
Már a III. század utolsó évtizedeiben, a keresztényekkel szemben lojális idő

szakban, keresztény gyülekezet jelenlétével számolhatunk Brigetíóban. A vérta
núkban a limes mentén is megtelepült. pannóniai viszonylatban korai, III. szá
zad végi kereszténység jelenlétének egyik bizonyítékát láthatjuk.

Míg a Constantint követő időkből eddig is számtalan ókeresztény vonatkozá
sú régészeti emlékkel rendelkeztünk Pannónia magyar dunántúli területéről is, ad
dig a korábbi századok itteni kereszténységének nyomaira eddig nem akadtunk.

A brígetióí téglafeliraton megörökített mártírokban, valamint a castrumtól dél
re fekvő sírcsoportban eltemetettekben olyan .keresztény személyeket vélünk látni,
akik már a IlL század második felében is keresztények voltak, feltehetően tarto
mányunkban éltek. Egy részük itáliai, vagy keleti eredete nagyon valószínű.

TÓTH liNDRE

Szent Márton pannonhalmi
születéshely-legendájának kialakulása

IN MEMORIAM J. GEFIN

A XVIII. században meginduló forrásfeltárás óta szinte állandó vitatéma:
Szent Márton. Gallia apostola a mai Szombathely területén fekvő egykori római
városban - Savariában -, vagy pedig Pannonhalma-Győrszentmártonkörnyé
kén született-e, A gyakran szenvedélyes hangú, és esetenként egyáltalában nem
sine im et studio folyó vitában a bencés történészek természetszerűleg Pannon
halma mellett foglaltak állást, míg a Szombathely iránt elkötelezettek a város
papjaiból, történészelből. és a város múltjával részletesebben foglalkozókból te
vődtek össze. Mások saját belátásuk szerint egyik vagy másik állásponthoz csat
lakoztak. Bár a vita csak a szent szülótéshelyének kérdését vizsgálta, azonban
a születéshely eldöntésén kívül mind Szombathely, mind Pannonhalma esetében
számos más ókori, népvándorláskori és Árpád-kori probléma megoldásához is se
gítséget nyújt. A kérdés fontosságához elég legyen László Gyula legutóbbi ta
nulmányára utalni (Soproni Szemle 26(1972), amelyben a szerző ugyan elhatárolta
magát attól, hogyaszületéshely kérdésében állást foglaljon, tételének kiinduló
pontja azonban - mely szerint 805'-ben Nagy Károly az avarok egy részét Carnun
tum vidéke (Bad Deutsch-Altenburg, Ausztria) és a Pannonhalma mellett fekvő

sicca Sabaria között telepítette le - mégiscsak ehhez a problémakörhöz kapcsoló
dik. Amint látni fogjuk, a Pannonhalma környékén az Árpád-kori forrásokban
exponáltan említett Sabaria helyneveket Szent Márton születéshelyének kérdésé
től elválasztva nem lehet vizsgálni, A probléma megoldása szerepet játszhat a
pannonhalmi alapítólevél (a. 1001), a küszini alapítólevél (a. 1157), a Szent István
legendák, sőt az Anonyrnus-kutatásban is.

A témához kapcsolódó források időben három csoportra oszlanak: ókoriakra
(és az ezen alapuló későbbiekre), népvándorláskoriakra és Arpád-koriakru.

1. Sulpicius Severus, Márton tanítványa és életének írója szerint a szent (i.
sz. 316(317-ben vagy 335(336-ban) Pannonia Sabaria nevű városában született: 19i
tur Martinus Sabaria Pannoniarum oppido oriundus fujt ..., de szülei röviddel
dóbb az itáliai Ticinumba (Pavia) kerültek, azonban később visszaköltöztek Sa
variába. Márton évek múlva, már keresztényként visszatért patria-jába (vita 5,3)
és anyját sikerült megnyernie a keresztény hit számára; apja azonban pogány
maradt. Az ariánus Pannoniában Márton az ortodoxiát képviselte, ezért az ariánus
sacerdotes kiűzték a városból (de civitate, vita 6,4). Sulpicius Severus rendkívül
tömör és sűrített elbeszéléséból nem tudjuk meghatározni, hogy a Sabariába való
visszatérést és anyja megkeresztelését követő események továbbra is Sabariában,
vagy a tartomány valamelyik más városában (Siscia ? Sirmium?) játszódtak-e le.
Ez utóbbi azonban szempontunkból már nem lényeges. Fontos viszont az, hogy
Martinus kortársa egy Sabaria nevű várost nevezett meg szülőhelyként. Sulpici-
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us Severusnak ezt az adatát a későbbi életrajzok és elbeszélések szírite szó sze
rint átveszik: így tours-i Gergely (+594), Venantius Fortunatus (+600 után), Soro
menos (V. sz. második fele), Alkuin (+804), a Synaxarium Constantinopolitánum,
hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Sulp. Severus vita Martini 1,1-ből tehát megtudjuk Márton születési helyét:
a problémát azonban - ha jól meggondoljuk, szinte hihetetlen - ennek a Saba
riának az azonosítása okozza. Ugyanis az életrajz készítésének idején, de az egész
római korban is csak egyetlen egy Savaria nevű helyet ismerünk Pannóniában,
a mai Szombathelyt. A b betűs névalak a már a III-IV. században fellépő b ~ 11
vál tozás következménye.

2. A Szent Márton-szülőhely Sabaria és Szombathely azonosítását egyesek
szemében problematikussá tették a Karoling-korban fellépő Sabaria-említések,
főképpen Német Lajos 860. évi egyik oklevele, majd ennek 977 előtt interpolált
hamisítványa, melyet később a német-római császárok, mint hiteleset sorozatosan
megerősítettek. Az oklevélből kitűnik, hogy a IX. században két Sabaria nevű te
lepülés volt a Karoling birodalomnak a Dunántúlra eső részén: Német Lajos több
más birtok mellett a salzburgi érseknek adományozta Sabariát (civitatem et aecc
lesiam) és egy sicca Sabaria nevű birtokot. Néhány kutató az Árpád-kori adatok
következtében - melyek Pannonhalma mellett egy Sabaria települést említenek, 
a 860-as oklevél belső topográfia sorrendjének és a Karoling birodalom kiterje
désének figyelembevétele nélkül sicca Sabaríát Pannonhalmával azonosította. A
sicca Sabaria azért sem lokalizálható a Rábától keletre, rnert arra a területre a
grófságokra felosztott Ostmark - a Karoling birodalom keleti része - nem ter
jedt ki. Továbbá, mert a birtok fekvése teljeis biztonsággal meghatározható: a
Szombathelyen átfolyó Gyöngyös patak mellett feküdt, legvalószínűbben a Gyön
gyös felső folyásánál, eredetének környékén. A sicca Sabaria birtoknévből - mely
a Sabaria pataktól kapta a nevét - természetesen korántsem következik, sőt

valószínűtlen, hogy az ezen a néven már a római korban meglévő település lett
volna.

3. A pannonhalmi születéshely-Ieltételezés Árpád-kori adatokon nyugszik.
Mártonnak az apátsággal a patrociníumon túlmenő kapcsolatára utal Szent István
nagyobb legendája és a Hartvik-legenda, melyek szerint Mártom birtoka a ké
sőbbi apátság hegye mellett volt, és feljárt a hegyre imádkozni. Egyes birtokössze
írások szerínt az apátság egyik birtoka Sabaria, de ez más oklevelekben Panno
nia néven szerepel. Az 1157-es (hamis?) küsziní alapítólevél és az 1237/40-es AI
beus-félo birtokösszeírás Sabaria említése után rriagjegyzi, hogy Márton ott szü
letett. Ez a tudat a Magyarországon járt keresztesek közvetítésével Franciaország
ba is eljutott. Az összes adat az 1080-1240 közötti időből származik: sem az 1001
es pannonhalmi "alapítólevél", sem az 1240 utáni oklevelek a Pannonhalma kör
nyéki születést és a Sabaria vagy Pannónia nevű települést soha többé nem em
Iítik a XVIII. századig, amikor is a forrásfeltárás megindulásával a szóbam for
gó oklevelek és legendák adatai nyilvánosságra kerültek, és megindult a vita Pan
nonhalma és Szombathely között,

A kérdés tehát ez: mennyíre lehet hitelt adni az Árpád-kori, kivétel nélkül
pannonhalmi vagy pannonhalmi eredetű forrásoknak? Lehetséges-e, hogy egyrészt
az Árpád-kori adatokban szereplő, Pannonhalma mel1etti Sabaria már a római
korban meglévő település volt, másrészt, hogy Márton ebben a Pannonhalma mel-
letti Sabariában született-e? -

A feltett kérdésekre tulajdonképpen azonnal nemmel felelhetünk. Az eddigi
tanulmányok szinte kivétel nélkül az Árpád-kori, Pannonhalma-centrikus adatok
ból indultak ki és következtettek vissza 800 évvel korábbi eseményekre. A kutatók
- elhibázott módszerrel - egymást túllicitálva a magyar középkorból próbálták
a születéshely-tudat szombathelyí vagy pannonhalmi, minél korábbi meglétét ki
mutatni. Ebből a versenyből azután természetesen mlndíg Szombathely került ki
vesztesen, hiszen levéltára a XVII. században elégett, és egyébként sem verse
nyezhetett PannonhalmáévaI. A kutatók nem vették figyelembe, hogy Márton szü
Ictéshcívét csakis az ókori adatok alapján lehet megállapítani. A középkori ada
tok - ókori támpont nélkül - csak a kiizépkori hiedelmet bizonyítják. Nem szük
séaszerű azonban, hogy ez az ókori valóságot tükrözze. Nyilvánvaló, hogy a már
kisebb műveltséggel rendelkező egyháziak is tudták, hogy Márton Pannoniában,
egy Sabaria nevű városban született. Ha tehát a városnév megmaradt - ott ahol
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egykor volt - rendkívül nehéz bizonyítani a Szent Márton-kultúsz fennmaradá
sát, hiszen a kultusz újra felélesztéséhez elég volt egy valamirevaló ismeretek
kel rendelkező egyén - például a XI. vagy XII. században Sabaria-Szombathelyen
működő pap is. Éppen ezért sem lehet Szent Márton szombathelyi születéshelyé
nek ismeretét, amely a középkorban úlalánosan és széles körben elterjedt, csak a
xv. századi humanista történetírók számlájára írni. Egyébként Szombathelyről

korábbi adatok is vannak, amik a szerit helyi kultuszát és ottani születését bizo
nyítják. Hazánk területén - a kutatás jelenlegi állása szerint - még egyházi
kultikus területen sem lehet ilyen Arpád-kori adatot minden vizsgálat nélkül az
ókorra autentikusnak elfogadni, bár kétségtelen, hogy ezen a területen lennének
leginkább kimutathatók a pannóniai antikvitás szellemi maradványai a magyar
középkorban. Pannonhalma környékén azonban csak egy közepes nagyságú, a 11.
III. században prosperáló villagazdaságot ismerünk. Ugyan kik tartották fenn 800
éven keresztül Márton ottani születéshelyének tudatát és egyáltalában: eljutott-e
hozzájuk a szerit fényesen emelkedő pályafutásának és még dicsőbb utóéletének a
híre? Az az esetleg néhány tucat ember és utódaik őrizték volna meg a népván
dorláskor viharában a település nevét? De ez a villatelepülés is az általános
pannóniai kép alapján a IV-V. század fordulójára (minden valószínűséggel azon
ban már a IV. századra, amikor a birtokkoncentráció következtében a kisebb
villagazdaságok megszűntek) elnéptelenedett, vagy lakossága teljesen kicserélődött.

Szempontunkból azonban a Pannonhalma környéki római villa (Ravazd) vizsgá
lata mit sem jelent, bizonyító ereje nincsen. A születéshely-tudat folyamatos fenn
maradását még Sabaria esetében sem merném határozottan állítani, pedig Saba
ria a Dunántúl egyetlen települése, amelynek antik neve folyamatosan fennma
radt és ismert volt az ókor; nagyság emlékével az egész középkoron át a mai
napig. A korábbi történetkutatásban teljesen elsikkadt az a fontos tény, hogy
Szombathelyt az első XIII. századi említéstől kezdve az oklevelek és a forrá
sok az esetek döntő többségében Sabaria néven emlitik, holott a helynévadás tör
vényszerűségei következtében ezt a nevet már korán teljesen ki kellett volna szorí
taní a Szombathely névnek. A városnév változatlan fennmaradása azt bizonyítja, hogy
a város területe állandóan lakott volt, és hosszú évszázadokig számításba kell
vennünk a későantik lakosság fennmaradását. Sabariában a IX. században temp
lom állt: ez a templom igen nagy valószínűséggel (alaprajzi sajátosságok, kör
nyezet) egy ókeresztény vértanúsír vagy memóría utóda, amely a Karoling-kor
ban is használatban volt: a magyar középkorban, vagy korábban Szerit Márton
tisztelotére szentelték - a ma is álló, de régészetileg még alig kutatott Szent
Mártan templomról van szó,

A római városnév fennmaradásának ténye még jelentősebbé válik, ha arra
gondolunk, hogy a már a XIII. századtól kezdődően a pannóniai egykori római
városok forrásokból ismert nevének azonosítása (a megfigyelhető rommezőkkel,

így Carnuntum, Celeia, Asturis, Scarbantia vagy éppen Aquincum-Sícambria)
rnennyire téves alapon nyugodott. Márton születéshelyének megállapításánál tehát
a legautentikusabb forrásból, a Sulpicius Severus-féle életrajzból kell kiindulnunk.
Ha a következtetések esetleges bízonytalanságuk miatt még megengednek egy
Szombathelyen kívüli lehetőséget, akkor a Pannonhalmára vonatkozó középkori
adatokat is figyelembe kell venni; ha nem, akkor a pannonhalmi adatok eredetét
kell kideríteni és megmagyarázni.

Márton Pannonia Sabaria nevü városában (oppido) született. Sulpicius Se
verus az oppidum szóval jelöli (pl. Rómát és Tours-t is) a nagyvárosokat. Az an
tik Pannóniában csak egyetlen egy Sabaria helynevet ismerünk, a mai Szombat
hely ősét: colonia Claudia Savaria-t, a IV. században Pannonia prima tartomány
polgári közigazgatásának központját. a tartományi kincstár őrzési helyét, a IV.
századi császároknak császári palotával rendelkező gyakori tartózkodási helyét és
a Iegiones palatinae-be tartozó lancfarii Sabarienses egykori állomáshelyét. Egy
részt valószínűtlen, hogy Pannóniában még egy Savaria lett volna, másrészt Sul
picius Severus oppidumnak nevezi. Egyetérthetünk más vitázókkal : ha Márton
nem a tartományi székhelyen. a birodalomszerte ismert Savariában született, ak
kor ezt az életrajz Írója megjegyezte volna, Pannóniában azonban ismerjük az
összes városi rangrr település (rnunicipium, colona) nevét, vagy legalábbis azokat
a településneveket. melyek városi rangúak lehettek. Ezek között még egy Savaria
nincsen.
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Márton apja magas állású katonatiszt, tribunus volt. Igy eleve valószínűbb,
hogy családja a tartományi székhelyen lakott, és nem falun, Továbbá: Márton apja
minden bizonnyal az előkelő rangú lanciarii Savarienses alakulatban szolgált, amely
a IV. század első harmadában Savariában állomásozott. Mártonnak "jó házból
való származására" utalhat az a körülmény is, hogy a milánói császári gárdába
került, mi több: a közé a 360 vagy 400 testőr közé, akik Iulianus caesart 355-ben
Galliába kisérték.

Nem veszem most a bizonyítékole sorába a vita 6,4-et, miután bizonytalan,
hogya civitas szó Savariára, vagy a tartomány más nagyvárosára vonatkozik-e.
Az azonban semmiképpen sem lehetséges, hogy ezen a civitas-on az egész tarto
mány értendő, mínt Csóka J. Lajos írta. Sem a IV-V. században, sem Sulpicius
Severus szóhasználatában tartományt nem neveztek civitasnak. Legfeljebb a tar
tomány fővárosát, legnagyobb városát nevezték el a tartományról (pl. civitas
Valeria = Aquincum, urbs Pannonia = Sirmium stb).

Mindezek alapján bizonyítottnak tartom, hogy Márton Savaria-Szomhathelyen
született. Ezt a tényt a pannonhalmi adatok vizsgálata csak megerősíti.

A pannonhalmi születéshelyre vonatkozó adatokra egyaránt jellemző a tér
beli és időbeli elszigeteltség: az adatok egyrészt mind pannonhalmi eredetűek,

másrészt egy rövidebb időszakon belül - 1080-1240 között - íródtak. Sem előtte,

sem utána többet nem említik a források ezt a lehetőséget. Ez már eleve feltűnő.

Hogyan enyészhetett volna el nyomtalanul a XIII. század első harmada után ép
pen a szentmártoni apátságban, éppen a középkor és a bencések egyik legjobban
tisztelt szentjének a kuliusza, aki a hiedelem szerint ott sziüetettt Nincsen róla szó
azonban a pannonhalmi "alapÍ'tólevélben"; sem eredeti, sem interpolált szöveg
részében. Csak annyit említ, hogy a hordozható kápolna kiváltságát az apát propter
1'ererentiam et sanctitatem ipsius loci kapja. Ez azonban formulanak tekinthető, és
így a születést tekintve a legcsekélyebb bizonyító ereje sincsen. Ez az idézet a
Heribert C által fogalmazott - eredeti - szövegben áll és változataí gyakran
előjönnek a korabeli császári oklevelekben (pl.: ob honorem dei et reverentiam
eiusdem loci sancti, éppen Heribert C által fogalmazva l). Ha az alapítólevél írásá
nak korában Mártonnak a bencés apátsággal a patrociniumon túlmenő kapcsolata
ismert lett volna, azt - szintén a császári oklevelek míntáíára - az alapítólevél
megemlíti.

Szerit István kisebb legendájában még nincsen szó Márton és az apátság kö
zelebbi kapcsolatáról. A bencés szerző által 1080 körül írt nagyobb legenda sze
rint a monostort Márton birtoka mellé építették. Később (ca. 1100) Hartvik to
vább bővítette a szöveget:a monostort Márton birtoka mellé, arra a hegyre épí
tették, ahová a szent imádkozni jál1t fel Szent László 1083/1095-ös pannonhalmi
birtokösszeírásában (PRT I. 2. sz.) az apátság első birtoka Pannónia, ahol maga
a kolostor fekszik. II. Paszkál pápa 1102-es oklevelében (PRT I. 13. sz., és későbbi

átírásai 1175, 1216), mely megerősíti az apátság birtokait: az apátság első bir
toka a győri egyházmegyében Szent Márton temploma Sabariában, minden hozzá
tartozójával. A küszini (Németújvár, Güssírig, Ausztriában) bencés apátság 1157-es
alapítólevele szerint az alapító Wolfer ispán a monostort Pannonhalma alá rendeli
ob reverentiam et sanctitatem ipsius loci et propter Beati Martini patrocinium,
cuius nativitate in eodem loca habita Pannonia gloriatur (PRT I. 15. sz.), Tehát
először említi, hogy a szerit az apátság termetén született. Uros apát 1226-os össze
írásában (PRT I. 91. sz.) a Pannoniában lévő Szent Márton egyházát említi, ugyan
úgy mint IX. Gergely pápa 1227-es birtok-megerősítése (PRT I 98. sz.) és egy
1233-as oklevél is (PRT I 134. sz.). A születéshely újból szerepel Albeus mester
12:n/40-es oklevelében, mely az apátság birtokait írta össze: az apátság birtoka
ként említi Sabariát, ubi dicitur natus Martinus, et ibi in valle media est fons
sacer, qui vocatur caput Pannonie (PRT I 185. sz.). Végül még meg kell említeni
Anonymust, aki szerínt Árpád katonáival a Szent Márton hegye meUett vert tá
bort et de fonte Sabarie tam ipsi quam eorum anim,alia biberunt.

És ezzel az adatok befejeződnek. A későbbi forrásokban sem az apátság Pan
nónia vagy Sabaria birtokneve nem tűnik fel, sem Szent: Mártonnak az apátság
gal. a patrociniumon túlmenő kapcsolatát nem ernlítlk, és egy esetleges pannon
halmi szűletéshely nem tükröződik az apátság liturgikus vagy pasztorális életében
sem. Pedig jó néhány oklevélben nagyon ésszerű lett volna hivatkozni az ottani
születés tényére: így például IV. Ince pápa 1247-es oklevelében, melyben az apát-
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ságot IV. Béla nagyob jóindulatába ajánlja; IV. Sándor 1256-os búcsúengedélyében ;
VI. Sándor apát-kinevező oklevelében, pedig az apátság alapításáról is beszél;
II. Gyula 15D5-ös oklevelében, mely az apátság összes kiváltságait megerősíti; II.
Ulászló megerősítő és újabb kiváltságokat adó oklevelében; Csanády főapát 1552-es
levelében, melyben Nádasdy országbírótól a végső szükségben lévő főmonostor

megmentését kéri; I. Ferdinánd király oklevelében, melyben védelmébe fogadja a
f'őapátságot stb., stb. Az ilyen tartalmú oklevelekben - a küszirri alapítólevél
hez hasonlóan - egyébként is inkább lenne várható a születéshely megemlítése,
mint a birtokösszeírásokban.

A felsorolt adatokban a probléma kettős: egyrészt a hol Pannóniának. hol
Sabariának nevezett település (és forrás), mely az apátság mellett fekszik, másrészt
Mártonnal kapcsolatos adatok kérdése.

Az első probléma lényegében az apátság nevével, megjelölésével áll szoros
kapcsolatban: monasterium sancti Martini in monte super Pannoniam, supra mon
tem Punnonie situm stb. Egyetértünk Hóman Bálinttal abban, hogya megjelölésben
a Pannonia kezdetben nem települést jelentett. Azt jelenti, hogya monostor Pan
nonia - az ország - fölé emelkedő hegyre épült, vagy akár szimbolikus értelem
mel: a kolostort az ország fölé emelték, ez az ország első és főmonostora (Tört.
Szemle, 1917). Ezt a nevet használták fel később - egy ideig - a monostor mel
lett kialakult település jelölésére is. Hogy itt mesterséges névadásról van szó, azt
világosan mutatja egyrészt a szekatlan név (Pannonia), másrészt a hely megje
lölésében mutatkozó bizonytalanság: hol Pannóniának, hol Sabariának nevezik az
oklevelek. A Pannónia név magyarázatát meg tudjuk adni, azonban mi az oka
a Sabaria megjelölésnek?

Noha a kialakulást pontosan nem tudjuk meghatározni, a kiirülményeket és
okokat igen. A földrajzi névadás egyik különleges csoportját képezik a névátvi
tellel keletkezett mesterséges helynevek. Gondoljunk csak az Amerikában újonnan
kialakult településekre, melyeket a bevándorlók szülőf'öldjük nevével vagy bib
liai eredetű névanyaggal jelöltek.

Ez az általános névadási forma az ókortól kezdve nyomon kísérhető: így a
híspaniaí Carthago Nova; vagy P. Sittius az általa i. e. 46-ban Numidiuban alapí
tott coloniát itáliai szülővárosában folyó Sarnus-ról nevezte el colonÚI Sarnensis
Milevitana-nak. Az epiruszi Oricum. neve 1198-ban III. Alexlos császár ok' -vclé
ben Jericho-ként fordul elő. A borsmonostori apátság területén lévő Satclbnch
földrajzi névről (1207, 1225) Mollay Károly mutatta ki (Névtud, vizsg. Bp. 19,,0.
41,-), hogy a Hcí ligcn-kreutzból telepített ciszterciták névadása; a név az anya
kolostor helyének és az ott folyó pataknak a neve.

Idézhetjük a burgenlandi Lorettó helynevet is, mely az 1644-])(>]1 te1epítpft
szervíták névadása. A XVII. században, de lehet, hogy már k01'<1b1,Lll1 (S~:bariát

nem számítva) valós vagy koholt antik helynevek is feltűnnek Mauvarorszú-ton :
Brtgetio, az antik colonia rommezejét - Ószőny területén - Pannóniának nevez
ték. De feltűnnek a koholt Sironia és Acilium (Acs, Komárom m.) vagy il Pannón
hegy elnevezés (1857 előtt) a Vas megvei Nagytilajban. Hogy éppen a kolostorok
névadásában mennyire szerepet játszott a mísztika is, azt például a cisztorcitúk
és karthauziak kolostornevei mutatják: Angyalok hegye, Isten völgye, Mária trón
ja, Paradicsomvölgy, Isten lépcsője, Mennyoi birodalom, Szűz Mriria háza, Kegye
lemvölgy, Szűz Mária kertje, Krisztus kertje stb.

Ma természetesen senki sem az Egyesült Allamok-beli Betlehemben keresi
Jézus születésének helyét, nem Epiruszban a kánaáni Jeríchót, scm a burno nlrmdi
Lorettóban SZIÜZ Mária legendás házát. A középkorban azonban az ilyen elneve
zések az idő múlásával szándékosság nélkül is legendák és téves nézetek forrá
sává válhattak, amint. azt Magyarországon. éppen Szent Mártonnal kapcsotntban
is megfigyelhet jük. A magyar középkorban ugyanis a Sabaria név kü1iinlec;es sze
repet kapott (Pannonhalmát nem számítva): a - szombat - tartalmú f'őlrlrajz i
nevek latin "fordítására" használták fel, javarészt egyházi tartalmú oklcvclokben.
Így Sabariának nevezték Muraszombatot, Nagyszombatot. három községet Körös,
egyet Zala megyében. Nagyszombat ilyen megnevezése leülönösen érdekes. unvanís
az Érdy-kódexet másoló domonkos apáca. Sövényházi Márta a kóclexben lévő

Szent Márton legendát a következőképpen bővítette (kllJ'zÍ1)lw): " ... dicsőséges
szent Márton püspöknek születése ... Magyarország-ból, Sabaria városából, am eiu
mondatik Nagyszombatnak" (Érsekújvári kódex). Noha ez esetben a kevéssé táj é-
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kezott apáca tévedéséről van szó, azonban más olyan legendás adattal is rendel
kezünk a középkorból, amely szerint Mádonnak egy helyhez személyes kapcso
lata fűződik, ami a szent rendkívül elterjedt kőzépkori kultusza miatt nem is cso
dálható: Arlandus fia János a Zágráb mellett! Szent Jakab-szigeti ciszterciták ko
lostorának adományozta 1287-ben a stenyevecl plébániához tartozó, Podsused
helységben fekvő földjét "cum loco, olim beatus Martinus vitam colens heremiti
cam inhabitasse refertur" (Tkaléié, Mon. Ep. Zagr, I. 222.). Az adat fontosságát a
pannonhalmi születéshely legendás voltának bizonyításához nem szükséges részle
tezni.

Az efféle kőzépkorí születéshely-Iegendák érdekes példája Pontius Pilatus
forchheimi származtatása is, ami a XI. századtól a XV. századig irodalom-teoló
giai tradícióból "valósággá" vált. A legkorábbi írásos adat ez esetben is Pilatus
torchheimí birtoka volt, és feltehetőleg az 1077-es kettős forchheimi császárvá
lasztás szolgált kilndulópontul, amikor is IV. Henrik ellenében Rheinfeldeni Ru
dollot is császárra választották. A kiindulópont csupán irodalmi hasonlat: a tör
vényes uralkodó Krísztus helytartója, az ellenkirály: Pilátus. A választás helyét
nevezték el Pilátus udvarának, ez később ténnyé vált, és a legendafejlődés követ
keztében Júdea prokurátorának születési helyét is Forchheimbe tették.

Mindezek után nem lehet kétséges, hogy a pannonhalmi Iőapátság mellett
fekvő település Sabaria neve mesterséges névadás eredménye. Világosan utal erre
az elnevezésben mutatkozó kettősség, bizonytalanság is. Ez a helynévadás a ben
cés rendben leülönösen erős középkorí Szent Márton-tisztelet, a szent pannóniai
származúsa miatt teljesen érthető. Szent Benedek Monte Cassinón az első oratóriu
mot Márton tiszteletére szentelte; hasonlóképpen: amikor a bencés Agoston a
VI. században megkezdte a pogány angolszászok megtérítését. első templomukat
Szent Márton tiszteletére szeritelte (vagy egy már meglévő Szent Márton temp
lomot jelölt ki első templomuknak). Az egyik legelső németföldi bencés templomot
is Szent Márton tiszteletére szentelték (Trier 558), így nem csoda, hogy az első

magyarföldi bencés monostor is a tours-i püspök nevét kapta..
A közópkorí legendafejlődés világánál további magyarázat szinte szükségtelen

is: a szcrzetcsek valamikor a XI. század folyamán az apátság mellett, a hegy
Iúbánál kialakult települést Pannóniának. illetve Szent Mártonra, az ország szü
lottiére és a bencések középkorban leülönösen tisztelt szentjére való tekintettel
Sabariának nevezték. Ez az elnevezés azután egy legenda kiindulópontja lett, amit
a bencések nem gátoltak meg, és amely Márton ottani születéshelyének elképzelésé
ben vált teljessé. A rendelkezésünkre álló adatokból a legenda fejlődését is jól
nyomon kísérhetjük.

Az alapítólevél még semmiről sem tud! A nagyobb legenda elmondja, hogy
Fannonia beati Martini nativitate gloriatur, majd később: a király Márton segít
ségével győzött U7. ellenségen, és hogy Márton birtoka melLett, a hegyen kolostort
emelt a szerit tiszteletére. A további bővítést az a Hartvík végezte, akinek "fan
tázrája többszörösen is helytelen utakra tévedt", akinek elbeszélésében "elég sok
egyéni, általa költött rész" található, és akinek "költői nagyításokra való hajla
ma" is megmutatkozik: Csóka J. Lajos, a kor irodalmának kíváló ismerője sze
rint. Hartvik bövítése, hogy Márton a hegyre járt fel imádkozni. A küszini alapí
tólevél viszont vagy a születéshely Pannonhalmára történt lokalizációjának el
indítója volt, vagy a már kialakult nézetet rögzítette oly módon, hogy a Legenda
maior egyik sorát bővítve írta bele az oklevélbe a pannonhalmi szülctést, A kű

szini alapítólevél írója, mint Csóka J. Lajos kimutatta, az oklevél készítésénél
felhasználta mind a pannonhalmi alapítólevelet, mind Szerit István nagyobb le
gendáját.

A párhuzamos helyek a következők:

Alapítólevél 1001.

ante patrem eiusdem mn
nasterii propter reverenti
am et sanctitatem ipsius
loci

Legenda minor
ca. 1080.

Et quoniam Pannonla be
ati pontificis Martini na
tivitate gloriatur, cuius
etiam patrocinantibus me
rítis rex Christo fidelis, •.•
de hostibus victoriam re
portaverat •••

Küszini alapítólevél
1157

•••monasterio Sancti Mar
tini in Sacro Monte Pan
nonie ob reverentiam et
sanctitatem ipsius loci et
propter Beati Martini pat
rocinium, cuius nativitate
in eodem loco habita Pan
nonia glortatur,
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A legenda kialakulása és fejlődése nyilvánvaló: a nagyobb legendában csak
a birtolva volt az apátság mellett, a Hartvik legendában már az ott lévő hegyre
is feljárt imádkozni (ez utóbbi a legendairodalom kedvelt motívuma), míg a kü
szini alapítólevélben, a korábbi általánosabban ismert szövegek kompí lálásával és
három szavas bővítésével Márton pannonhalmi születését is igazolta. Albeus mes
ter a XIII. század első felében már mint (a bencésektől hallott) tényt írta bele
oklevelébe. Kérdés azonban, hogy a XIII. század első felére már a szerzetcsek ál
tal is igaznak hitt legendának miért veszett teljesen nyoma? Bizonyára igazat ad
hatunk Horváth Tibor Antal feltételezésének, hogy a f'őmonostort Márton ottani
születéshelyének hangoztatása miatt -illetékes helyről erőteljesen figyelmez
tették (győri püspök, királyi udvar, Róma?) téves nézetükre.

Befejezésül - a teljességre való törekvés nélkül - még megemlítem Szent
Márton születéshelyének Szombathelyre vonatkozó középkori hagyományát: egy
1360-as, Szombathely környéki terület határjárása iuxta puteum S. Martini in ci
vita.te Sabarie indul. A szóban forgó kút - amelyre vonatkozó adatok később le
gendás elemekkel is bővültek- ma is ismert, Zsigmond király 1427-es oklevelében:
S. Martini episcopi et confessoris regni nostri patroni specialissimi, qui in oppido
Sabarie regni ortus. Szombathelyt jelölte meg Márton születéshelyeként sok más
között P. Ranzanus, A. Bonfini, Miksa császár magyarországi hadjárata alkalmá
val (1490-ben Szombathelyen) írt naplója, a szepest krónika (1508), Gosztonyi győri

püspök 1525-ös szombathelyi kiváltságlevele. Lázár mester térképe (1528), Oláh
Míklós érsek, Gregorianczi Pál győri püspök (1554-63) is, továbbá a győri püs
pökség 1592-es urbariuma, Pázmány Péter levele VIII. Orbán pápához és majd
nem minden külföldi szerző (útleírások), akik valamilyen viszonylatban Szombat
helyt említik.

Remélem, hogy a tanulmányban sikerült meggyőznöm az olvasót Szent Már
ton valódi születéshelyéről és egyben megismertetni a középkori legendaképződés

egy jól nyomon követhető példájával. Ez esetben ugyanis inkább meggyőzésről,

mínt bizonyításról van szó, hiszen az ókorral foglalkozó számára ez a kérdés
problémáit nem jelenthet: nem kétséges, hogy Martínus Sabaria-Szombathelyen
született, a pannonhalmi születést pedig a legendák világába - de az érdekes és
tanulságos legendák világába - sorolta,

Jegyzetek helyett: a születéshely kérdésével legutóbb Vas József (TeolÓ!Íia 2/1963) és Csó

lm J. Lajos (Vigilia 34/1969, 379.) foglalkeztak. A régebbi irodalomból elsősorban Paulovics
István és Horváth Tibor Antal OPraed. tanulmányai érdemelnek figyelmet. (A szombathelyi

Szent Márton egyházának rómaikori eredete, Szent Márton Savaria-szombathelyi születés
helyének okleveles adatai; Act'a Savar'ensia 4., Szombathely 19H.) A IX. századi Dunántúlhoz

lásd Cs. Sós Ágnes munkáját (A szláv népek és nyelvek c. kötetben, Bp., 1967), a korra

vonatkozó teljes irodalommal. Az Ostmark dunántúli határához, valamint a 860-as és 977-es

oklevelek helynévanyagához és a sicca Sabaria kérdéséhez : Tóth E.: Adatok Savaria-Szom

bathely történeti földrajzához, Vasi Szemle 26 (1972) 239.-; a római kontinuitáshoz : Kiss A.,

Pannonia rómaikori lakossága népvándorláskori helyben maradásának kérdéséhez (A pécsi

Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1P64), Tóth E., A pannoniai római kontinuitás kérdése

(Savaria, a Vas megyei múzeumok évkönyve, nyomdában). Sulpicius Severus Martinus-élet

rajzának bő tanulmányokkal kísért legutolsó kritikai kiadása: J. Fontaine: Vie de Saint

Martin I-III. (Sources Chrétiennes 133-135 Paris, 1968-69). Márton és apjának pálvarutású
hoz. l. D. Hoffmann: Das spütrömische Bewegungsheer I-II. (Düsseldorf, 1970, Epigr. Stud.

7.). Árpád-kori latin nyeívű irodalmunkat, így a Szent István legeneták kérdését legutóbb

Csóka J. Lajos foglalta össze: A latin nyelvü történet! irodalom kialakulása Magyarorszá

gon a XI-XIV. században (Bp. 1967). A középkort misztilcus kolostornevekkel A. Mitter

weiser tanulmánya foglalkozik: Zeitschr. f. Ortsnamenforschung 13 (1937) 93.-. Pilátus forch

heim! származtatásához vö.: K. Hauck: Jb. f. rranktscne Landesforschung 19 (1959) 171.-.

Az apátság Pannonhalma nevét Klemm A. vizsgálta (Pannonhalmi Szemle 10 (1935) 212.-). A

franciaországi hagyományhoz: Király 1.: Szent Márton magyar király legendája (Bp., 1929).

A PRT = A pannonhalmi szent-benedekrendi főapMság története. - Mind a pannonhalmi és
küszini ataprtólevelek kérdésére, mind a születéshely problémájára később még máshol

visszatérek.
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