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A SOMOGYVÁRI APÁTSÁG SZENT PÉTER TITULUSA

A magyar egyházszervezés korai történetének vizsgálatát a régészet, a mű

vészettörténet, a nyev- és a történettudomány ki emelt kutatási területként ke
zelte egészen napjainkig.

A történeti forrásanyag feldolgozása és újjáértékelése mellett a régészeti
feltárások voltak ezen a téren a legeredményesebbek. Ugyanakkor kevesen hasz
nálták az egyházi névadások és a titulusok szinte elfeledett anyagát. A titulu
sokkal kapcsolatban jelentkező publikációk, valamint a többnyire közöletlen ta
nulmányok sorából már hosszabb ideje hiányzott egy kiemelkedő jelentőségű ré
gészeti központ fontos egyházi titulusának elemzése.

Szinte kapóra jött, hogy 1970-1972 között a somogyvári (Somogy megye)
apátság régészeti munkáinak előkészítését, terepbejárását. illetőleg forrásanyagá
nak összegyűjtését végeztük. Ekkor figyeltünk fel a bencés apátságnak a korai
magyar egyháztörténet szempontjából játszott fontos szerepére.

Az összegyűjtött forrásanyag birtokában kezdtük értékelni az 10gl-ben Szent
László király által Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Egyed tisztele
tére alapított monostort.' Kiderült az is, hogy az apátság Péter titulusán kívül
Somogyváron 1210-ből említik a capella B. Petrit. Ez a kápolna - főképpen a
XV-XVl. században' - plébánia egyházként szerepel. Ugyanakkor egy XIX.
század eleji összeírásban az abbatium S. Aegidii de Simighis ordinis Benedicto
rum mellett történik Somogyvárra vonatkoztatva egy feljegyzés: item monaste
Tium S. Petri in Simighio anno 1501 a comite Ladislas de Kanisa fundatum.
Az adat szerint Kanizsai László 150l-ben Somogyváron (Somogyban) Szent Péter
titulusú monostort alapított.? A fentieken kívül a megyében - tudomásunk sze
rínt - csupán Tab, Szenyér, az Attalahoz tartozó Pulya, valamint Balatonkeresz
túr Szerit Péter (és Pál) tiszteletére szentelt egyháza szerepel. Ugyancsak a Ka
nizsaiak alapítják a XIV. században a stregenchi (Pogányszentpéter) Péter apos
tolról elnevezett pálos kolostort.

Természetesen a felsorolt egyházakon kívül ismerünk több Péter hely- és
dűlőnevet. melyek szintén ma már elpusztult egyházakhoz kapcsolódnak. Ezek
tárgyalására most nem térhetünk kL3 Hiszen a közöltekből is kiderül. hogy a
somogyvári megyeközpont a középkorban - feltűnőert nagyszámú Szerit Péter titu
lusú egyháza alapján a kultusz Somogy megyei reprezentánsa volt.

A somogyi helynevek és titulusok szélesebb körű vizsgálatával megállapít
hattuk. hogy a szenyéri, a tabi, s talán a balatonkeresztúri egyházak kultusza
is a somogyvárival egyidős. vagyis a XI. századból származtatható. S minden
kétséget kizáróan bizonyítható az is. hogy a XIV. században jelentkező pálosok

a Kanizsai és a Szerdahelyi család révén - Szent Péter. illetőleg Szent Lász
ló kultuszának további somogyi terjesztője és őrzők"

A somogyvári Szent Péter ábrázolásos kődombormű történeti és művészettörténetí

szerepe

A Somogyváron 1971-ben előkerült és általunk a kaposvári múzeumba szállí
tott téglalap alakú kövön háromnegyed alakban. törött arcrésszel, a fej körül
gloriolával látható a szent. Gyöngydíszes nyakú, derékban átkötött köntösére
hátul szélesen lecsüngő köpeny simul. Jobb kezében két hosszú, felül kis lyuk
kal átfúrt, szögletes fejű, széles nyelvű kulcsot tart, míg balját enyhén hajlítva
felemeli. A letörött arc és részben fejrész helyén - a nyugati stílus szerint 
tonzúrával és rövid szakállal ábrázolt emberfő faragása lehetett. Ez az ábrá
zolás inkább a pápai. mint az apostoli megjelenítéshez hasonlítható.

A gloriolával, palliummal és kettős kulccsal ábrázolt Apostolfejedelem. a
Prince des Apotres az ábrázolásokon a X. század után jelentkezik. Relikviái kö-
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zött elsődlegesen szereplő kulcsok a Péter íkonográfiák állandó és megszekott
jelképet, attribútumai. Az arany és ezüst kulcs ugyanis szimbolizálja az eget és
a földet: a "le pouvoir de Her et de délier"-t, vagy a "feloldozást és a ki átko
zást", A kulcsok kettős ábrázolása "a nyitás és a zárás lehetőségének egységét"
jelenti.5

, A somogyvári kődombormű mindenképpen egy többalakos kompozíciós egy
ség részének is felfogható. Ezt bizonyítaná talán az a néhány ábrázolás, ahol
Szent Péter Pállal, illetőleg a két apostol a Megváltóval szerepeL Péter és Pál
már a JI. századtól szerepel az ábrázolásokon közösen. A fogadalmi érmeken is
Pétert míndig baloldalon, míg Pált jobb oldalon jelenítik meg. A IV. századi
gyűrűk kövein is ebben a kompozícióban vannak.

A korai kettős ábrázoláshoz hasonlóan gyakori, illetőleg már a IV. század
ból a római Szent Kelemen bazilika apszisáról ismert az a kép, ahol középen
Krisztus áll. A főalak baloldalán Pál és jobboldalt Péter apostol jelenik meg.
A számtalan X. század előtti ábrázolásokon, hímzéseken, elefántcsont tárgyakon
a Chasse d'argent du Sancta Sanctorum jelenete van: a Megváltó egy-egy ol
dalán a főapostolokkal,"

A francia bencésrend legfontosabb XI. századi központjának, Cluny-nek ha
tására jött létre Somogyvár alapító anyaapátsága, a saint-gilles-i apátság ka
puzata. Az ugyancsak Szent Péter és Pál tiszteletére dedikált apátság kapudíszei
erős hatással vannak a szomszédos arles-i szobordíszekre. Az egymást át- meg
átszövő kapcsolatok nyomai figyelhetők meg a ragyogó szépségű Vézelay, ille
tőleg Chartres kőfaragványain és Szent Péter domborművén. A román kori szob
rászat szinte legkifejezőbb apostol-ábrázolását az ugyancsak franciaországi moís
sac-i Szent Péter templom kapudíszítései adja. A somogyvári domborműhöz ha
sonlóan gyöngydíszes nyakú köntösben és széles, lecsüngő köpennyel jelentkezik
Péter. Bal kezében kettős kulcsát tartja, rníg jobbját felemelt."

Az igen nagyszámú ábrázolás közül feltétlenül említést érdemel az elzászi
Andlau, valamint a neuwilleri templom kapudísze. S fontos számunkra, hogy
1185 után a bázeli Münster kapuzatának díszei között, hármas egységben, bal
oldalt kulccsal és mutatásra emelt kézzel ugyancsak Péter apostol szerepel.

A többnyire itt alig tárgyalt építészeti (kapu) ábrázolásokon kívül természe
tesen még számtalan művészetí emléken jelenik meg a somogyvári típus, így a
reiningeni XIII. századi relikvián, a tahulli (Katalonia) San Clemente festményén
vagy az urgeli festett oltárantipendiumon.

Végső soron számunkra a középkorí európai ábrázolások egységes Maiestas
és Péter-Pál motívumaiból legjobban adélfrancia díszítőszobrászat műhelyeinek

hatása követhető nyomon. Somogyvár anyaapátságának, a saint-gilles-i Szent Pé
ter egyháznak, valamint arles-i, moissac-i, vézelay-í XII. századi kapudombor
művek jellegzetes díszítő és Péter motívuma valószínűsítik számunkra a somogy
vári Szent Péter kő beépítési rendszerét és elhelyezését. Ez a kompozíciós rend
szer a magyarországi Péter ábrázolásoknál is felfedezhető.

Magyarországon az összehasonlításra igazán alkalmas magyar emlék ritka.
A falfestészetben - a bizánci gyökerű - Gizella kápolna freskói Péter és Pált
egymás mellett álló alakként ábrázolták.f A hidegségi templom í'élkupolájában
a trónoló Krisztus alakját árkádívekben álló apostolok sora kiséri.

Kapu-építészetünk legszebb XII. századi emlékén - az esztergomi elpusz
tult Porta Speciózán - délfrancia és olasz hatások fedezhetők fel. Ugyanakkor
a jáki kapu díszítését készítő kőfaragó is hasonló eredetű motívumokat használ
fel. Az elkészült jáki apostol a gyulafehérvári - XIII. század elejéről származó
- Péter és Pál domborművel rokon. Ez a francia eredetű gyulafehérvári Péter
dombormű adja a somogyvári Szent Péter ábrázolás magyarázatát. A gloriolával
ábrázolt, balját áldásra emelő és jobbjában kulcsot tartó apostol a somogyvá
rival mutat közeli megegyezést.

A művészettörténetí irodalom szerínt? a Somogyvárral közeli stílushatásban
levő gyulafehérvári dombormű a már tárgyalt saint-gilles-i kapcsolatokat tükrö
zi. Ennek alapján Péter domborművünk az ugyancsak Saint-Gilles-re visszave
zethető Maiestas kísérő alakja lehetett.t"

A somogyvári Szent Péter kődornbormű a somogyvári apátság XII. századi
faragványaival együtt egy francia hatású átépítéshez kapcsolódik. Végső soron a
saint-gilles-i, arles-i, moíssac-i, vézelay-i, andlau-i és egyéb XII. századi dom
borművek közvetlen hatásával is számolnunk kell kapudomborrnűvünk létrejöt
tekor.11
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A somogyvári Szent Péter ábrázolás, titulus és kultusz forrásai

A kultusz és hagyomány kialakulásának és elterjedésének lényegesen korai
magyarországr és talán somogyi gyökerei vannak. Hiszen már a magyarországi
állam- és egyházszervezést megelőző karoling időből van pannóniai Szent Pé
ter egyházról tudomásunk. A regensburgi, a passaui egyház szentjeinek pannó
niai hatásával egyidőben a salzburgi püspöki egyház Péter-titulusának befolyá
sa is [elcritkezik.t? Biztosabb adataink a magyar államszervezés idejéből van
nak. Ebben az időben a királyi birtokközpontokban létesülnek az első keresz
telő egyházak: kápolnák, mint a székesfehérvári Szent Péter, vagy a veszprémi
Szent György.

A fejedelmi udvar első számú egyházi központja Székesfehérvár, ahol a Szent
Péternek szentelt keresztelő egyház, kápolna állt. Ugyanakkor Péter apostol a
fejedelmi udvar védőszentjeként szerepelt, A szent hasonló tiszteletét mutatta
a pécsváradi monostorhoz csatlakozó Szent Péter kápolna is.

A Péter-titulus további korai jelentkezéseként könyvelhetjük el a kalocsai
érseki székhely káptalanjáról fennmaradt újabb kori feljegyzést. A kalocsaival
egyesülő bácsi káptalant Szent Pálról, míg egy másik bácsi templomot Szent
Péterről neveznek el. Az ugyancsak érseki székhelyen. Esztergomban - a vár
tövében - szerepel a vízivárosi Szent Péter egyház. Nagyon lényeges, hogy szin
te a legkorábban szervezett pécsi egyházat is Szerit Péter tiszteletére dedikálták.
A királyi temetkezőhelyként is szereplő egri püspöki székhely Szent István pré
postsagát pedig Szent Péter néven is említik.P A bihari hercegi (dukátusi) szék
hely egyházát ugyancsak Péter tiszteletére szentelik. Fontos adat az is, hogy eb
ben a templomban őrizték a tízezer vértanú katona relikviáját.14 A másik her
cegi központban, Nyitrán - a város falain kívül levő közeli hegyen - ugyan
csak Szent Péter és Pál tiszteletére építettek a kora középkorban kolostort. Vé
leményünk szerint hasonló fekvésben a földvárban, vagy inkább annak közelé
ben, kiemelkedő helyen lehetett a somogyvári ispánságí székhelyen a XI. szá
zadi kápolna (Szent Péter). Hasonlóan korai alapításra, illetőleg elhelyezésre utal
a váradi "ecclesia sancti Petri de monte". A fentieket erősíti a bodrogi, a po
zsegaí Ispánságí központ Péter-titulusú apátsága, illetőleg társas káptalanja. S
az is valószínű, hogy a borzovai vártspánság központjában, Kisvárdán levő Szent
Péter egyház a XI. század első felében épülhetett. Erre az időre keltezhető a
szegedi és az aradi hasonló títulusú templom is.15

Adataink alapján arra következtethetünk, hogy a legfontosabb királyt, egy
házi és ispánsági központokban Szent Péterről elnevezett egyházak álltak az
egyházszervezés kezdetén, a XI. század elején.

Mi bizonyítja ennek a ténynek egyházpolitikai és történeti hátterét? A ma
gyarországi Szent Péter titulusok korai jelentkezésével feltétlenül összefüggésbe
hozható Szent István 1007-ben történt római látogatása. István király ezután
a Péter templom mögött - védőszentjének tiszteletére - egyházat és zarán
dokházat is építtet. Ugyanakkor az államalapító - a másik igen fontos itáliai,
egyházi központban - Ravennában Vasas Szent Péter tiszteletére alapít nagy
hírű monostort.

A régebbi adatok szerint a római orientáció mellett Szent István a pápától
különleges jogokat: "apostoli" képviseletet is nyert. A legúiabb történeti iro
dalom már cáfolta István király "apostoli" legátusi voltát.í" Ennek ellenére a
Szent Péterhez kapcsolódó korai egyházalapítások részben a Rómával meglevő

valóságos, illetőleg szimbolikus kapcsolatra mutatnak. Hiszen jól ismert, hogy
I. István Rómától kérte 1000-ben a koronát. S az sem véletlen, hogy a magyar
egyházszervezet 1001 körüli írásos megerősítése Ravennában történík.F

Később írja VII. Gergely Salamonnak, hogy István király minden joggal és
hatalommal Szent Péternek ajánlotta fel az országot. Itt szerepel az is, hogy
"Henrik császár pedig, amikor az országot Szent Péter tiszteletére meghódol
tatta és a királyt (Aba Sámuelt) legyőzte", ugyanakkor lándzsát és koronát kül
dött Szent Péter sírjához azzal, hogy "győzedeimének dicsőségére oda irányoz
ván az ország jelvényeit, ahonnan méltósága ered." Ez teljesen érthető, mivel
III. Henrik - az 1044. évi hadjárat előtt - IX. Benedek pápától, illetőleg Szent
Péter sírjáról kért zászlót. 18

Mégis mivel magyarázható a Péter patrocínium és a névadás korai jelent
kezése? A válaszadáshoz hozzátartozik a székesfehérvári Szerit Péter egyház ala-
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posabb vizsgálata. A régészeti kutatás megállapította, hogy a város legmagasabb
pontján volt a régi templom. Sokkal magasabban, mínt az igen jelentós Boldog
asszony monostor, Ez, valamint más szempont arra mutat, hogy a korai Szent
Péter templom építése feltétlenül rnegelözhette a Boldogasszony templom istván
kori építését. Ugyanakkor a korai Péter-titulusú egyház [elentőségét az is emeli,
hogy a bazilikában megkoronázott király itt kezdte meg jelképesen uralkodá
sát azzal, hogy ítéletet hozott és lovagi avatást végzett.!"

Ezek alapján bizonyosnak mondható, hogya székesfehérvári XIII. században
újjáalapított - Szent Péter és Pál egyház a legkorábbi királyi (fejedelmi) ud
varháznál, majd a későbbi királyi székhelyen épűlt keresztelő kápolna volt. A
korabeli, a pécsváradi (esetleg óbudai, esztergomi) korai keresztelő leápolnák
nál jelentősebb volt, mivel közvetlenül Szent István vallási és temetkezési köz
pontjához tartozott. Alapvető fontosságát az a tény is mutatja, hogy ez az egy
ház a váríspánság népének tulajdonába kerül, vagyis a katonáskodó elemek és
a várnépek egyháza lesz. Az adat alapján érthető, hogy királyaink itt folytat
ták az ún. lovagi avatást. Ez az avatás a korai időben a királyi lovagok (test
őrség) megalakulásával függött össze.

A Szent Péter egyháznak és általában a hasonló titulusú egyházaknak a
katonáskodó elemekkel meglevő fontos kapcsolatára alapvető adat, hogy a trón
örökös hercegnek, a királyi hadsereg parancsnokának központjában, Bihar is
pánsági székhelyen a Szent Péter tiszteletére szentelt plébániatemplomban őriz

ték a tízezer vértanú katona relikviáját.
A korai Péter-titulus és a helynévadás a várispánság megalakulásával. ille

tőleg a várkatonasággal is szorosan egybefüggött. Ugyancsak ezt igazolja az esz
tergomi vár tövében, a vízivárosban álló Szerit Péter egyház is, valamint a nyit
rai, váradi és végső soron a somogyvári templom.

A fenti adatok, de legalább a székesfehérvári Szent Péter egyházban történő

lovaggá avatás alapján a Szent Péter és Pál védőszent korai jelentkezése a ki
rályi katonasággal. esetleg a testőrséggel hozható összefüggésbe.

Az alapvető kapcsolatok és tények világosan utalnak a korai egyházszervezés
folyamatára. Igazolják azt, hogy a térítés az ispán fegyvereseinek védelme alatt
a vár keresztelő egyházából. (Szent Péter) kápolnájából elsősorban a vár megyé
jében történt. Ez Székesfehérvár esetében a legvilágosabb, ugyanis a király sa
ját Szent Péter titulusú kápolnáját adja a térítő katonaságnak.e' Tulajdonkép
pen ezzel alakul ki az Árpád-ház ideológiája, amely szerint a keresztény ural
kodók elsőrendű funkciója éppen az egyház védelme, a pogányság leküzdése lesz.
S ezt a felfogást szimbolizálja a koronázási jelvények közül az új királynak el
sőként átnyújtott kard. A szimbolikus védelem pedig legelőször a székestehér
vári Szent Péter és Pál egyházban történő lovaggá avatási szertartás után 
a déli külvárosban levő dombon - a négy égtáj felé végzett kardvágásban nyil
vánul meg.21

A fentiek alapján az államalapító Szent István király idejében Magyarorszá
gon kialakuló Péter (és Pál) kultuszának alapvető forrásai jól követhetők. Az
uralkodó a középkorí szimbolika alapján az államalapításkor a magyar egyházat
"kősziklára- Péterre" építi és elsősorban "Pál fegyverével", a szakrális karddal vé
delmezi és terjeszti. Ez a térítő ideológia követhető Székesfehérváron, valamint
a többi ispánsági és püspöki, sőt talán a nemzetségi központokban is. Az el
mondottakra további bizonyíték, hogy a Szerit Péter kultusz Szent István halála
után is továbbterfed. Péter, a királyi testőrség volt parancsnoka az egyik kirá
lyi székhelyen, Öbudán az István által alapított és Szent Péter és Pál tisztele
tére emelt bazilika építését folytatta. Ugyancsak a királyi hadsereg, a testőrség

egykori parancsnoka: Aba Sámuel király alapítja Sáron (Abasáron) Péter és Pál
tiszteletére nemzetségi, kegyúri monostorát. Péter és később talán Salamon ide
jében a testőrség vezetésével megbízott Gutkeledek nemzetségi ágainál : a Dobí
Dorogoknál Bihar megyében, míg a sárvári-ágnál Sárváron (Szatmár m.) stb.
épül Szent Péter tiszteletére kegyúri egyház. Ugyanakkor az Aba nemzetség
gel szomszédos, s talán velük rokon nagyobb Örsúr és a Bors nemzetségek köz
pontjában is hasonló titulusú egyházak keletkeznek a XI. században."

A felsoroltakat több példával lehetne szaporítani. Hiszen az I. István egy
házszervezésekor kialakuló Szent Péter kultusz továbbgyürűzik, s ennek ered
ményeként találunk a király közvetlen környezetének, testőrségének vezetői, ille
tőleg a bihari dukátus (hercegség) több nemzetségének központjában is Péter
titulusú egyházakat.
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A Szent István-i állam- és egyházpolitika, s vele a Szent Péter kultusz leg
nagyobb koncepciójú folytatója és szinte bevégzője Szent László király lesz.
1083-ban, VII. Gergely pápa római zsinatjával közel egyidőben alapítja, illetőleg

összevonja a Szerit Péter és Pálnak szentelt Bács-kalocsai érsekséget.
A gyakorlati politika szerint Szent László a nagy állami, illetőleg fegyveres

hatalommal rendelkező német-római császár helyett az annak hatalmát gyen
gítő pápaságót és közvetlen szövetségeseít támogatta. Szent István egyházszer
vezésének folytatásaként alapítja Szent István tiszteletére a zágrábi püspökséget
1091-ben. S az általa kanonizált (1083) Szent István példáját követi, amikor
.Jcövetségekkel, levelekkel és ajándékokkal fordul a nagyhírű latin főapátokhoz.

ereklyéket és szellemi segítséget kérve tőlük".23

Ezek közott a nagy hírű latin főapátole között éppen a reformpápák (VII.
Gergely, III. Viktor és II. Orbán) fő támasza: a cluny-i főhatóság alá tartozó
saint-gilles-i priorok szerepeltek. Ezért látszott a főként francia, a cluny-i re
formhoz tartozó Saint-Gilles apátság a legalkalmasabbnak közvetlen francia, ille
tőleg a római, pápai kapcsolat kíépítésére.ö Szent László Somogyvár alapítása
kor Cluny és a főhatósága alá tartozó Saint-Gilles titulusát: Szent Péter és Pál,
illetőleg Szent Egyed dedikációját követte. S mivel Saint Gilles pápai birtok
volt, így szímbolíkusan Róma, vagyis a pápa birtokába került Somogyvár. Maga
a somogyvári háromhajós bazilika "Cluny temploma", illetőleg annak előképe:

a római Szent Péter bazilika mintáiára épülhetett.
A fentiekben összegezett, s a dombormű kapcsán is tárgyalt cluny-i hatások

igen döntő szerepet játszhattak a somogyvári és a magyarországi Szent Péter
kultusz XI. századi továbbterjedésében. S ugyanakkor az is megállapítható, hogy
Szent László király egyházpolitikai irányvonala igen racionális alapot képvi
selt, mivel az ország érdekeit is szolgálta, Megállapíthattuk azt is, hogy főleg

a somogyvári, de a magyarországi Szerit Péter kultusz alapvető forrásai Sairit
Gilles-en, Cluny-n át Rómához vezetnek. Legfontosabb magyarországi forrásai
viszont szervesen a Szent István-i állam- és egyházszervezéshez köthetők."
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RÓNAY GYORGY

Le(jefLdák
Két férfi lépkedett a tengeren. Az egyik lassan, biztosan; mellette fél lé-

péssel elmaradva, és mintha nem bíznék magában, kapkod6bban, néha bokáig
lemerülve, el-elfúló lélegzettel - a másik (vagy a mása).

Mögöttük végtelen víz, előttük végtelen homok.
Talpuk alá a föveny úgy simult akár a víz, puhán és selymesen.
Két kő volt ott - csak két kő, semmi más - mélyen beásva a homokba;

kerek, tömzsi kövek, amikhez hajók kötelét hurkolták valaha, mikor még hajók
jártak erre.

Leültek a kövekre; előttük végtelen víz, mögöttük végtelen homok, mind
kettő enyhén fodrozódva, éppen csak annyi különbséggel, hogy a tenger moz
gékonyan, a homok mereven.

tnu« és hallgattak. Nézték a tengert.
Aztán - órák vagy napok múlva, mindegy - aki a társa volt (vagy mása

volt) annak, ki elsőül lépett a partra, kezét egy kissé megemelte, olyképp, mint
aki tétován nemlétező madár után mutat a messzeségbe.

Ki elsőül lépett a partra, lehunyta a szemét, mintha látna a madarat.
- Szólhatsz, Szerápion.

J/lu tr, IW{11j. lit lJa·fJljww, ha nem: tudtuk, IUJrJlj /101 1J1l1j/j.ll.nk?

- Annyit, hogy végül mégis itt vagyunk.
A célnál? Nem tudom. A cél, Szerápion,
sokszor maga az út, de csak ha nem
céltalan; s minden célból, ha valóban
cél volt, mindig ú.1 út vezet tovább.
Úton vagyunk. Azt hiszem, épp elég,
ha ennyit tudsz. A többi csak lidérc
és délibáb, Szerápion.
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