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A pannonhalmi
apátság első temploma
Az első magyar székesegyházak és szerzetesi templomok nagysá
gukban, térképző és funkcionáló jellegükben nem maradtak fenn.
Azt a fényes seregszemlét, amelyet Gerevich Tibor 1938-ban tartott
a Szent István-kori magyarországi művészet emlékei fölött, 1 a kri
tikus utókor a fikció műfajához sorolta azzal, hogy későbbi évtize
dek fejleményeihez kötötte többek között az esztergomi, a pécsi, a
székesfehérvári és a gyulafehérvári korai töredékeket.é Más irányú
változást jeleznek a zalavári építészeti töredékek napjainkban folyó,
alapos átértékelési kísérletei: azoknak az épületdíszítő faragvá
nyoknak a datálása, amelyeket a magyar művészettörténetihagyo
mány a Szent István által 1019-ben alapított Szent Adorján-apátság
templomához társított, majd később a 11. század második felére
kelteztek, most részben vagy egészben visszacsúszik a 9. századi
szláv fejedelmi és egyházi központ fennállásának idejére." Az álta
lános illúzióvesztés sodrásában nem teljesen váratlanul bukkant fel
szemünk előtt egy olyan emlék képe, amely a keresztény magyar
történelem kiindulópontján helyezkedik el, és amelynek megítélé
sében a csekély számú írott emlék és a régészeti megfigyelések sze
rencsésen egybecsengenek. Ez a művészeti emlék a pannonhalmi
apátság első temploma.

Források

A bencés monostor épületéhez három forrásadat kapcsolható. Ala
pítását, illetve fennállását tanúsítja az első, felszentelését a második,
leégését és valószínűleg részleges pusztulását majd újjáépítését a
harmadik. Ha ezeket kiegészítjük azzal az impozáns felszerelés
jegyzékkel, amely Szent László korában készült, kiderül, hogy Pan
nonhalma templomát mint a leggazdagabban dokumentált ll. szá
zadi magyar templomot tarthatjuk számon. De mit tudunk ennek
az épületnek méretéről és alakjáról?

Legkorábbi említése egy lOOl-ben (más felfogás szerint 1002
ben) kibocsátott, ünnepélyes királyi oklevélben olvasható: az ural
ma ellen támadt pogány rokonai felett diadalmaskodó, ifjú István
Somogy megye egyházi tizedét annak a Pannonia hegyén lévő

Szent Márton monostornak adományozza, amelynek létesítésébe
- miként írja - még szülőatyánk kezdett és mi fejeztünk be,
(... ) s amelynek apátja, Anastasius segített tanácsával a győzelem

hez. 4 Az oklevél által használt topográfiai megjelölés (mons slIpra
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Pannoniam) egyrészt a pannon nép emlékét őrizte meg máig hasz
nált földrajzi névként, másrészt egy az apátsághoz közeli telepü
lés/ Pannonia és a Pannosa5 patak nevére utal. Az apátság védő
szentje nem véletlenül Szent Márton püspök, a rég elsüllyedt ró
mai Pannonia provincia szentje. A helyi hagyományban már 1100
körül a hegy lábánál fekvő, nevében szintúgy római eredetre val
ló másik helység (Sabaria, Sabaria sicca) szülötteként tűnik fel.
Szent Márton szülővárosát elsőként a Legenda maior Sancti Stepha
ni 11. század végi Írója, valamint Hartvik püspök azonosította az
apátság közvetlen közelében lévő, Sabaria sicca nevű, római erede
tű településsel." A Csehországból induló, a 990 körüli évektől
kezdve a magyar misszióban már szerepet játszó Adalbert-ta
nítványok végleges letelepedésének kronológiáját is hitelesíti:
az alapítás éve a Géza fejedelem halála előtti és Adalbert nem
zetségének libicei lemészárlása utáni év, a 996-os esztendő lehe
tett?

A templomot néhány évvel az adománylevél kibocsátása után
szentelték fel, amint az adománylevél aljára utólag feljegyzett
függelék tanúsítja, amelyet Györffy György az 1005-1006 körüli
időre keltezett.8 Géza életében az építkezés munkáit csak meg
kezdhették, de könnyen lehet, hogy maradandó kőépületek eme
léséhez csak az ő halála után, talán a privilégium ismeretében
fogtak hozzá. Hartvik püspök száz évvel később, Gézáról szót
sem ejtve, kizárólag Istvánnak tulajdonította a monostor alapítá
sát," Ismerünk még egy adatot is, amely összefügghet a pannon
halmi templom felszentelésével. a hildesheimi kolostor évkönyve
iben/ magyar vonatkozású feljegyzések között esik szó Szent Már
ton templomának 1003-as felszenteléséről."

Az első templom

Az első pannonhalmi templom ékességére a Szent László király
(1077-1095) idején készült, már említett gazdag vagyonleltárból kö
vetkeztethetünk. Tizennégy keresztje volt a templomnak, közülük
tíz aranyból készült, és oltárra helyezhető volt, a többit körmene
tekhez használták. Huszonhárom kelyhe közül tizenháromról azt
mondja az oklevél szövege, hogy aranyból van, hármat ékkődíszes
nek állít. Noha a jegyzék oltárokat nem sorol fel, a kilenc hordoz
ható ereklyetartó oltárlap (capsa), a gyertyatartók és a füstölők szá
ma alapján több oltárra következtethetünk. A magyar királyok első

monostora felszerelésének összetételében s színvonalában lényege
sen nem különbözött a korabeli nyugati monostoroktól.

Az ezredfordulón emelt épület méreteit és jellegét illetően so
káig találgatásokra voltunk utalva/ll míg Tóth Melinda fel nem
hívta a figyelmet a templom ellenszentélyes alaprajzi formájára,
amelyet a 18. század végén és a 19. század 20-as éveiben készült
felmérések rögzítettek.i'' A rajzok hitelességét az utóbbi évtized-
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ben folytatott régészeti kutatások alátámasztották. A kripta feltá
rása során több jel is arra mutatott, hogy a 13. századi újjáépítés
során az alaprajzi elrendezést megőrizve jelentős változtatásokat
eszközöltek a tér szerkezetén: az eredeti járószintet mintegy 1,2 m
magasságban feltöltötték, a kripta boltozatát erről a megemelt
padlószinttől indítva építették újjá, és lebontották a tér keleti zá
rófalát is. Az egykori nyugati építmény helyén álló torony alapfa
lai között 1994-ben feltárt, íves falcsonkok az egykori nyugati
szentély alatti kriptához tartoztakY Ehhez a főhajó szélességével
megegyező apszishoz északról testes, az oldalhajó falsíkjánál is
szélesebb, hengeres építmény csatlakozott. Noha további adataink
nincsenek, felvetődött egy szimmetrikusan komponált, kéttor
nyos, ellenszentélres, erősen hangsúlyozott tömegű nyugati épít
mény gondolata.' Az apszis falcsonkjának építőanyaga és falazá
si technikája folyamatosan kimutatható a templom mellékhajói
nak falaiban is. A 13. századi újjáépítés elsősorban a keleti szen
tély és a boltozatok megújítására összpontosult, a korábbi oldalfa
lakat, hasonlóan a nyugati kórus cilinderfalához, a lehető legna
gyobb mértékben felhasználta. A 13. századi átalakítás során
vesztette el funkcióját a templom északi irányba nyíló oldalkapu
ja, amelynek befalazott nyílására az utóbbi években bukkantak rá.
A templomtól északra a monostor temetője lehetett. A kapu mel
letti falszakaszon megfigyelhető vakolatba karcolt sírfeliratok is
erről tanúskodnak. A kapu elhelyezése talán összefügg a 11. szá
zad végén már említett, és a 16. század elején a templomtól
északra lokalizált királyi palotával.f Szembetűnő sajátossága a
négyszögű ajtónyílást körülvevő, egyszerűsített, antikizáló keret
profil és szemöldökpárkánnyal hangsúlyozott, alacsony lunetta. A
párkány és a lunetta kőlemeze a feltáráskor hiányzott, eredeti he
lyén került elő azonban ugyanazzal a folyamatos keretprofillal el
látott küszöbkő. A templomtól északra - amint későközépkori

források tanúsítják - állt a király palotája. Valószínűleg erről esik
szó abban a krónikás történetben, amely szerint Kálmán király itt
fogadta az országba érkező, első keresztes hadjárat vezetőit. Bizo
nyos, hogy a kriptával ellátott nyugati szentélybe nem lehetett kí
vülről belépni. Úgy látszik, hogy egyáltalán nem volt a templom
nak nyugati kapuja, csak északról, a királyi palota felől és délről,

a monostor felől nyíltak bejáratok. A nyugati építmény ellenszen
télyes kialakítása az ismert 11. századi magyar emlékanlagban
ritkaságszámba megy, meggyökerezni később sem tudott.1

Birodalmi mintaképek

Az ellenszentélyes, tornyos nyugati építmény és minden bizonnyal
a hozzá fűződő rituális szokásrend megjelenése az ezredforduló
Magyarországán a birodalmi mintaképek'? hatékonyságát mutatja
a magyar király udvarában, bizonyára nem függetlenül István ki-
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rály feleségének, Gizellának és kíséretének jelenlététől. Az ellen
szentélyes templomtípus - amint Günter Bandmann az építészeti
formák jelentéséről írt művében elénk tárja - a 9. és 12. század
között elsősorban a keleti frank birodalmi területen terjedt el. Tehát
abban az időben, az Ottó- és Stauf-korban részesítették ezt a formát
előnyben, amikor a király-szentély funkciója hangsúlyos szerepet
játszott a birodalmi reprezentációban. Alapja a Civitas Dei ágostoni
gondolata volt, amely a császár és a pápa azonos értékű hatalmá
nak tételét vette figyelembe. Az uralkodói szándék még határozot
tabban jutott érvényre a Karoling-kor Westwerkje esetében, amely a
bizánci jellegű centrális magántemplom és a római bazilika össze
kapcsolása révén önálló és a szentéllyel szemben kiemelt helyet
biztosított a trónus számára a templomban. Ennek az uralkodói
jelenlétnek adott sajátos karaktert és szinte allegorikus értelmet az
ellenszentély, amely a főszentélynek tükörképszerű megismétlése.
"Azt mondhatjuk, hogy a Karoling császárság, mivel létezését a
pápának köszönhette, arra érzett késztetést, hogy a magántemplo
mot és a római bazilikát összekapcsolja. Az Ottó-kori császárság
ennek a gondolatnak alkotta meg új megjelenési formáját a Civitas
Dei kétpólusosságának tételére alapozva. A nyugati szentélyben ült
a császár, és vett részt vett az állami rítusokon - az apszis eredeti,
trónhely értelmezése még elevenen élhetett ekkor - és a zsinato
kon, amelyeken a pápával együtt elnökölt.v " A korabeli költészet
szerint is a császárnak és a pápának azonos volt a rangja. A csá
szárral szembenálló irányzatok ezt a nézetet - az építészeti for
mával együtt - természetesen elvetették. Köztük is elsősorban

Cluny szabályzata, amely a körmeneti szokások miatt is ragasz
kodott a templom nyugati bejáratához és az előtte álló átrium
hoz. A korai pannonhalmi szerzetesközösséget Cluny elvei alig
ha érintették mélyen. A pannonhalmi szerzetesi liturgián, misén
és zsolozsmán való királyi jelenlét emléke Szent Imre legendájá
ban maradt fenn. A szöveg az épületről, benne a király tartózko
dási helyéről nem beszél, de az a megjegyzés, miszerint a király
éjszaka titokban tudta megfigyelni a szerzeteseket zsolozsmázás
közben, elkülönített helyen, a szerzetesi kórustól bizonyos távol
ságra álló uralkodói stallum, vagy trónus meglétére utal. A jelek
szerint Pannonhalmának elsősorban nem a plébániai közösség
népével voltak szoros kapcsolatai, hanem királyi alapítójával
szemben voltak a templom épületében is megynilvánuló, határo
zott kötelezettségei.
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