, Iudice verő 
Joaune Xagy de Séllye, Lapis hic pro 
Ecclesia aedificanda Honoribus D. Joannis 
Nepomuceui M. positus est P. Ignatio Stoc- 
ker Missionis S. J. Superiore, praesentibus
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sociis P. Ant. Brankovits, P. Carolo Teuffl, 
P. Francisco Xav. Loigth, P. Leopoldo Píeiffer, 
P. Mart Lőcsei, P. Sigisraundo Ferentzi, Frat. 
Bernardo Paumgartner. Anno Domini MDCCXLI 
die 22-a Mártii." Magyar fordításban: Min
dent Isten nagyobb dicsőségére. A katolikus 
egyház fejének, XIV Benedeknek, Magyar- 
ország apostoli királyának, Mária Teréziá
nak, Magyarország prímásának, gróf Eszter- 
házy Imrének, az egész jezsuita rend főnöké
nek, Rész Ferencnek, és az ausztriai jezsuita 
tartomány kormányzójának, Pock Mátyásnak 
idejében tétetett le ezen, Vánossy Antal 
atya költségéből Nepomuki Szent János vér
tanú tiszteletére épült templom alapköve, 
midőn gróf Eszterházy Ferenc volt Fejér- 
megye főispánja, báró Geymann Jakab Szé
kesfehérvár város parancsnoka, és Sellyéi 
Nagy János e város bírája, — StockerIgnác, 
a jezsuita ház elöljárója által, és jelen valá- 
nak a rendtársak, Brankovits Antal, Teuffl 
Károly, Lovgth Xav. Ferenc, Píeiffer Lipót, 
Lőcsei Márton, Ferentzi Zsigmond atyák, 
és Paumgartner Bernát testvér. Az Ur 
1741-ik évében március 22-én.

A templom másik feliratos köve a fő-
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bejárat fölött van, és ezt olvashatjuk rajta. 
Duoniam tacui. Ps, 31. v. 3. MDUCLI. A 
szöveg egyik zsoltárnak két első szava, 
az 1751 pedig az építés bevégzésének esz
tendeje.

A Szent Anna kápolnában is találunk 
egy feliratos követ, mely a XVÍII-ik század 
elejéről való. Ezt a kápolnát tudvalevőleg 
Kálmáncsay Domonkos építtette I4SŐ körül, 
és gróf Nádasdi László, a pálosból lett 
Csanádi püspök és székesfehérvári őrkanonok 
restaurálta 1715-ben. Az oltár fölött ott 
van a nemesi címer, a nádasból felszálló 
vadréce, körülötte ezen felirattal: „fei Deus 
pro nobis, quis contranos?* — Ha Isten 
velünk, ki ellenünk ?

A székesegyház fa'ában két vésett 
emléktábla van, s az egyik a templom, a 
másik a püspökség alapításáról szól.

Az első követ a főkórus előtti gerincen 
találjuk evvel a fölirattal: „Pietas Senatus
populique Alb. Deo Optimo Maxlmo in 
honorem S. Stephani primi tíungar. lieg. 
et Apostoli & fuudauieutis erexít a, 17 6S.“ 
Magyarul: A székesfehérvári tanács és nép 
kegyelete a hatalmas és nagy Istennek
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Szent István, Magyarország első királya és 
apostola tiszteletére építette 176S-ban.

A másik kő a szószékkel szemben van *
a falon, és hatalmas méretű íekete lapján ,
aranvbetükkel vésve ez olvasható: „Maria )
Tk eresia Augusta Ungariae Kegina, devictis L
saepius bello hostibus, receptis pace provin- ]
ciis, aperto mari commercio, stratis magni ;
operis pontibus. exsiccatis paludibus, milite [
aucto et períecto, institutis equitum ordini- 
bus temperatis, ad ommm bumanitatem 
iustitiae legibn-:, Iiteris et bonis artibus 
acci:is et constabilitis moribus populoram, j
et animis excultis, rr.ultiplicato religionis j
antistitum numero, eőormatis parvulorum :
schoiis, augusta sobole per uuiversa Európáé i
feceptra et Corouas distributa, soüo pace et t
amore populi íirmatis, romano catholicae 
religioui Saacti Őtephani Ungarorum regis 
cultus, Urbis oiim tori iiegno celeberrimae 
saluti, perpetuam antistiti et sacerdotio 
sedem regia muuiticentia posuit. Authenticum 
Sancti títephaui Iiegis cranium, auro, gem- 
rnisque ditatum pie venerandum Ecc'esiae 
huic dono dedit anno lucarnationis Eomini-
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cae MDCCLXXVIf, regín sui Ungarici XXXVT, 
aetatia suae LX.“

A terjedelmes szöveg magyar fordítása 
következő: Mária Terézia, Magyarország
felséges királynéja, gyakran legyőzvén hábo
rúban az ellenséget, békében tartván az 
országokat, közlekedést nyitván a tengeren, 
nagy értékű hidakat veretvén, kiszárittat- 
ván a mocsarakat, katonaságát fejlesztvén 
és gyarapítván, a lovagok intézményét sza
bályozván, az igazság törvényeivel, rendele
téivel és jó intézkedésekkel szelídségre vezet
vén és állandósítván a népek erkölcseit, és' 
lelkűket művelvén, a vallás főpásztorainak 
számát szaporítván, szervezvén a gyermekek 
iskoláit, egész Európa jogarai és koronái 
közt elterjedvén íelséges ivadékai, és trónja 
a nép szeretető és békéje által megszilár
dulván, a római katolikus vallásnak Szent 
István magyar király tiszteletére, ennek 
egykor az egész országban leghíresebb város
nak üdvére örök épületet emelt királyi 
bőkezűségével a főpásztornak és a papság
nak. Szent István királynak arannyal és 
drágakövekkel ékesített koponyáját jámbor 
tisztelésre ezen egyháznak adományozta az
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Ur megtestesülésének 1707-ik, magyarországi 
uralkodásának 38-ik, saját életének 60-ik 
évében.

Érdekes követ találunk a régi Lirnler- 
maun, ma lvneiíel házon, melynek falán ez 
a vésés olvasható : „Anno, quo desiere hoc
loco moeuia AlbensiaA A szöveg krouo3zti- 
kouban 1803 évet ad, fordítása pedig igy 
szól: Abban az évben, amelyben e helyütt 
megszűntek a székesfehérvári várfalak.

Hatalmas erősség volt a régi világban 
Székesfehérvár, amelynek váráról a levéltár 
egy irata említi 1 702-ben, hogy két köröndje 
van és falai nagy kockakövekből álla
nak ; a közlekedés két főkapun lehetséges, 
körőskörül pedig hatalmas mocsarak környe
zik. A várfalak 1702-ig eredeti sértetlensé
gükben valának, azonban Lipót király ekkor 
szétbánj alta az országnak minden erősségét. 
Tár év előtt módomban volt átolvasni a 
székesfehérvári jezsuitaház naplóit, amelyek 
ezidőszerint a budapesti egyetem tulajdonát 
képezik. Itt találtam feljegyezve 1702 julius 
20-án, hogy Lipót rendeletéből Pfeil'erhofiér 
generális és a budai hadbiztos jöttek váro
sunkba. hogv a várfalak lebontása iránt in-/ v_ t/
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tézkedvón, a tapasztaltakról jelentést tegyc- 
uolc. Elég gyorsau megtörtéut tehát a vár
talak megvizsgálása, húszén Lipót csak február 
4-ón adta ki ismert rendeletét, amely „atyai 
gondoskodásból és egyéb, részint politikai, 
részint pedig. katonai okok folytán, főleg 
pedig azért, hogy az ország a sok erődít
mény terhétől némileg m eg szab ad u ljo n — 
az összes váraknak, köztük Székesfehérvárnak 
is lebontását hagyta meg közegeinek.

A végleges intézkedést 1724 május 24-én 
rendelte el a bécsi kancellária, és ettől kezdve 
indult meg hosszú évek során a lebontás. A 
régi várfalból csupán egy kis rész maradt 
meg, amely p püspök kert végén a Várkörút 
felől ma is látható hatalmas kockaköveivel. 
A moítani megyetérre lS03-ban ért a bontó 
csákány, és ennek emlékét hirdeti az emiitett 
ház föliraia.

'Valószínűleg a XVIII-ik század végéről 
va'ó az a két kőlap is, mely a Budai-uton 
a Splényi, ma Schwartz Gyula ház kapujá
nak két oldalán látható. így szól a felirat: 
Quieti non otio, vagyis : nyugalomnak, nem 
pedig tespedésnek épült az a nemesi kúria, 
mely a régi táblahirói kor emlékeiről beszól 
városunkban.



Él
A XlX-ik század feliratos kövei között 

egyet már említettünk ; a többiek két cso
portba oszlanak, a szerint, amint a szöveg 
latin vagy magyar. Szóljunk először a lati
nokról.

A lebontott Kossuth-uteai laktanya há- 
tulsó épületén, amely jelenleg raktárhelyisé
gül szolgál, egy hatalmas kőlap hirdeti a 
szöveg krocosztikonjában az építésnek 1 SOI-re 
eső évét a következő szavakkal: „Haec quasi 
casarma unice per elves interioris civitatis 
Albaregalensis solo exstructa fűit.* Magya
rul : Ezt a kaszárnyát egyedül Székesfehérvár 
belvárosának polgársága építtette.

A Xador-utcai régi bástyatorony falában 
egy vörös márváuylap állott, amely valószi- 
uüleg örökre elpusztult, mert a lebontás után 
lS72-ben a Városmajorba vitték — megőr
zés céljából. Felirata igy szólt : „Francisco I. 
Haered. Austriae Imp. p. t. Aug. simul Hun
gáriáé Hege Apóst, quindena Nobil. equitum 
Hungarorum duce Josepho Árcbiduc. Austriae, 
Hegis optimi Fratre optimo, Hungáriáé Pa- 
latiuo Insurgeutium millia diebus XV. XIIIL. 
XIII. Calend. Decemb. MDCCOIX in eainpis
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Álba Regali adsitis coogregaute lusfcraate, 
Portám hanc urbis, quod angu8tii3 commean- 
tium multitudinem moraretur, senatus po- 
pulusque Álba Eegalensis biuia aedibus éra- 
tis, solo aequatis, fecit ampliorem, ac olitn 
Budeusem yocatam deineeps memóriáé causa 
Palatinam dicendam decrevit. MDUCCX.* 
Magyarul: I Ferenc, Ausztria örökös felsé
ges császára és Magyarország apostoli királya 
idejében a Székesfehérvárral határos mező
kön összegyűlt 15000 főnyi fölkelő neme3 
lovasságot József ausztriai főherceg, a leg
jobb királynak legjobb testvére, Magyarország 
nádora, 1809 november 15, 16 és 17-ón meg
szemlélvén, Székesfehérvár tanácsa és közön
sége a városnak ezen kapuját, minthogy szűk 
volta miatt a közlekedők tömegét zavarta, 
két ház megvétele és lerombolása után bő
vitette, s elhatározta, hogy a régente budai
nak nevezett kaput emlékül nádorkapunak 
nevezi. 1810.“

A jezsuiták székesfehérvári naplójában 
olvastam, hogy 1706 szeptember 25-én vo
nult be a városba a dunántúli hadsereg uj 
fővezére, Nádasdy Ferenc gróf, aki október 
6-án, amely napon megyegyülás is volt, nagy
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ünnepség között tette le ennek a bástya
toronynak alapkövét.

A kövek felállításának időrendje szerint 
a Ferenc József nőnevelő alapkövét kell meg
említenünk, mely a kápolna falában a követ
kező feliratot viseli: „Pio Xono Summo Ro- 
mano Pontifice Ecclesiam Dei feliciter gu- 
bernante, Augustissimus Austriae ímperator 
et Rex Hungáriáé Apostolicus Franciscus 
Iosephus I. huius sacelli lapidem primarium 
clementer deponere dignatus est Idibus 
Augusti Anno 1857. Fundatore instituti 
Reverendissimo Francisco Farkas -de Király
hegy, ins. ord. Leopoldi imp. et imperii 
Austriaci Equite, Cath. Eccles. Albaregalen- 
sis Prarposito maiore.* Magyarul: IX. Pius 
pápa szerencsés egyházkormányzása idejében 
I. Ferenc József, Ausztria felséges császára, 
és Magyarország apostoli királya meltózta- 
tott ezen személy alapkövét letenni 1857-ik 
évben, augusztus 15-ón. Az intézet alapítója 
főtisztelendő királyhegyi Farkas Ferenc, az 
ausztriai birodalmi Lipót császári rend lo
vagja, a székesfehérvári katolikus egyház 

. nagyprépostja.
A latin sorozatot az uj főgimnázium
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portáleja fölé illesztett vörös márványlap 
zárja be, amelynek kettős felirata közül az 
első krono3ztikonban 1875 évszámot adó 
hekszaméter, a második pedig próza szöveg, 
így szólanak: „Hic Pallas viget, o iuvenes! 
Divae colite aram ! Has docendis pátriáé 
filiis aedes Antonius Abbas Cisterciensis 
erexit.“ Magyarul: I tt Pallas honol, tisztel
jétek óh ifjak! az istennő oltárát, Ezen épü
letet a haza ifjúságának oktatására Antal 
ciszterci apát emelte.

Az emlékkő annak a nagy áldozatnak 
hirdetője, melyet a magyar ciszterci rend és 
annak feje, Eezutsek Antal zirci apát, hozott 
a magyar közoktatásügynek, első sorban a 
mi városunknak. E sorok Írója diák volt, 
midőn a 80 éves agg főpap ünnepélyesen 
átadta 1S75 október 3-án a modern intéze
tet rendeltetésének, ^Nagyon jól emlékezem 
fölavat-ási beszédére, melyet a hazafias érzü
let melegsége hatott át, és amelynek szöve
gét megőriztem. A legszebb részt ideiktatom, 
mert a gondolatok fönságe miatt nagyon is 
méltó arra, hogy a márványkővel együtt 
megörökítsük. „Vajha szent Rendem tagjai, 
— így szólt Eezutsek a befejezésben — kik
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62 év óta hiutegették ináét, az eltakarított 
ó falak között, a valláserkölcsi, hazafiui és 
tudományos elvek áldásos magvait, az uj 
falak közt is szerencsével folytatván hasznos 
munkásságukat, azon édes, azon jutalmazó 
gyümölcseit lássák mindenkor fáradozásuk
nak, hogy ezen nemes város vidékének mind
azon gyermekei, kik az intézetet fölkeres
ték, egytől-egyig hívei legyenek és marad
janak szent vallásunknak, hívei koronás fe
jedelmünknek, tisztelői mindeD felsőbbségnek, 
örömei és büszkesége szülőiknek, munkás és 
szerető fiai az édes hazának, s messzesugárzó 
dicsősége a magyar névnek és a magyar 
nemzeti műveltségnek !*

Áttérek a XIX. századból származó ma
gyar felirásu emlékkövek ismertetésére, mely 
a felállítás időrendjében fogja tárgyalni 
azokat.

Az 1814-ben épült megyeház bejáratá
nál, a lépcsőtől jobbra egy parányi márvány
tábla látható, amely komikus hangulatot 
keltő feliratával bizony éppen nem felel meg 
annak a helynek, ahol a magyar alkotmány 
védelmében azelőtt oly heves vitákat hallot
tak az immár száz éves falak. A vármegye-
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nek egyik versfaragó fia ékes rigmusu kro- 
nosztikonokat irt, amelyeket papíron ajánlott 
a hatóságnak, és ez — úgy látszik — min
den bírálat nélkül kőbe vésette. Mint a múlt 
időknek hagyománya, minden komikus vonás 
dacára tiszteletet érdemel egyébiránt ez az 
emléklap is, melyen a következőket olvas
hatjuk; „Az Isten segedelmével Kilentzedi- 
kón Épültek Ezen Ezer Nyoltzszáznak T sl- 
nos Felnyúló Falai E szép vármegye Háznak. 
Vagy: Az itt elhányt Várfok Helyin E’ lett 
Megyénk Bástyája, Hogy ne lennénk az Alá
zárt Bilintsesek Prédája. A Tekintetes Székes- 
fejérvári Vármegye Házának ajánlja Seregé
lyesről Devetsery István Rector.“

Huszonnyolc óv elteltével állították vá
rosunkban a második emlékkövet. Ott van a 
Sóstó vendéglőjének oldalán, és ezt a feliratot 
találjuk rajta: „E környék kellemei alapitó
jának, Schmölcz Leopoldnak hálás polgár
társai 1888.“

Nagyon szomorú dolognak tekintjük, 
hogy ismét harmincnégy év lemultával egy 
emléktáblát helyeztek el városunk egyik há
zán, mert ez az uj kő nem a régi emlékek 
megbecsüléséről szólt, hanem inkább az in-
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tézö körök vandalizmusáról fog beszélni késó 
utódainknak.

A nádor-utcai Herczeg, ma Perl ház fa
lán ezt olvassuk : „Itt állott hajdan a budai 
várkapu, mely 1810-ik évben József nádor 
emlékére nádorkapunak neveztetett, mig 
1872-ik évi junius hóban lebontatott." Azt 
hisszük, hogy a kő jobban szégyenli magát, 
mint e város hatósága, és maga a kő is érzi 
annak az indolenciának helytelenségét, ame
lyet az ő sorai vannak hivatva megörökíteni.

Sajátságos, hogy a budai bástyatorony 
lebontását már 1861-ben megjósolta váro
sunknak egyik érdemes szülöttje, aki törté
nelmi és régészeti tanulmányokkal előszere
tetből foglalkozott. Ma már nevét is alig 
ismerik Csapó Kálmánnak, aki 1861-ben 
„kedves szülővárosának" ajánlotta Székes- 
fehérvár története című munkáját. A lehető
ség szerint összegyűjtött ebben a kisebb sza
bású műben nagyobb történelmi munkákból 
mindent, ami Székesfehérvár múltjával vo
natkozásban áll. Ugv látszik, jól ismerte az 
indolenciát, mellyel a város viseltetett, és 
viseltet ma is a régi emlékek iránt, mert a 
budai bástya,torony leírásánál igy sóhajt föl:
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„Lehet, hogy p ír év múlva a ma még fenn
álló csonkatorony helyét is csupán táblába 
vésett pár sor fogja jelölni, — ekkor azután 
hamut hintsetek fejetekre szülőföldein lakói, 
mert múltatok emlékének utolsó kincsét dúl
játok tel.*

1884-ben jelölték meg az utolsó ázsiai 
magyar szülőházát a következő feliratos táb- 
Inval : „Itt született Morvát István tudós,
nyelvünk és történelmünk előharcosa, a ma
gyar közművelődés buzgó terjesztője, a haza- 
fiság apostola. Születése százados évfordulóján 
Székesfehérvár közönsége MDCCCLXXX1V 
május III.“

A történelmi hűség kedvéért megemlít
jük, hogy a régóta tervezett szép gondolatot 
Say Rudolf vetette föl a városi közgyűlésen 
1S80 ápril 12-én. majd az egész társadalom 
sietett a szép eszme szolgálatába, amely tes
tet őitvén, országos ünnep keretében volt a 
ieieplezée, Pauer János püspök, Horvát Ist
vánnak egykori tanítványa volt a bizottság 
elnöke, aki gyönyörű s avakkal adózott a 
nagy szellem emlékének. A díszbeszédet dr. 
Vass Bertalan főgimnáziumi tanár, jelenleg 
pécsi igazgató tartotta, akinek Horvát István
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recnokül megirt életrajzát is köszöni az iro
dalom. Vajha beteljesülnének a szavak, me
lyeket Komócsy József szavalt ódájának 
utolsó versszakában:

Te ház, hol egykor ringaták bölcsőjét,
A rég porladó szent hamvak felett,
Te ünnepeld ez ősváros jövőjét 
Annak nevével, ki i t t  született!

Hozz áldást rá, hogy harcban és békében 
Múltjához méltó, mindig nagy legyen, 
Virágozzék a jólét — keblében ! , . . 
Hallgasd meg ezt, és igy add Istenem!!

ISSS-ból való a vértanuk emlékoszlopa 
az Erzsébet-liget sarkán a következő szöveg
gel; „Havelka Ferenc. Hübner András Varga 
Mihály. Gánts Pál. Kuczka Mihály. Ujtcz 
Gáspár f 1849 aug. 14. Emelte a honfiúi 
kegyelet az 184Sj9-ik évi önvédelmi harc 
ezen áldozatainak 1S88.“ A kő mindent el
mond, és így nem kell ismételnünk, hogy e 
hat férfiú a magyar szabadságért szenvedett 
vértanúhalált.

A szoldateszka vad pribékje egy hirdet
ményben tette közzé az ítéletet és- annak
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végrehajtását. Ide iktatjuk teljes szöveggel, 
legalább kitűnik, hogy ártatlanul versztek 
el a gyilkos golyó alatt. így szól a jellemző 
okirat.

Hirdetmény, llübner András, Szókes- 
Pejérvári születésű, 45 éves, katholikus val- 
lásu, nős, cserzőtimár, — Havelka Ferenez, 
ugyanottaui születésű, 29 éves, katholika 
vallásu, nős, szinte CBerzőtimár, — Varga 
Mihály szinte Szókes-Fejórvári születésű, Ü3 
éves, katholika vallásu, nős, szűcs mesterségű,
— Gáncs Pál ugyanott születésű, 39 éves, 
katholika vallásu, nős szűC3 mester, — Kutzka 
Mihály, Pestmegyei Kecskeméti születésű, 
49 éves, katholika vallásu, nős, kovácsmester,
— végre Ujtcz Gáspár Székes-Fejér vári szüle
tésű, 23 éves, katholika vallásu, nőtlen, 
mesterségére kömives, miután hadi törvény
szék alapján történt vizsgálat folytán, jelesül 
az első három önként bevallották, az utób
biak ellen pedig tanuk által törvényesen 
bebizonyittatott volna, hogy folyó év és hó 
10-én Székes-Fejérvárott a cs. kir, katonaság 
ellen felfegyverkezett felkelésben, melyben 
elfogattak, részt vettek, — Báró Haynau 
táborszernagy és a cs. kir. hadsereg topa-
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rancsnoka által Győrött f. h. 1-én kiadott 
proclamatió 3 §. b) pontja, a ezzel kapcso
latban lévő hadi törvénykönyv 62 cikkeiyó- 
uek 4 §, értelmében ón és puskapor által 
szenvedendő halálra Ítéltettek, s rajtuk ezen 
ítélet ma reggel végrehajtatott. Pesten 1849 
évi augusztus 14-én. A cs. kir. haditörvényszék.

A Felmayer gyár főépületének az 
udvarra néző belső falán emeletnyi magas
ságában két fekete márványlapot találunk, 
melyek a gyár alapításának és az újjá 
fejlesztésének évét hirdetik. így szól a két 
fölirat: „Alapította id. Pelmaver István 1845. 
Építették Felmayer István és Károly 1890.“

Két év múlva nyílt meg a vármegye 
áldozatkészségéből készült lovas laktanya, 
a melynek homlokfalán azt a felírást olvas
suk : „I. Ferenc József Ausztriai császár és 
Magyarország apostoli királyának uralkodása 
alatt Báró Fejérváry Géza honvédelmi 
minisztersége idejében Fejérvármegye közön
sége által a cs. és kir. hadsereg részére 
Sárközy Aurél alispán vezetése mellett Say 
Ferenc építész tervei szerint Rózsa Ferenc 
és társai vállalkozók által építtetett 1S91—- 
1892 évben."
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Következő évre esik az állami tőreális- 
kola alapítása, miként az enolékkövön olvas
suk: ,1. Ferenc József Ausztria császárja, 
Magyarország apostoli királya uralkodása 
alatt Gróf Csáky Albin vallás és közok
tatásügyi miniszter kormányzása idejében 
Székesfehérvár szab. kir. város költségén 
az állam hozzájárulásával Meixner Károly 
építész tervei szerint az állami főreáliskola 
céljaira 1891 — 1891-ben épült.®

Az ezredéves iskola márványlapja ezt 
hirdeti. „Ezen népiskola építését a honfogla
lás ezredéves emlékére elrendelte Székes- 
fehérvár szab. kir. város közönsége 1896 
január 27. Megnyittatott 1899 szeptember 
1. Sz. István első apostoli királyunk védő 
szelleme őrködjék felette.®

A huszadik század, a melynek bevezető 
éveit éljük, eddig három emléktáblával gya
rapította Székesfehérvár feliratos köveit.

1900 december l én volt városuuk falai 
között az az országos ünnep, amelyen az 
egész magyar nemzet, a társadalom és a 
tudomány előkelői hódoltak a költőkirály 
nagy emléke előtt. A magyar ciszterci rend
nek szép és nemes gondolatoktól áthatott
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apátja, Vajda ülőn, ekkor leplezte le a saját 
áldozatkészségéből emelt márványlapot, mely 
a ciszterciták rendházának falán Vörösmarty 
tanuló éveinek emlékét örökiti meg. A kar
i-arai márványlap arany díszítése a költőkirály 
bronz relifjét fonja köröl, és ezt a fölirást 
viseli: „Ezt az emléktáblát a magyar ciszterci 
Kend hazafias kegyelete emelte Vörösmarty 
Mihálynak, a régi dicsőség és törhetetlen 
hazaszeretet dalosának, a Szózat halhatatlan 
költőjének, a ki öt éven át (ISII — 1S16) 
a székesfehérvári főgymnasium jeles növen
déke vol\ Születése századik évfordulójának 
nemzeti ünnepén MCM december 1.*

Emlékezhetünk mindannyian, hogy Vajda 
Ödön apát maga tartotta a leleplezés ünnepi 
beszédét, amelynek végén ezen szép szavak 
között adta át az emléktáblát a nyilvános
ságnak : „E tíbla, ez ódon épület legújabb, 
de legértékesebb köve, necsak a múlt hirde
tője legyen, de legyen e nemzet nagy ünne
pének záloga is, s a hazaszeretet, hazafi 
kötelesség intő táblája örökké !4

190l-ben adták át hivatásának a Szent 
^J-örgy közkórházaf, melynek főbejáratánál 
vörös márvány lap így hirdeti az alapitás tör-
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koronás királyunk dicsőséges uralkodása, 
Duka- és Szentgyörgyvölgyi Széli Kálmán 
miniszterelnök és belügyminiszter kormány
zása, Eörményesi és Karánsebesi Báró Fiáth 
Pál főispánsága, Dercsikai Huszár Ágoston 
alispínsága idejében az Urnák 1900-ik esz
tendejében Hübner Jenő műépítész tervei 
szerint és vezetése, ■— Krécsy Miklós kir. mér
nök ellenőrzése mellett Hegyi Ferenc építőmes
ter által Fejérvármegye építtette,"

Az emlékkő nem szól a nemeslelkü em
berbarátról, Kégl Györgyről, a ki fejedelmi 
adományával lehetővé tette ennek a modern 
intézetnek megalakulását. Nemes egyszerű
ségében, jellemének szerénységével minden 
ünneplés elől kitért a nagy alapító, és hatá
rozottan tiltakozott az ellen, hogy uevét az 
emléktábla megörökítse. Ilyen nemesszivüség, 
ennyi emberbaráti szeretet különben sem 
igényeli önmagának a márvány arany betűit, 
mert a nagy közönség véste szivébe Kégl 
György nevét, és a hálás ragaszkodás ezen 
emléke valóban aere perennius, regalique situ 
pyramidum altius, — tartósabb az ércnél, 
magasabb, mint a piramisok királyi épülete!
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1904-ben a régi Papnövelde, ma már 
petőfi-utca szerény házikóját díszítette föl 
városunk közönsége a megemlékezés márvány- 
lapjával. A magyar szabadságharc izzószavú 
pyrtaeuaza e falak között ette a kóborszinész 
keserű kenyerét és ennek maradó emléke 
gyanánt olvassuk a fekete kö aranybetűiről: 
Itt lakott vándorszínész korában Petőfi 

]842 november 9 — 1S43 január 10.“
A leleplező beszédet Havranek József 

polgármester mondotta, a színházban lefolyt 
irodalmi ünnep szónoka pedig Zalai Mihály 
főgimnáziumi igazgató volt, aki nagyszabású 
irodalmi tanulmányában Petőfit, a szegény 
bóborszineszt ismertette, és keretül a magyar 
színészet nehéz küzdelmei szolgáltak, ame
lyeket a német színészettel kellett megvív
nia. Befejező szavai ezek valának: „Meg- 
gyujtottam lelkesedésem egész melegével azt 
a tüzet, mely áldozati oltáron ég Petőfi szel
leme előtt. E derék város egész közönségé
nek nevében köszöntőm ünnepünkön azt a 
kis hajlékot, mely a szegény vándorszínész 
nyomorának, küzdelmeinek volt szinbelye, de 
amelyet a költői szikra első feilobbanásai 
világítottak meg, és teszuek ma kegyeletes
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zarándok lásunk színhelyévé. A magyar nem
zet koszorús regényírójának szavaival üdvö
zöllek nagy Petőfi szerény lakóháza :

Áldás legyen' rajtad, emlékezetes hajlék, 
Légy megtelve a dicső szellemével örökké!"

Igen örvendetes dolog, hogy a huszadik 
század hajnalán létrehozott három emlék
tábla közül kettő a magyar irodalom nagy
jainak szól, s a költőkirály és a szegény 
kóborsziuészből lett legnagyobb lirikus em
lékét hirdeti. Eunek a jelenségnek okát ab
ban találjuk, hogy városunk közönsége meg
felelő irányitás és gondolkodásának helyes 
vezetése mellett nagyon fogékony azon ide
ális cél iránt, melyet a nagyok emlékének 
márvánnyal való megjelölése foglal magá
ban. Élénken igazo'ja ezen irányú meggyő
ződésünket, hogy az ősz folyamán a magyar 
nemzeti lélek tüzes óbresz+ője és a fájdalom- 
szavú költő emléktábláját fogjuk leleplezni, 
mert a tizennyolcadik század végén a mi 
ősapáinknak voltak lánglelkű oktatói, és a 
régi pálos, ma ciszterci rendház falai közűi 
kelt szárnyalásra költői szellemük.

Á letűnt XlX-ik, és a most megindult
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XX-ik század városunk feliratos köveire vo
natkozólag rokonságba hozható egymással, 
mert az elsőnek utolsó, és az utóbbinak első 
decenniuma igen becses emlékkövet hozott 
fölszinre vértől ázott, sok dicsőséget megért 
földünk gyomrából.

1892-ben a Kelinayer-gyár tulajdonosai 
elhatározták, hogy az udvaron levő régi ku
tat a nagymérvű vízszükséglet fedezése cél
jából artézi kúttá fejlesztik. A kétszázötven 
méternyire hatolt fúrás tudvalevőleg a jobb 
sorsra érdemes Szeat Istváu forrás savanyú
vizét szolgáltatta, az eredeti kúton pedig a 
munka megkezdésekor egy feliratos követ 
találtak, amely kegyeletből a gyár falára 
került. A kő kerek alakú, majdnem másfél 
méter átmérőjű vörö3 márványlap, amely 
mostani alakját akkor vette fö', midőn az 
eredetileg sirfödőül szolgált hosszúkás raár- 
váuylapot a régi világ emberei fűrészelós 
által kuttakaróuak alkalmazták.

A márványlap közepét hatalmas arányú 
sisak foglalja e1, köröskörűi pedig gótikus 
betűkkel vésve a következő felírás olvasható: 
„Hic iacet Xicolaus de Marchal obiit auno 
Domini MCCC0XVI1.“ — Itt nyugszik Marchal
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Miklós, meghalt az Ur 1417-ik évében. A 
többi betű hiányos, összetörött, és igy egyéb 
értelem ki nem vehető, Marchal Miklós a 
történelem feljegyzése szerint temesi főispán, 
Zsigmond királynak kedves embere volt, ki 
a Velence ellen folytatott háborúban Mottó
nál sebesült meg, és a sirkő fölirása szerint 
városunkban temették el. Igen érdekes tehát 
ez a vörös márványlap, vajha több ilyen ke
rülne napvilágra !

A XX-ik század új köve, amelyet pár 
hét előtt mozdított ki helyéből a bontó csá
kány a Kereskedelmi Bank uj palotájának 
építésénél, az elpusztított Madaras-ház alap
zatában feküdt, ahova a fölirás és a kő alakja 
után Ítélve, bizonyára csak másodlagosan ju
to tt eredeti helyéről.

Az évszázadok viharával dacolt erős 
homokkőn 71 centiméter hosszú, 30 centi
méter széles szöveg olvasható, azonban a 
jobboldalon körülbelül 19 centiméternyi da
rab hiányzik, és így a teljes értelmet csupán 
gyaníthatjuk. A hiányzó résznek 19 centi- 
méternyi nagyságát abból konstatálhatjuk, 
hogy az 57 centiméter magas kőnek felső ol
dalán 12 centiméter hosszú, 7 centiméter
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széles és 8 centiméter mély vájulat van 
vésve, mely a kőnél: kibetűzhető felirata sze
rint minden bizonnyal valami toldalék el
helyezésére szolgált. Ez a vájulat nem ér a 
szöveg hosszirányának közepére, hanem a 
jobboldali részlet letörött volta m iatt jobb
felé esik, és míg a vájulat középpontjának 
távolsága a kő balsarkától 45 centiméter, 
addig ugyanezen távolság a jobboldal felé 
csupán 26 centiméter, mert a többi 19 centi- 
méternyi részlet hiányzik. Az emlékkő bal 
feléről egy rósz szintén le vau fűrészelve, 
nyilván azon okból, mert a más helyről oda
került kő nagy volt, és nem lehetett az alap
fal készítéséhez fölhasználni. Felül és alul 
ugyanis szegélyszerü párkány veszi körül az 
egész követ, de ez a párkány jobb- és bal
oldalon hiányzik, mert az első zegzugos irány
ban letörött, a baloldalon ellenben a kezdő 
betűk pontosan egymás alatt állanak, ami le- 
íürószelésre, levágásra enged következtetni.

A feliratos szöveg öt sorból áll, de hiá
nyossága miatt rendkívüli nehézséggel olvas
ható, sőt helyenként érthetlen. Kégószettel 
és történelmi vizsgálódásokkal foglalatoskodó 
literátusainknak igen sok fejtörést okozott a
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Csonka szöveg kibetűzése, és ennek alapján a 
kor megállapítása, melyből a kő való. Annyi 
bizonyos volt, hogy az emlékkő utólagosan 
került a lebontott ház alapfalába, a szöveg 
egy-két szavából az is kitűnt, hogy sírkő 
gyanánt szolgált, de a római korból való 
trtdést csupán gyanítani lehetett, mert az 
is valószínűnek látszott, hogy talán vala
melyik királyunk bőkezűségéből jelölte meg 
városunk valami régi emlékét.

Dr. Polgár Iván főgimnáziumi tanár 
napokon keresztül folytatott betűzéssel pon
tosan összeállította az öt soros szöveget, 
mely értelmet zavaró sok rövidítést, csonka- 
ságot mulat, és így állapítható meg:

RIO'FIRM O-S-LEGi 
S FR10R OVICANIUS HIS 
FL1US ET ULPVERA-CO 
•ELVS EX TESTAME 
VNI EX-Sö-XX NUM
Az ekként összeállított és leírt szö

veggel dr. Kuzsinszky Bálint egyetemi 
tanárt, az acquincumi ásatások ve zetőjét 
kereste föl Budapesten, és kérésére a
római kor ezen európai ntvű kutatója a
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rövidítések és a hiányok pótlása mellett a 
következő magyarázattal szolgált.

A kő mindenesetre római időkből való, 
és a szöveg első sorában van a megtisztelt 
ceniúriénak neve, melynél a nemzetséget je
lentő praenomen teljesen hiányzik, a nomen
nek is csak vége van meg, — RIO, amely 
kiegészítés utján Valerio szót ad, és ezután 
jön a cognomen : Firmo. A következő rövi
dített és törött betű jelentése centurioni, 
utána legionis II. A második sor eleje hiá
nyos, de a többi olvasható : 0. Vicanius His, 
vagyis Caius Vicanius Hispanus vagy His- 
trio, annak a neve, ki az emlékkövet fel
állította. A harmadik sor így olvasható: 
íilius et Ulpia Vera coniux, a negyedik sor: 
eius ex testamento, az ötödik pedig az ol- 
vashatlan három első betű mellőzésével: ex 
sesterciis viginti nummorum.

Ezen alapon a megfejtett szöveg így 
hangzanék : Valerio Firmo Centurioni secun- 
die legionis C. Vicanius Hispanus (vagy His- 
trio) tilius et Ulpia Vera coniux eius ex tes- 
tameuto ex sesterciis viginti nummorum. — 
Magyarul: Valerius Firmusnak, a második 
légió századosának, Caius Vícauius Hispauus
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(vagy Histrio), fia és felesége annak végren
deletéből húszezer szeszterciusz pénzért,

A szövegben említett második légió 
Acquincumban állomásozott, és miként érte
kezésünk elején mondottuk, Székesfehérvár 
mai helyén Curta római telepit vény volt, 
mint Acquiucumhoz csatolt terület. A Vica- 
niusok Vicusból származó, magasabb állásba 
ju to tt családok voltak, és ezeknek egyik iva
dékától származott a sírkő, melynek ára is 
megvan az emléklapon, mai pénzünk szerint 
körülbelül 3000 korona. A kő felső szóién 
levő vájulatban valami más faragott kőnek 
kellett elhelyezve lennie, mert aránylag 
drága volt, és így bizonyára díszesebb for
mában készítették. Ennek az elveszett kőnek 
legalább is volt annyi fölirata, amit minden 
római sírkövön megtalálunk, — ez a két betű : 
D. M., tehát Diis Manibus, ami magyarul 
ezt jelenti: A megholtak szellemének.

A régi kornak minden megmaradt, vagy 
a föld mélyéből előkerült köve iránt kegye- 
letes érzéssel viseltetünk, és épp ezért vanda
lizmusnak mondjak, hogy a város hatósága 
egy-két régi emlékünket megsemmisítvén, 
még a jelző köveket sem becsülte meg. A



43

régi emlékek iránt uralkodó indolencia azon
ban — hála istennek ! — egy oly követ is 
idpusztított, a mely letűnt időkről beszélt 
ugyan, de igazán ■ szégyene volt a mai 
Székesfehérvár hazafias érzületének.

A felsővárosi templom előtt kinyúló kis 
liget sarkán egy szobor áll,amelynek nincsen, 
de volt fölirása. A szobrot régen állítot
ták ősapáink, azok is vésték rá a föliratot, 
melyet csak a múlt század hetvenes éveiben 
faragott le onnan a hazafias érzületnek jogos 
megbotránykozása. Másfél száz esztendőnél 
hosszabb ideig hirdette ez a fölirat Székes- 
fehérvárnak a Rákóczi korszak alatt tanúsí
to tt labanc érzelmeit, mert a kövön ezt 
lehetett olvasni: Annak emlékére, hogy
Heister generális a. rebellis magyarokat meg
verte, — Székesfehérvár város. Sértő ós 
kegyetlen volt e fölirás, jő, hogy ezt a 
kőbe vésett szégyenünket lefaragták !

Ilyen emléklap egyébiránt csakis termé
szetes következménye volt annak a labanc 
szellemnek, a mely Székesfehérvár hatóságát 
és lakóinak egy részét az ideális magyar 
szabadságbős idejében áthatotta. A mi váro
sunk, a hol állandóan császári katonaság



44

székelt, labanc párti volt, míg a nép egy 
része a kurucokhoz szított, és titokban a 
városi hatóság hazatiatlan intézkedései ellen 
működött, sőt azok él len, úgyszintén a császári 
zsoldosok szigorúsága miatt tettleg is föl
lépett.

A jezsuiták egykorú naplója hagyta 
reánk emlékül azt a pusztítást, mely a 
német katonaság részéröl 1704 ápril S-án 
érte városunkat, és a mely egyúttal azt a 
szégyenletes em'éktáblát állította a mai 
Felsővároson. Az említett nap császári kato
naság közeledett a szorongatott Székesfehér
vár segítségéve. Aliként a napló mondja, a 
városban levő „lázadók8 a kapuk elé vonul
tak, készen az ütközetre, de midőn a túl
nyomó erőt meglátták, szerte jutottak. Egy 
részük a varba menekült, a többiek pedig 
rejtett utakon különböző irányba széketek, 
de igen sok elveszett közülő a császáriak 
fegyvere alatt. A várba menekült kuruc 
érzelmű csapat az őrségnek is ellenállt, a 
kapukat bezárta, miért is ágyúval lőttek 
közéjük. Esterházy gróf várparancsnok ekkor 
a császári sereg vezéréhez ment, és közösen 
elhatározták a város meghemmisitéséí. Követ-
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kezű nap azután bevonult a fővezér, líoister 
generális, u városba, melynek kapujában — 
a napi éj szavai szerint — a hatóság hódo
lattal üdvözölte őt, ki a kuruc érzelmű 
néhány lakónak büntetéséül az egész várost 
kifosztatta. A császári sereg pusztítása három 
napig tartott, míg végre megelégelte Heister 
a fosztogatást, és távozott, de előbb a budai 
külvárosban több házra iiszköt vetett. Szeren
cse, — ezt jegyzi meg végül a napló — hogy 
a tűz nagy kárt nem okozott,

A labanc szellemet, a mely Székesfehér
vár hatóságának és intéző köreinek jelleg
zetes tulajdona volt, a városi jegyzőkönyvek 
lapjairól olvashatjuk le egész valóságában. 
Moenich Károly szívességéből átnéztem a 
városi levéltárnak ezen évekre vonatkozó 
egy-kót aktáját, és ezek gyűlölettel, ellen* 
séges indulattal említik a kurucokat. A 
rebellis szó még az udvariasabb jelzők közé 
\aió, de-találunk ilyen kitételt is: Kurut-
zisehe Gesiudel, kuruc csőcselék. 1702-ben 
már esküszegőknek, hitehagyottaknak nevezi 
a jegyzőkönyv azokat, a kik Rákóczi hívei
hez csatlakoztak, és így a jó érzelmű német 
község számát csökkentvén, egyúttal szégyenei
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körülmény is, hogy a város 1704 január 
4-ón tartott tanácsülésből, a melynek tagjai 
Parrag András főbíró, íliemer Mihály, Sehinin- 
gen Mihály, Hecks Gáspár és Némethy János 
valának, követséget küldött Pozsonyba Jenő 
főherceghez, és ól almába ajánlotta magát 
a kurucok ellen.

És ennyi labanchűségért sokszor érezte 
Székesfehérvár a szoldateszka sújtó durva
ságát, de a jegyzőkönyvek szerint csu
pán egyszer mert a városi tanács talpra ál- 
lani, akkor is csak annyit tett, hogy maga
sabb helyen följelentette a várban paran
csoló Urly nevű kapitányt. 1704 február ha
váról olvassuk a jegyzőkönyvben, hogy ne
vezett kapitány és katonáinak durvasága 
miatt, mely a békés és jóérzelmű lakosokat 
igen sokszor botbüntetéssel sújtotta, a város- 
biró és a városi Írnok emlékiratot vittek 
Urly kapitányhoz. Alig kezdte olvasni ez a 
memorandumot, a jegyzőkönyv német sza
vai szerint — gégén die zwei Deputierten 
mit hitzigen und scbándlichen Wörten her- 
aufgefahren, das Memória! zerrissen, und 
vor Deputierten spotiscb zu die Füsse ge-
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worfen ; (|u;un eausam derauf höherem Orto 
anzubringen bescblossen worden, — vagyis : 
durva és goromba szavakkal a két küldöttre 
támadt, az emlékiratot összetépte, és gúnyo- 
sau a küldöttek lábához dobta; elhatároztuk, 
hogy ezen körülményt magasabb helyen be
jelentjük.

' Heister bevonulását, melyet a jezsuiták 
naplója után ismertettünk, minden megjegy
zés nélkül olvassuk a városi hatóság jegyző
könyvében. Xem szól a zsarolásról, mely há
rom napig sújtotta a szerencsétlen lakossá
got, de annál inkább üti a kurucokat, akik
ről minden képzelhető roszat elmond.

Székesfehérvár városának a Rákóczi kor
szak alatt tanúsított szerepléséről még eddig 
keveset irt a történelem, nem vélünk tehát 
fölösleges munkát végezni, ha legalább ennek 
az egy jegyzőkönyvnek néhány pontját ma
gyar fordításban ide iktatjuk.

1704 március havában bevonultak hoz
zánk a kurucok, és a tanácsnál nem tettek 
mást, mint zabálni és inni (fressen und 
saufen) akartak folytonosan. A szegény né
met polgárságot ez a népség, és az itt lakó 
kurucok mindegyre sanyargatták, többször



Át
1 elövéssél fenyegették okét, elvették házukat 
és egyéb jószágaikat, tej vesztés terhe alatt 
kényszeritették, hogy magyar iuhát honijá
nak, és hajukat magyar módra nyírják. Ezen 
kuruc időkben a .főparancsnok Szilay volt 
Pestről, a második üjlaky András, és itteni 
parancsnoknak Meszlényi János alispánt vá
lasztották meg. A városi tauács teljesen te
hetetlenül állott ; akinek valamije volt. át
adni kényszerült, mert a kurucok mindent 
erőszakkal elvettek, sőt a városi sütőházat, s 
a kenyérrel és pálinkával telt városi pincét 
is kifosztották. Ezen nyomorúságos állapot 
1704 ápril haváig tarto tt; ezen hónap 7-én 
végre gróf Heister parancsoló tábornok al
tábornagy ur ő nagy méltósága a város elé 
vonult seregével, és S-áu hódolattal fogadtuk. 
Ki volt akkor boldogabb, mint a német, és 
ki volt szomorúbb, mint a magyar?

Vájjon kell-e eklatánsabb bizonyíték a 
régi Székesfehérvár labancságához, mint a 
jegyzőkönyvnek átfordított sorai ? És vájjon 
csodálkozhatunk-e, hogy ilyen gondolkodás, 
ilyen hazafiatlan szellem emlékkövet állított 
Heisternek a levert kurucok gyalázatára? 
Azt, azonban joggal csodálhatja mindenki.



hogy ilyen íölirásu követ annyi, időn keresz
tül megtűrt falai között Székesfehérvár vá
rosa. Talán senki sem akarta észrevenni, s 
tahin még most is olvasnék, ha egyik ügy
védünk, ma a törvényszék bírája, meg nem 
indítja a mozgalmat a ievéséshez.

Feliratos köveink közé sorozzuk azo
kat is, a melyek szöveg nélkül valamely 
évszámot mutatnak. Igen gyakoriak az ilye
nek a külvárosok utcáiban, és a kapuk fölött, 
vagy a homloktalon az építés esztendőjét 
jelzik. Mindezek azonban újabb korú alko
tások, a lem ült század hatvanas és hetvenes 
éveire nyu'anak vissza, legfölebb egy-kettő 
van, a mely még korábbi évtizedekről 
beszél. Épp ez okból nem is soroljak föl 
őket, hanem azon kőlapokat gyűjtjük össze, 
melyek a tizennyolcadik századból marad
tak fon néhány régi házunk kapujának 
díszítése gyanánt.

A Szent István utcai Rainiss házon az 
egész kapu felső részéi, átfogó szalagos és 
koszorús díszítés között 17S1 évszámot 
találunk. Ennek a háznak egyébiránt még 
egy specialitása vaD, mely a régi korra 
emlékeztet, és a melyhez hasonlót egyedül
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a MegyL-téren a Zlinszky házon ismerünk. 
A kapu közepén kicifrázott vaakalapács van, 
a melynek egyik vége tengely körül for
gatható, a másik pedig fölemelés után vas
lemezhez ütödik, és olyan tompa, zuhogó 
hangot ad, hogy az' erős dübörgés minden
kit fölébreszt csöngő nélkül is.

A Bank utcában 5 szám alatt találjuk 
a tizennyolcadik század másik kődiszitósét 
1794 évszámmal, és a harmadik már több
ször átmeszelt, elmosódott alakban a 
Palotai utca régi Lippert féle háza fölött 
látható, a mely jelenleg a Felmayer gyár 
tulajdona. Ennek évszáma 1790.

A külvárosi házaknak vakolatból készí
tett és fehérre meszelt évszámai helyett 
néhány újabb alkotást említünk, a melyek 
kőbe, vagy márványba vésve, tartósságuknál 
fogva jogot tarthatnak a megörökítésre. 
Ilyenek a Rákóczi utcában a zsidó iskola 
táblája,— Épült 1892, a korcsolya pavilloué: 
Anno 1S94, és az Osztrák Magyar Banké. 
0. M. B. 1901 jelzéssel, míg a magán tulaj
dont képező házak közöl Dr. Kuti József 
Sas utcai házát 1898 évszámmal tartjuk 
följegyzésre méltónak.



Evszámot mutató régi köveink között 
a legbecsesebb a Bástya utcai Krón ház 
kapuja fölött vau. Egyetlen a rnaga nemé
ben, meit a régi évszámon kivül igen szép 
vésések is díszítik. A kő jobb és bal sar
kának felső részét egy-egy ovális címer- 
pajzs foglalja el, melyek közöl az elsőn A 
F, ezek alatt U R L  betűk, a kő baloldalán 
pedig 1798 szám olvashatók. A ház a múlt 
század negyvenes éveiben ment át Kováts 
Pál füszerkereskedő tulajdonába, a ki az 
építőtől, Fliegler Antal kőfaragótól vette 
meg. Az öt betű ezek szerint igy olvasandó. 
Antonius Fliegler urbis regiae lapicida, 
magyarul : Fliegler Antal, a királyi város 
kőfaragója, míg az évszám az építés eszten
dejének felel meg.

A barnára festett homokkő közepén 
kőfaragó dolgozik, és egv állványra helye
zett melszobron az utósó véséseket fogana
tosítja. Tőle jobb felé két apróbb alak henge
res követ szállít a mester felé, részben 
dolgozik is rajta, az egész képet pedig 
legfölül szárnyas, repülő nemtő fonja át, 
jobbjában erősen kinyújtott Merkúr pál
cával, melv a kő bal alsó sarkáig ér,
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és itt két alak kőpárkány előtt szölő- 
fürtöt csipeget. Az egész képnek öszhatása 
igen megkapó, éa készítőjének művészi 
érzékéről tanúskodik. Ugyancsak ebben a 
Krén házban még három vésett kőre aka
dunk, a melyeken felírás ugyan nincsen, de 
mint 1 793-ból való faragások, említésre méltók. 
Az egyik a ház oldalsó falába illesztve, 
fautasztikus virágot mutat, a másik kettő 
pedig a kertben oszloptartó angyal.

Figyelmet érdemelnek városunk kövei 
között végül azok, melyek a katolikus vallás, 
később a jezsuiták jelvényét mutatják. Az 
I H S, Jesus Homo Salvator, nemcsak a 
ciszterci rendház portáléje fölött, és művészi 
kivitelű stukkóban az ebédlő falán látható, 
hanem megvan a Gőbel ház, és a Rákóczi- 
utca elején a Grűnfeld ház kapuja fölött is, 
annak jeléül, hogy a katolikus vallás szimbó
luma a régi időben mindenfelé tért hódított.

Külön tanulmányt igényelnek a temetők 
sírkövei, a melyeknek fölirata sok tekintet
ben érdekes. Jelenleg nem terjeszkedem ki 
gyűjteményem ismertetésére, talán lesz még 
alkalom egyet-mást elmondani a jellemző
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feliratokról, melyeket a temetők mohos sír
köveiről szedtem össze.

Négy föliratot azonban mégis megemlí
tek, mert kettőt az enyészettől akarnék meg
menteni, a másik kettő pedig megkapó szö
veggel szól az alatta pihenőről.

A XVIlI-ik században kétszer pusztított 
Székesíekérvár falai között a pestis. 1710 
és 17‘>9 szomorú emlékű évek valának, és a 
szó szoros értelmében megtizedelték lakóin
kat, Midőn pár év előtt ennek a járványnak 
helyi történ- tét tanulmányoztam, a belvárosi 
plébánia anyakönyvében a sok érdekes adat 
között egy orvos neve Í3 elém került, a ki, 
miut egészségügyi biztos, Béesből jött váro
sunkba, és i t t  pestisben meghalt. Az egy
korú anyakönyv megőrizte ennek az érdemes 
férfiúnak sírfeliratát, — őrizzük meg mi is 
emlékét, mert hivatásának kötelmeiért esett 
el, mint a katona a harctéren. Ezt olvassuk 
a plébánia anyakönyvében : „Hic iacet Do- 
minus Mathias Schober, medicus. Alios curavit, 
seipsum non potuit. Victima sanitatis, peste 
mortuus anno 1710. Novembris 17. Requi- 
escat, in pace.“ Magyarul: Itt nyugszik
Schober Mátyás ur, orvos. Másokat meggyó-



54

gyitott, magát nem tudta. Mint a közegész
ség áldozata, pestisben meghalt 1710 év 
november 17-én. Nyugodjék békében!

Vájjon hová lett az idők viharában az 
a sir, melyre az Orvosi hivatás és köteles
ség cimerpajzsát vésték feliratul ? Az isme
retlen helyen nyugvó orvos, kinek még em
lékköve is elporladt, nagyon méltó a mag
éin ütésre, midőn Székesfehérvár íöliratos 
köveiről szólunk, hiszen sok igazság van 
abban, am:t nemrég mondott Jakobi, a híres 
amerikai: „Ha az orvos megszökik a járvány 
elől, gyáva, — ha helyt áll, és küzd ellene, 
elfelejtik, — ha a járvány legyőzi, és meg
öli őt, családja éhen hal.*

Séllyei Nagy Ignác, Székesfehérvár első 
püspöke szintén rászolgált arra, hogy mint 
kiváló nevű szülöttünknek, ma már csak tör
ténelmi munkákból ismert sirföliratát meg
említsük. Ott temették el a Hosszú temető 
régi kápolnája körül 17S9-ban, és a mostani 
kápolnába helyezték át porló hamvait 1374 
július 9-én. Első sírja fölé a rokoni kegye
let állított sirkövet, de ma már ez is el
pusztult, csupán a sírfeliratot őrizte meg 
az utókornak Pauer János. Így szólt: „D.M.



Iguatio Nagy de Sellye Civi et Primo 
Cathedrae Albensis Prae3uli aeterna memória 
digno hoc pietafcis monumentem poauit ami- 
cua et cognatus Franciscus Vörös de Párád 
1S02.“ Magyarul: A megholtak szellemének. 
Séllyei Nagy Ignácnak, a székesfehérvári 
egyházmegye első püspökének, az örök em
lékezésre méltó polgárnak emelte a kegyelet 
ezen oszlopát barátja és rokona, farádi Vörös 
Ferenc 1802.

A harmadik sírfeliratot a Hosszú temető 
sok lakója között írtam le 'egy márvány- 
keresztről, a melyen ezt olvashatjuk :

MESZLÉNYI RUDOLF 
meghall 11-ik január 

ISdS
életének, 35-ik, boldog házasságának 

7-ik évében.

Átalakításán fáradtál drága hazádnak,
Átalakulni inért kulié magadnak előbb F

A haza szabad lett, s Te, miként a lepke, röpültél 
A menynek hírül vinni, hogy itt a tavasz.

Meghaltál Te, hogy élj bennem, — én elve maradtam, 
Hogy kebeled nélkül, élve is halott legyek.
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Meszlényi Rudolf Kossuth Lajosnak volt 
sógora, és szóhagyomány szerint tőle szár
mazott a szép sirfölirat. Még élő emberek 
elmondásából tudom, hogy az ötvenes évek 
elején, a világosi sutét nap szomorú kor
szakában, seregestül tódult városunk lakossága 
ehhez a sírkőhöz, a melynek egyik oldala a 
nép sajátságos iantáziája szerint Kossuth 
Lajos szellemétől könyezett. Valóban szép 
poézis nyilvánult e fölfogásban !

A negyedik sírkő, a melynek föliratát, 
közöljük, Greiziugcr Ivánnak, a nagy tehetség 
kiforrása közben a magyar zeneirodalom végte
len kárára elesett költőnek hamvai födött emel
kedik, Ott áll a He í szú temető fő útja a Tschida 
és Tóth családok sírboltja között, es lépcső- 
zetről emelkedő ívmai oszlopot mutat. Az 
oszloptőt virágdísz veszi körül, rajta féltojás- 
dad, négy szfiukszszerü lábbal biró hatalmas 
tartóból az örök tűz, a dicsőség lobogó 
lángja tőr a magasba. A római oszlop hom
lokzatát kereszt és gyönyörű domborműben 
líra díszíti, alatta ez a felírás olvasható: 
Greizinger Iván orvosdoktor és zeneköltö 
emlékének 1S02—1S99, legalul pedig ez a négy 
szó áll: Közadakozásból barátai és tisztelői,
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Az oszlop közepét ez a szép sirvers, dr. 
Vasa Bertalan pécsi főgimnáziumi igazgató 
költeménye fogla'ja e l :

Míg elméd a beteg testet gyógyítja, szivedből 
Búh sziveinkre vidám dal s zene árja fakad .

Gyászol az emberiség; a magyar zene, s gyásza jeléül 
Érdemidért e hideg kő rebeg áldva imát.

A városban és a város területén levő 
sok kereszt és szobor feliratát mellőzhetjük, 
mert a fölállító nevén kívül alig mutatnak 
különösebb szöveget. Kettőről azonban mégis 
megemlékezünk, mert az egyik keresztnek 
régisége, és a másik Mária szobornak törté
nelmi fontossága egyaránt méltóvá teszi föl
iratuknak e cikksorozatban való megörökítését.

A régi kereszt a Budai-uton, a meg
szűnt megye kórház, m<v a hosszú nevű 
Huszár pótkeret laktanya sarkán áll, hova 
évtizedek előtt jutott a szemben levő sarok
ról. Ekkor épült ki a szántóföldek helyén a 
Gáz-utca és Budai-ut által határolt uagv 
terület, mely a buzaszentelési körmenetnél a 
régi vörös kereszttel együtt a hívők ájtatos- 
ságának színhelye volt. 4 keresztet nagyon 
megviselte az idő, betűi elmosódtak, és csak

\\



fáradsággal tudtam elolvasni a következő 
szöveget: „Názárethbelí Jézusnak szomorú
jele légy vigasztalásunkra nekünk, bűnösök
nek halálunk óráján. Ezent szent keresztet 
az LTr Isten dicsőségére felállította örök 
emlékezetül Beke Horváth Mihály Stagl 
Ignác ur közbenjárásával. An. 1808.“

A Mária szobor a Búza-piacon áll, és 
miuden évben augusztus 15-én ünnepélyes 
körmenet vonul oda. A felirat nem vésésben, 
hanem festett fekete betűkkel a következő 
szöveget adja : „Magyar Hazánk Nagy Boldog 
Asszonyának tiszteletére 1700-ban épült 
képét IS34-ben megújította az epemirigy 
dühétől harmad évvel megmenekedett Székes- 
fejérvár.*

A szobor szentelt romok fölött épült. 
Itt állott hajdan az Ágoston rendűek temp
loma, a melynek városunk életében tekinté
lyes szerepe volt. Itt temették el véglegesen 
Zápolya Jánost, az utolsó nemzeti királyt, 
midőn 15J3ban Achmet basa a bazilika 
sírjából kiszórta a bárom óv óta ott pihenő 
holttestet, és a város bírája titkon eltemette.

A fölírás szerint a szobrot a kolera 
emlékére egy másik, régi szobor helyén



állították töl 1834-ben. A belvárosi plébánia 
püspöklátogatási jegyzőkönyve megőrizte en
nek a régi szobornak föliratát is, a mely 
Így hangzott: „ 1700. Cfott dem Allmáchtigen, 
<ler unbefieckten Maria zűr Ebre hat Denk- 
mal errichten la8sen Vienboth Vincenc deu 
8. December 1 700.“ Magyarul; A Mindenható 
Istennek, a szeplőtelen szűz Máriának tiszte
letére Vienboth Vince állíttatta ezt az emléket 
1700 december 8-án. A német szöveg annak 
a labanc szellemnek kifolyása, a mely váro
sunkat ekkor uralta, de hogy ki volt az 
alapító Vienboth Vince, kétszázöt év után 
lehetetlen eldönteni. Valószínűleg a török 
uralom alól való félszabaduláskor városunkba 
telepedett német családokkal jött közénk, és 
Ion lakója Székesfehérvárnak,

Bevégeztük hosszú tanulmányunkat. Ősz- 
szeszedtük ennek a városnak föiiratos köveit, 
a melyek néma betűikkel oly sok történeim' 
adatról beszélnek. Ha a hosszú, talán a 
türelmet is kimerítő fejtegetéssel sikerült 
némi érdeklődést keltenünk Székesfehérvár 
múltja iránt, vagy talán némileg előbbre 
vittük a régi idők kultuszát, úgy e cikk
sorozat tökéletesen

4 2 9 9 2 1
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