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KIEGÉSZÍTÉS SZENT MÁRTON 
MONOSTORÁNAK 

KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉHEZ

...... Árpád vezér meg nemesei, Szent Márton hegye tövében
ütöttek tábort, s mind maguk, mind állataik ittak Szabária 

forrásából. M ajd am ikor a hegyre felhágtak, Pannónia fö ld 
jé n e k  szépségét látva igen megörültek. ... ”

Béla király jegyzőjének, Anonymusnak a szavai jutnak 
eszünkbe, midőn a magyar államalapitás első monostorá
nak, Pannonhalmának évszázados falai között keressük, 
vizsgáljuk történelmünk kőbe merevedett tanúit. Csodáljuk 
a tájat, a Bakony mészkőszirtjeiből kedves lankákká szelí
dült hármas halmot, amelynek déli dombjait ma a Boldog- 
aszony kápolna és a millenniumi emlékmű vigyázza. Az 
északi halmon áll az épületegyüttes, melynek építését még a
10. század végén kezdték meg.

A monostor szellemi és építészeti központja a temp
lom, melyet évszázadok óta bazilikának neveznek, noha 
egyházjogilag csupán 1926-óta minősül Bazilikának. A 
templom belső képét, hangulatát ma is alapvetően határozza

meg a múlt századi restaurálás. A letisztított kőfelületek, fa- 
ragványok, a vakolt oldalfalak, a berendezés, az oltár, a szó
szék mind-mind egy, a restauráláskor- 1868-1876-ban -  hi
telesnek, középkorinak vélt állapotot mutatnak. A historiz
mus szellemében fogant helyreállítást a maga korában még 
kiemelkedőnek, követendő példának tekintették, de száza
dunkra megváltozott az értékítélet, a felfogás. Az egykor 
követendő példát elítélendőnek, esetleg megsemmisítendő
nek vélte már a 20. század ítésze. Újabb évtizedeknek kel
lett eltelnie mire napjaink ítéletében már nem vagyunk oly 
szigorúak, mint közvetlen elődeink. Ma m ár megőrzendő 
értéknek tekintjük a historizmus korának emlékeit, legyenek 
azok új alkotások avagy „csak” restaurációk. Az apátság 
templomában jó  évtizeddel ezelőtt megkezdett kutatások so
rán igyekeztünk a fenti elveket megtartani. Nem volt ez ne
héz ott, ahol csupán ásatást végeztünk, hiszen szinte nyom
talanul eltűnhettek a kutatóárkok, szondák. A falkutatások
kal „megsértett” , vakolt felmenőfalakon mind a mai napig 
nem sikerült bevatkozásunk nyomait eltüntetni. Ezért az el
múlt években már igyekeztünk elkerülni, hogy türelmetlen
ségünkben megsemmisítsük a Stom ó Ferenc restaurációja 
során felhordott festett, kváderutánzatú vakolatokat. Tettük 
ezt annak tudatában, hogy számtalan építéstörténeti kérdés
re ezért nem kaphatunk választ. Úgy véljük, kötelességünk 
minden értéket megőriznünk, hiszen a műemlékvédelem 
alapvető feladata csak ez lehet.
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Előző oldal: a Főapátság XVII. századi áb

rázolása. Alaprajz cs metszetek 1787-b<5l. A 
templomban látható az íves nyugati szen

tély, amelynek felmenő falait a XIX, század 
elején a torony építésekor elbontották.



Nem csupán a templomban, hanem a teljes fomonosto- 
ri épületegyüttesben terveztek felújításokat az 1996-os, mil
lenniumi évre. Akkor lesz ezer esztendeje, hogy Géza feje
delem hívására megtelepedtek Pannonnia szent hegyén a 
bencések. Azóta szinte folyamatosan éltek a hegyen szerze
tesek, leszámítva a török hódoltsági időszak évtizedeit, és
II. József császár bencéseket sem kímélő feloszlatási rende- 
lete okán az 1787-1802 közötti szétszóratásban töltött éve
ket. A tervezett felújításokat esetenként megelőzte kutatás, 
máskor a m unkák közbeni megfigyelésekre, azok dokumen
tálására korlátozódott a régész munkája. A sok apró adat 
számtalan esetben egybekapcsolva értelmet nyert, míg több 
részlet a dokumentációban várja, hogy egy későbbi felújítás 
során életre keljen.

A történeti források nem adnak semmi fogódzót arca, 
hogy elképzeljük milyen lehetett a Szent István uralkodásá
nak első évtizedében felszentelt első pannonhalmi templom. 
Csupán a kor építészetének, templomépítési gyakorlatának 
ismerete alapján lehetett elképzelni ezt a templomot. Érde
kes módon szinte az elmúlt évtizedekig fatemplomnak vél
ték; anyaga miatt, kissé lekicsinylőén tekintve rá. Nem szá
molva sem a Szent László kori összeírásban szereplő gaz
dagsággal, sem azzal, hogy a középkorban egy faépűlet is 
tekintélyes értéket képviselt. A templom nyugati végében 
végzett ásatás eldöntötte a kérdést. A mai járószint alól egy 
félköríves záródású nyugati apszisos bazilika falai bonta
koztak ki. A mintegy 6 x 6  méteres, közel másfél méter fal- 
vastagságú, boltozott altemplom felett volt a nyugati szen
tély. A templom a maival feltehetően azonos szélességű, és 
vélhetően azonos hosszúságú háromhajós építmény volt. A 
nyugati altemplom padozatát terazzo alkotta, míg a temp
lom középső részének burkolatára, sőt szintjére sincs pontos 
adatunk, csupán annyit tudunk, hogy a 13. századi járószint
hez képest a 11. századi templom nyugati harmadában a 
szint magasabban húzódott. A templomot a németországi 
nagy, úgynevezett császárdómok alapján képzelhetjük m a
gunk elé, félköríves záródású nyugati és keleti szentélyeik 
mellett, a mellékhajók végeiben, lépcsőtornyok emelkedtek.

A templomhoz egykoron kapcsolódó monostorról még 
kevesebb az ismeretünk Miként a templomban a későbbi 
átépítések sora számolta fel a korábbi épületmaradványokat, 
ugyanígy tűntek el a korábbi monostori épületek nyomai. 
Ráadásul itt többszöri átépítéssel kell számolni, hiszen a la- 
kószámyak hamarabb „avultak el” , többször volt szükség 
korszerűsítésükre. Szent Márton hegyén a monostor déli 
szárnya alatt figyelhettük meg a legkorábbi településnyo
mot, egy többhelyiséges faszerkezetű építményt. Korára 
csupán az utalt, hogy felette még kettő járószint után követ
kezett csak a 13. századi kerengő szintje. Az apátsági együt
test vélhetően valamiféle kerítés övezte, ennek nyomait a 
későbbi beépítések és szintsüllyesztések miatt már bizonyá
ra nem fogjuk megtalálni.

Az apátság szépségéről, építészeti, szobrászati értékei
ről legfeljebb elképzeléseink lehetnek, melyhez a leltárak 
gazdagsága nyújthat segítséget. Semminemű faragvány, 
plasztika sem maradt korunkra, nem tudjuk milyen értékek
ben szépségekben gyönyörködtek a Pannonhalmán megfor
dulók, Szent Istvántól, Szent Lászlón át Kálmán királyig.

A 12. század első harmadában leégett Szent Márton 
egyházat, a Dávid apát idejében végzett újjáépítés után,

1137-ben szentelték fel. Az újjáépítés során -  most úgy 
gondoljuk — érintetlenül m egtartották a nyugati apszist, 
szentélyt, míg a keleti, a mai altemplom és szentély helyén 
volt korábbi építményről ásatás hiányában semmit nem 
tudunk. A külső és belső falpillérekkel tagolt hosszfalakat, a 
pilléreket újraépítették. A hosszfalakat kisméretű, félköríves 
záradékú, rézsűs ablakokkal törték át. Az egyetlen épen ma
radt 12. századi ablak ma az északi hajófalban, a neogótikus 
Mária kápolna felett látható. A templom déli, feltételezett, 
kapuja a a későbbi Porta speciosa helyén volt, míg északra 
nyíló, lunettás kapuja szinte épen m egmaradt a későbbi be
falazás alatt. A templom északi és déli, 19. századi vakolat* 
tál fedett fala szinte párkánymagasságig 12. századi. A l l .  
századi nyugati apszis feltárása, a külső falak korának meg
határozása alapján a pannonhalmi bazilika egyik legkorábbi 
álló középkori emlékünkké lépett elő, hiszen még a történeti 
Magyarország területén sem bővelkedünk olyan ma is mű
ködő templomokban amelyekben a főfalak egy része kb. hat 
méter magasságig a 12. század első feléből származik.

Noha jelen beszámoló természetesen nem pótolhatja a 
későbbi -  az épület kutatását végző régész által megírandó
-  a megfigyelések elemzésével, kutatási rajzokkal fénykép- 
felvételekkel teljessé tett tanulmányt, mégis szükségesnek 
véljük néhány mondat erejéig kitérni arra, mely megfigyelé
seken alapulnak az eddig oly katagórikusnak tűnő kijelenté
sek. Miként minden régészeti értékelés alapja a rétegek egy
másfelettiségének, egymáshoz kapcsolódásának, egymásba 
„átfolyásának” a vizsgálata, olyanképpen a falkutatás alapja 
is csak a vakolatrétegek, falazatok egymáshoz való viszo
nya, kapcsolata, eltérése lehet. Utóbbiak alapos helyszíni 
vizsgálata és a falazatok, falazásokhoz használt anyagok is
merete teremt lehetőséget arra, hogy relatív időrendet állít
hassunk fel. Amennyiben az időrend egyik eleme más oldal
ról meghatározott, akár m űvészettörténeti elemzés akár ré
gészeti leletanyag által, akkor nyílik lehetőség pontosabb 
korszakolásra. Az előbbiekben használt 11. és 12. századi 
datálások is egymásra épültségen, régészeti megfigyelése
ken alapultak.

Az Árpád-kor egyik legjelentősebb apátja volt a 
Tihanyból 1207-ben Szent Márton monostorába került Uros. 
Közel négy évtizednyi kormányzása alatt került sor, az un. 
harmadik pannonhalmi templom felépítésére. Az okleveles 
anyagból nem tudjuk meghatározni az építkezés kezdetét, 
csupán az 1225 előtti felszentelésre utal egy oklevél. Az 
építkezések művészettörténeti elemzéssel történő szakaszo
lását már az 1950-es évek végén elvégezte Levárdy Ferenc. 
A stíluskritikai vizsgálatokat kiegészítő helyszíni kutatásra, 
falkutatásra 1986-tól nyílott módunk. Utóbbi korlátozott 
lehetőségeire már korábban utaltunk.

A feltárások eredményei alapján nyilvánvaló, hogy 
Uros apát a meglévő templomot csupán átépítette, azaz újra
-  avagy egyáltalán -  boltoztatta, a nyugati altem plomot be
töltetve, megtartva az apszis íves formáját boltozott karzatot 
építtetett. A foszentélyt és a ma csodált altem plomot két fá
zisban építtette meg, vélhetően a korábbi helyén. Az egye
nes záródású szentélyfejjel végződő mellékhajók kereszt- 
boltozatot, míg a fohajó, tervváltozás után, hatosztású bolto
zatot kapott. A pillérek kiosztása eltért a korábbi pillérrend
szertől. A korábbi járószinteket megváltoztatva süllyesztette 
a szinteket. A középrészen kialakított szerzetesi kórust már-
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A bazilika összesítő ásatási alaprajza cs hosszmetszete, lent feketével jelölve a feltárt, XI. századi apszis, a XII. századi templomfalak, a  XIII. századi falak és 
pillérek, valamint a XV. század végi kápolna és sekrestye. A kerengj falán lévő freskót az utolsó rajzon jobboldalt látható falmegerősítés takaija. (Rajz: Lász
ló Csaba és Koppány Tibomé; & Műemlékvédelmi Szemle 1995/1-2 számából)
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ványbetétes kórusrekesztővel választotta el, illetve a mel
lékhajókban lépcsőkkel kötötte össze a templom nyugati 
harmadával. Új kapuzatot töretett az északi falba, elfalaz
ván egyúttal a Dávid apát kori kaput. A déli hajófalba kőke
retes, enyhén csúcsíves ablakokat vágatott, a korábbi abla
kokhoz képest kissé nyugatra tolt helyzetben. A templom 
szerkezetében, alaprajzában meglévő szabálytalanságok 
egyrészt következnek abból, hogy a 13. századi mesterek 
örökölték a határoló falakat, másrészt a két, menetközbeni 
tervváltozás sem az egységes belső felé vitte el az épületet. 
Példaként említjük, hogy mikor megkezdték, egy boltsza- 
kasszal rövidebbre tervezve, az altemplom építését, még állt 
a 12. századi, de később láthatóan lebontásra szánt északi 
mellékszentély. A tervváltozás eredményeként a 12. századi 
diadalív helyére tervezett új diadalív lábazata az altemplom 
terébe került, az altemplom északi résablaka pedig vakab
lakká vált. A módosításra az altemplom boltozása előtt ke
rült sor, hiszen az egy pillérközzel nyugat felé megnagyob
bodott altemplom boltozata már egy fázisban készült. A 
boltozat felett immáron újra indul a diadalív pilléreinek lá
bazata. Amennyiben csupán a két lábazatot hasonlítanánk 
össze, vagyis múzeumi, kőtári darabokként vizsgálnánk a 
köveket, egyidősnek kellene őket tekinteni. Mivel a helyszí
ni vizsgálat ezt kizárja, máris belépett egy bizonytalansági 
tényező. Ezek szerint Pannonhalmán csupán a tagozatok, 
profilok elemzése könnyen tévútra vezetheti a vizsgálódót, 
hiszen az előre kifaragott darabokat akár a két fázissal 
későbbi építkezéskor is felhasználhatták.

Az 1960-as évek elején került sor arra, hogy a Szent 
Márton hegyi monostor történetében először tudományos 
célú kutatások, régészeti feltárások kezdődjenek. A kutatás 
a későgótikus kerengő helyreállításához kapcsolódott. Mint 
épületek helyreállításának történetében már másutt és más-

A templom külső, déli falán lévő, XIV. sz. végi -  XV. sz. eleji falkép, 
ún. Valló sarló krisztusábrázolásának feltárt részlete (fotó Hack Róbert)

kor is előfordult, a kivitelezés üteme szabta meg a régész 
munkaidejét, munkaterületét. Ennek ellenére sikerült meg
állapítaniuk (H. Gyürky Katalin és Gergelyffy András vé
gezte a kutatást, az építésztervező Sedlmayr János volt), 
hogy a Mátyás-kori kerengő alatt megmaradtak a 13. száza
di kvadrum alapfalai. Az 1990-es évek elején kezdték meg a 
kerengő újabb, immáron a m illeniumi felújításhoz kapcsoló
dó felújítását. Az ezúttal nagyobb területre kiterjeszthető 
ásatás, falkutatás során hitelesítettük a korábbi eredménye
ket, újabb pontokon határozva meg az alapfalakat. Megál
lapíthattuk, hogy a 13. századi kerengő a maival szinte azo
nos méretű volt, de folyosószélességgel nyugatabbra volt a 
mai kvadrumnál. Az udvar délnyugati sarkában volt egy 
csorgó, alatta az 1961-ben már feltárt ülepítő akna. A 13, 
századi kerengőfolyosót nem boltozták, ikeroszlopokkal ta
golt udvari falára, félnyeregető támaszkodott. A huszadik 
század minden szintkülönbséget lifttel áthidalni törekvő em
bere számára kissé furcsának tűnhet, hogy az északi és a dé
li folyosók között 70 cm szintkülönbség volt, A szintkü
lönbség oka, hogy a hegy legmagasabb pontja ekkor a szer
zetesi kórus területére esett, onnan már fél méterrel mélyeb
ben volt az északi kerengőfolyosó is. Ezt a szintkülönbséget 
a Porta speciosa lépcsőzete hidalta át, a mainál természete
sen kevesebb lépcsőfokkal.

A XIV. század végén, a XV. század elején a folyosó 
templom felőli falára képeket festettek, eltüntetve ezzel egy 
korábbi díszítő kifestést. Az új kép, az úgynevezett VoltoA pannon hegyi székesegyház belseje (Magyarország képekben, 1870)
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Santo ábrázolás. A kereszt előtt álló, ékköves ruhában ábrá
zolt Krisztus egyik lábán díszes saru, míg jobb lába, alatta 
kehellye] -  az ábrázolás ikonográfiájának megfelelően — 
mezítelen. A kép alatt két sorban minuszkulás, ma még fel 
nem oldott felirat van. A kép alatt nagyméretű, mintegy 10 
m J-es falfelületen számtalam hic fű it... bekarcolás jelzi, 
hogy egy szerzetesi közösség által tisztelt ábrázolás sem 
volt védve némi világi hívságra való hajlandósággal szem
ben. A bekarcolásokat gondosan áthúzták.

Az Uros apát idejében kialakított monostort valamiféle 
védőfal övezte, hiszen a a tatárok sem tudták elfoglalni. A 
hagyomány szerint az északi mellékhajó feletti folyosóról 
nyilaztak a támadókra. A 20. században kápolnasorrá alaki* 
tott egykori folyosó szokatlan a magyarországi emlékanyag
ban. Érdekességéből mit sem von le, hogy falai és nyílásai 
mai formájukban egy 15. század végi átalakítást mutatnak.

A 15 század folyamán mind többször került a monos
torvilági kézre, birtokai jövedelm ével kommendans rendel
kezett. A század végén maga a király, Mátyás volt az apát
ság kommendátora. Noha semminemű forrás nem emliti, 
mégis ezidőben zajlott az apátság, Uros apát óta legnagyobb 
mértékű átépítése. Feltehetően valamiféle természeti ka
tasztrófa, földrengés következtében a templom annyira 
megrongálódott, hogy szentélyeit újra boltozták. 1479 és 
1486 között lebontották a 13. századi monostort, és a egy 
folyosószélességgel keletebbre helyezve felépítették az 
emeletes szárnyakkal övezett boltozott kolostori kerengőt. 
Csupán a folyosót boltozták, a  többi helyiséget, emeleten és 
földszinten egyaránt, fafödém fedte. Az építkezés befejeztét 
az északkeleti sarkon lévő konzolkőbe faragott évszám 
jelzi, míg kezdetének legkorábbi időpontját, azaz 1479-et 
egy, az északi kerengőfolyosóban lévő, 14. század végi fal
képbe karcolt számsor közli. A Mátyás-kori falakat -  kevés 
kivétellel -  már nem gondosan faragott kváderkövekből 
rakták. A téglát, követ, bontott anyagot tartalmazó falakban 
benne rejtezik a 13. századi kerengő kőanyaga. A vékony 
vakolatot festett fehér és fekete kváderutánzó festéssel dí
szítették.

Nem csupán a bazilikától délre lévő épületszámyak 
változtak, észak felé bővült a templom is. Felépítették a 
Szent Benedek kápolnát és tőle nyugatra a ma is használat
ban lévő, egykor gótikus boltozattal fedett sekrestyét. Ekko
riban került sor arra, hogy befalazták azt a 13. századi észa
ki kaput, a Király kaput, melynek építésekor a 12. századi 
kapuzat vált feleslegessé.

Néhány évtized telt el mindössze és ismét kaput vág* 
tak a templom északi falába. Tolnai Máté ekkor az apát, az 
első aki a pápától megkapta a foapáti címet, egyesíteni és 
reformálni próbálta, a végső romlásra jutott bencés rendhá
zakat. Tolnai is építtetett egy kápolnát a bazilikához, ma 
már csak a reneszánsz portale őrzi emlékét, a kápolna he
lyén a neogótikus Mária kápolna látható. Tolnai foapátot 
1535-ben a Szent Benedek kápolnában temették el. Szemé
lyével zárult a középkor apátjainak sora és következtek a 
hódoltsági időszak zivataros évtizedei, mígnem a 17. Szá
zadban megkezdődhetett a bencések visszatelepedése Szent 
Márton hegyére. Az újjáépítés nem kevés küszködéssel járó 
évtizedeiről is tanúskodnak a falak, épületek, de ennek be
mutatása túlmutat beszámolónk keretein.

A FŐAPÁTSÁG 
FEJLESZTÉSI TERVEI

-  beszélgetés Török Ferenccel -

Országépítő: Kérlek, hogy az itt közölt tervek magya
rázatául és kiegészítéséül mondd el ennek a kétéves mun
kának a történetét.

Török Ferenc: A Főapátság részben az 1996-os jubile
ummal, részben más, időszerű feladatokkal kapcsolatban 
olyan vezető tervező kezében szerette volna tudni mind a 
helyreállítást, mind pedig a fejlesztési munkákat, aki egyhá
zi elkötelezettségénél és tekintélyénél fogva biztosítani tud
ja  az elkövetkező néhány év építkezéseinek folyamatossá
gát. 1993-ban a M űemlékfelügyelőség és a Kamara az ő 
megkeresésükre -  noha korábban semmilyen kapcsolatom 
nem volt a bencés renddel, és azt sem tudom, hogy a kivá
lasztás milyen szempontok alapján történt -  engem javasolt, 
így lettem ott, Pannonhalmán főépítész, magántervezőként, 
tehát vállalkozóként; vagyis furcsa módon a saját irodámat 
és társamat, Balázs M ihályt kellett bevonnom a tervezésbe.

A munkának több üteme volt. Az első egy állapotfel
mérő tanulmányterv', amely egyrészt a meglévő épületállo
mány használatát mérte fel, másrészt pedig történelmi érté
keit, és azok használati lehetőségét. Kiderült, hogy a kolos
torban és a gimnáziumban, a két fo épületegyüttesben ren
geteg tartalék rejtőzik, am it az elmúlt évtizedek kénysze
reinek megfelelően sajnos mindig ad hoc intézkedésekkel 
használtak fel különféle célokra. A bencés rend ebben az 
időben az oktatás m ellett betegeket, menekülteket befogadó 
anya-szerepet is betöltött, ami egy eszméletlen hangyabolyt 
eredményezett; a különféle funkciójú zónák átfedik egy
mást. Az az ember érzése, hogy egy perc nyugalom sincs 
sehol. Mi átfésültük az egészet, megvizsgálva az egyes 
funkciók történelmi, hagyományos elhelyezését; hol volt 
vendéglátás, noviciátus, gazdaság, hol laktak az atyák, m i
lyen gyűrűs rendszere volt az egész együttesnek, és ezt m i
lyen mértékben rombolta az idő és a Kiss Tibor-féle átépí
tés; hogyan lehet a szerzetesneveléshez és a külső oktatás
hoz szükséges tereket a meglévő épületekben elhelyezni.

A következő téma a már évek óta folyó feltárási m un
kák alapján történő rekonstrukció. A bazilikában és a kvad- 
rumban végeztek olyan ásatásokat, amelyek eredményeit a 
helyreállítás során feltétlenül figyelembe kellett venni. A 
bazilika egész tetőszerkezetének átalakítását meg kellett ter
vezni; ez a feladatrész az, amely a tervezést követően meg 
is valósult, és hamarosan átadásra kerül. A korábbi tető a 
több építési periódust és különféle szerkezetet egy nagy 
idommal fedte le; ezt a belső elrendezésnek, a bazílikális 
metszetnek és a templom koronkénti bővítésének megfele
lően sokkal tagoltabb formában alakítottuk ki. Ez a kvad- 
rummal és a kvadrum felé eső déli homlokzat átformálásá
val egyidejűleg készül.

A harmadik lépcsőben az új létesítményekkel foglal
koztunk. A gimnázium felújítása kapcsán is elvégeztük a 
funkcionális fölmérést, és itt is kiderült, hogy bővítésre 
nincs szükség; a belső rendszer átalakításával biztosítható a 
különféle oktatási, kollégiumi és egyéb zónák elkülönítése, 
a szükséges tervek kialakítása. Ennek alapján tavaly októ

31


