
DÁVID KATALIN

A HAHÓTI ÉS A CSATÁRI BENCÉS APÁTSÁGOK
ALAPÍTÁSÁRÓL

Ez a tanulmány tulajdonképpen része annak a most befejezett nagyobb ku
tatásnak, amelyet dr. Sós Agnes régésszel közösen végeztünk, s amelynek célja
volt az Arpád-korí Zala megye templomos helyeinek rekonstrukciója: A rekonstruk
ció teszi' lehetővé, hogy a török harcok idején - a XVI-XVII. században 
elpusztult terület egykori gazdagságát, művészet- és építészettörténetét legalább
nyomaiban felidézni tudjuk, és külön jelentőséget ad a templomok kutatásának
e terület honfoglalást megelőző, .tehát IX. századi története. A krísztíanízálódás
- hasonlóan Pannónia egész területéhez - Itt is az ókeresztény időkkel kez
dődött, de sajátságos vonást ad az általunk vizsgált megyének a honfoglalast köz
vetlenül megelőző frank fennhatóság és az ezzel együtt járó egyházszervezés,
amelynek központja itt volt. JoggaL számíthattunk arra, hogy a X. század
végén meginduló magyar egyházszervezés itt olyan hagyományt örökölt, amelyet
nem érintettek a népvándorlás századai, s amely. így befolyásolhatta a hazai
kereszténység indulását. Eppen emiatt arra is számítottunk - s mint az ered
mények mutatják, joggal -, hogy már a korai időkből nagyobb mennyíségű

titulust, tehát patrocíníumot gyűjthetünk össze, és egy korai 'titulusföldrajz se
gítségével kísérletet tehetünk a sajátos művelődéstörténetí gyökerek megkeresésére,

A patrociniumkutatást több éves munkánk egyik fő feladatának. tartottuk,
és ma már elmondhatjuk. hogy egy-egy templomos heIy azonosítását, meghatá-
rozását nagyrészt ennek köszönhetjük. .

A patrocíníumok művelődéstörténeti jelentősége nyilvánvaló, ami abból
adódik, hogy megválasztásuk soha nem indokolatlan, hanem nagyon határozott
alaptörvények érvényesülnek rajtuk keresztül. Az egyes títulusok ugyanis mín
dig jelentést hordoznak, ami az adott kor, földrajzi egység, foglalkozás, a kegyúr,
az alapító stb. sajátságaihoz kötődik. Tehát a kiválasztott szent által hordott
jelentés és az adott szellemi és anyagi kultúra találkozása határozta meg a
patrocíníumot. Mivel függvénye volt az adott szellemi-anyagi mozgásnak, így
lehetőséget ad "rá, hogy belőle visszakövetkeztessünk erre a kultúrára. Ezzel a
patrocíníumok mintegy kiegészítdí az írásos források hiányos és szűkös híreinek.

Hasznosításuk előfeltétele a patrocíníum meghatározása, tehát az, hogy mi
volt az adott templom títulusa. A kutatás forrása természetesen az okleveles
anyag, ez azonban nagyon kísszámú a XIII. századig. Ekkor megszaporodnak
a bízonyítékok, de még így is b,rpád-kori patrocíníurnaínk zöme csak a későbbi

századokban válik ismertté. Ebből a tényből adódik a kutatás "nehézsége. Kardi
nális kérdése ugyanis a patrocinium-kutatásnak, hogy .egy korai templom ké
sőbbi évszázadokban megismert titulusát mennyiben tarthatjuk eredetinek.

Elvileg határozott választ adhatunk a kérdésre: jogilag a patrocinium a
templomhoz kötött, nem változtatható. Maguknak a szeriteknek a középkorban
elfoglalt jogi helyzete - amely szerint ők voltak az egyház javainak birtokosai
- volt a patrociníum fenntartó ereje. Igy azután a kutatás számíthat arra, hogy
a később megismert patrociniuin az eredetivel azonos.

Óvakodni kell azonban a krttikátlanságtól. Az -elv igaz, tehát az, hogy nem
változtatható, de valami okból esetleg feledésbe ment az, eredeti patrocinium 
pl. hosszabb ideig pusztultan, vagy elhagyottan állt a templom ...::., és így a
később megismert patrocinium változott állapotot tükröz. Hogy az ebből adódó
bizonytalanságat kiküszöböljük, éppen egy olyan mértékben elpusztult megyé
ben, mint Zala, külön módszert dolgoztunk ki a patrocíníum eredetiségének
eldöntésére. E módszernek négy fő szempontja volt:

- megvizsgálni a titulus történetét: mít jelent a szent, mikor vált egyálta
lán és az adott területen használatossá ;

- megvizsgálni a templomalapftás történetét. különös tekintette! a relikviákra,
amelyek a patrocíníum-alakulás alapfaktorai;

- megvizsgálni a templomot régészeti és művészettörténeti szempontból, ami
feleletet ad az esetleges pusztulás, átépítés mérvére;
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- felgyűjteni azt a gazdag anyagot, amelyet a népi emlékezet önl>tt meg.
Az Arpád-kori Zala megyében 200 fölött van azoknak a templomoknak szá

ma, amelyeknek patrónusát ismerjük, s ezeknek több, mint a felét ilyen vizsgá
lattal határoztuk meg.

. E tanulmányban a befejezett kutatásból olyan kérdéseket emelek ki, amelyek
megoldását nagyrészt a patrocinium-kutatás segítette.

Az első a hahóti Antíochíaí Szent Margit tiszteletére szentelt bencés apátság.
Azért merült fel egyáltalán problémaként ez az apátság, mert van vele kapcso
latban egy ismert, de meg nem oldott ellentmondás. A hahóti apátságot a XIII.
század elején, 1234 előtt alapította a Hahót nembeli Arnold. Ugyanakkor tud
juk azt, hogy az itt készült kódexet a XI. század végén Szent László a zágrábi
püspökségnek adományozta. Az ellentmondás világos: hogyan adhatta Szent László
az itt készült kódexet Zágrábnak, amikor csak több mint 100 év múlva alapították
meg ezt az apátságot?

Az ellentmondás feloldására az irodalom egyetlen megoldásnak azt látta.
hogy Szent Lászlónak tulajdonította a' hahóti apátság alapítását. Ennek azonban
bizonyítéka nincs. Tudni csak annyit lehet, hogy a XIV. század elején keletkezett
okiratban Valter somogyvári apát meginti a Hahót nemzetség két tagját: ne
háborgassálc a hahóti, másnéven pílískei monostor birtokait. Az apát ezt a fel
szólitást azzal indokolja, hogy Hahótot Szent László Somogyvár alá helyezte. Szó
sincs it~ királyi alapításról - ami különben. is olyan jelentőségű lett volna. hogy
nem mehet feledésbe alig száz év után -, itt csupán arról van szó, hogy Szent
László egy királyi alapítású monostor alá helyez egy meglevő monostort. Többre
az oklevélből következtetni nem lehet.

Valami azonban nagyon érdekesnek tűnt nekem ebben az oklevélben. Valter
apát nem az akkori használatnak megfelelőerr Hahótmonostoráról írt, hanem
hahóti, másnéven piliskei monostorról, - Piliske ószláv eredetű név itt Zalában.
Tudjuk, hogy a településnek nevet adó Hahót nemzetség a XII. század derekán
jött hazánkba, így ha előzőleg állj; itt monostor, annak más neve volt, semmi
képpen nem Hahót. Az' apátnak volt hagyománya valami korábbiról, mert a
nevét is tudja. Piliskeinek mondja, tehát egy ősibb elnevezést használ, és ez
arra utal, hogy itt a Pílíske folyónál már a Hahót nemzetség bejövetele előtt

működhetett egy bencés apátság. Ezt a területet kapja birtokként a Hahót nem
zetség és ők, illetve I. Hahót unokája, Arnold felépíti és anyagi javakkal ellátja
ezt a már korábban létezett piliskei monostort,

Eddig tehát három bizonyítékom volt amellett, hogy a monostor korábbi,
mint a Hahótok idejövetele :

- az itt készült kódex a XI. század végén Zágrábba kerül;
- Somogyvár a XIV. század elején tudatja, hogy Hahót Szent László ren-

delkezésére fiókmonostora lett Somogyvárnak, ami azt jelenti, hogy 1091 előtt

már megvolt;
- Valter apát nem az ismert nevén említi a hahóti apátságot, hanem olyan

néven, amely korábbi eredetű.

Kutatásom• következő lépése volt megvízsgální a XIII. századi alapítást.
Ismert tény, hogy az 1234-es oklevél, amelyben először hallunk az apátságról
és alapításáról, s amelynek alapján a Hahót nemzetséghez kötjük keletkezését,
hamis. Ez az' oklevél először úgy émlíti Arnoldet. mint aki építtetóje volt az

.apátságnak, csak később említi, mint alapítót. Az oklevél különben sem az
alapítással kapcsolatban keletkezett, hanem arról értesít, hogy a nemzetség tagjai
megjelentek II. András előtt, hogy megerősíttessék vele a monostornak tett
adományaikat.

Igy tehát minden feltevés, ami az apátság' alapítását volt hivatva tisztázni
-' az is, ami Szent Lászlóhoz kötötte és az is, ami a Hahótokhoz kötötte 
bizonytalannak mínősült,

A hahóti bencés apátság alapításának kérdése tehát nyitva maradt. Megközelí
teridő a problémát, úgy gondoltam, hogy kiindulásként a hahóti kódexet és a
róla szóló irodalmat vizsgálom meg. Ez ugyanis az egyetlen hiteles korai doku
mentum Hahóttal kapcsolatban, ezért joggal gondoltam arra, hogy ebből, ha
nem is egzakt, de megközelítőerr pontos feleletet kaphatok az alapítás kérdésére,
Annál is inkább gondolhattam erre, mivel ez egy sacramentárium, amely szöve
gében nem lezárt, vezetik, illetve kiegészítik, és ezzel ázulkodík a korról, amely-
ben használhatták. .
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A vele foglalkozó irodalom egyértelmúen megállapította, hogy ,a hahóti
kódex frank monasztíkus eredetű, amelyben a római réteg is bizonyíthatóan
frank átírás eredménye. Magyar földön már korábban honos kézirat alapján
készült. 1083 előtt- kezdték írni és 1092 körül fejezték be.

Bár ném vagyok hivatott a kódex történeti vizsgálatára, de részben római
rétegének frank átírása miatt, részben a benne levő frank bencés réteg rend
kívül archaikus volta miatt arra következtetek, hogy a hahóti kódex ős
példánya a sacramentáríumoknak ahhoz a történeti vonalához tartozik, amelynek
elindítója a 785 körül I. _Adorján pápától Nagy Károlynak küldött .sacramentáríurn
volt. Ezt másolták - természetesen átdolgozva a frank szükségletek szerint 
elsősorban nyugati frank területen, és a IX. század elején már a birodalom mín
den temploma számára ezt írta elő kötelező használatként Nagy Károly. így
vált azután e frank monasztikus átdolgozású sacramentánium-a keleti frank, tehát
a német egyházmegyék Iiturgíájáriak alapjává is.

Atnézve a hahóti kódexet, megállapíthatjuk, hogy az eredeti kódexben
kizárólag olyan szentek szerepelnek, akik közül a legkésőbbi is VIII. századi.
Ebból jogosan következtethetünk arra, hogy a kódex eredeti példánya legkésőbb
a IX. század elején készült, tehát olyan sacramentárium ez, amelyet a IX. szá
zadban használtak. A legközelebbi hozzáírás 'már a XI. századból származik.
Először a XI. század elején írták hozzá Szent Andrást és Benedeket, Szent
Adalbertet és Szent Eleket, mint magyar -vonatkozású szenteket, majd a XI.
század végén az egészet lemásolták úgy, hogy hozzáírták a magyar szenteket,
Istvánt, Imrét és Gellértet. Ugyanekkor a votívmíséket is kiegészítették. Mind
ez arra utal" hogy a kódexet a IX-X. század nem gyarapította, ellenben hasz
nálatban volt a XI. század elejétől.

Mint említettem a sacramentáriumoknak ez a típusa az egész nagy frank.
birodalomban elterjedt volt. Kérdésünk tehát az, honnan kerülhetett ide a
hahóti kódex?

Tematikája miatt vele kapcsolatban ki kell zárnunk azt a feltevést, amit
Győrffy György István király és műve (Bp. 1977) című könyvében említ, hogy
legkorábbi liturgikus könyveink alapját azok a liturgikus könyvek adták, ame
lyeket a Sankt Gallen-i Bruno hozott magával a X. század végén. 'Ebben az
esetben ugyanis lehet hiányos sacramentáríumunk IX-X. századi része, de va
Iószínűtlen, hogy teljesen kimarad. Ami pedig a legfontosabb, hogy egy Sankt
Gallen-i monasztikus sacramentáríurnból semmiképpen nem hiányozhat Szent
Gallus. Márpedig a hahóti kódexben nincs benne. -

Mindezt átgondolva, kézenfekvőnek .Iátszott az a feltevés, hogy a kódex és
így a monostor is talán még a IX. századi frank uralom egyik itteni emléke.
Más magyarázatot ugyanis nem találtam arra, hogy

- Szent László korában már megvolt a kódex, mint egy korábbinak a. má
solata;

- a kódexet használó monostor működhetett a IX. században és a XI. szá
zad elejétől. Erre tematikája utal;

- X. század végi vagy XI. századi idekerülését a sacramentáriumból hiány
zó két évszázad cáfolja.

Ezután néztem meg ebből a szempontból a IX. században ezen a terüle
ten végzett salzburgi téritésről írt Conversio BagoaTÍOTUm et Carantanorumot,
amely az itteni frank hercegség templomainak titulusát is megadja. Ebben
egyetlen Antiochiai Szent Margit tiszteletére szentelt templomot találtam: ezt 865.
január 14-én szentette fel a salzburgi érsek. Feltételeztem, hogy ez a templom
volt a későbbi hahóti monostor előzménye.

A €onversio azonban igen precíz, színte naplószerű felsorolását adja a temp
lomszenteléseknek. Márpedig tudjuk, hogy előző napon, január 13-án Szent
Péter tiszteletére szentelt az érsek templomot. Ezután tehát azt kerestem, van-e
Hahót közelében olyan Szent Péter titulusú egyház, amelynek eredete nem tisz
tázott.

Nem egészen egynapi járásra Hahóttól volt az Arpád-kori csatári Szent
Péter apátság, amelynek alapításáról okleveles bizonyítékunk tulajdonképpen nincs,
Csupán annyit tudunk róla, hogy 1141 előtt a Gutkeled nembeli 'Márton ispán
építtette. Az oklevél, amelyben erről értesülünk nem alapítást, hanem építtetést
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mond. Feltevésünk szerínt ennek lehetett előzménye a IX. századi bajor - ala
pítású Szerit Péter egyház, és nem alapítója, hanem újjáépítője volt a bajor-
földről idetelepült Gutkeled nemzetség. '

A csatári Szent Péter apátság XII. század középí - tehát építtetésével mint
egy egykorú - salzburgi kapcsolatát jelzi az a tény, hogy idekerült az a rep
rezentatív Biblia, amelyet Salzburgban készítettek 1130-1140 körül. Figyelembe
véve a Biblia készítésének és idekerülésének időpontját, a Gutkeled nemzetség
bajor kapcsolatait, feltételezhetjük azt is, 'hogy a csatári apátság volt e nagy
értékű kódex első őrzésí helye.

A Biblia több, mint száz évig volt az apátság birtokában, azonban 1260
körül a monostor kegyura. Vid rnester elzálogosította Farkas vasvári zsidónak.
A kódex bizonyos törlesztések fejében ekkor még az apátságban maradt. de mivel
a feltételeket nem teljesltették, idegen kézbe jutott. Sorsát pontosan nem ismer
jük, bizonyosan csak annyit tudunk, hogy a XV. században az admonti apátság
ba került, admonti feljegyzések alapján azonban arra következtetünk, hogy a
zálogból Salzburg váltotta ki. Admonti hagyomány szerínt ugyanis a Bibliát ők

Salzburgtól kapták, mivel kolostoruk salzburgi alapítású.
Tudom, hogy mindezek - tehát Csatárt nem alapít ják, hanem építtetik, az itt

őrzött Biblia salzburgi munka, feltételezhetően Salzburg váltja ki a zálogból,
úgy ajándékozza Admontnak, mint saját alapítású monostorának - nem döntő

bízonyítékok, ugyanakkor azonban nem is semlegesek Csatár IX. századieredeté
vel kapcsolatban, hanem inkább- támogatják ennek Iehetőségét,

Még valami nagyon érdekes az ismert adatok közüí. Csatárnak az Árpád
korban olyan ereklyéi vannák, amelyek azonosak a Cnnversióból ismert - e
területen alapított - salzburgi ti tulusokkal : Szent Péter, János evangélista,
Mihály arkangyal, Antiochiai Szent Margit, István vértanú és Szűz Mária.
Bármennyire általánosan tisztelt szentek, mégsem lehet véletlen ez az ereklye
-együttes és a IX.. századi titulusok ilyen összetalálkozása.

Problémaként mínd Hahóttal. mind Csatárral kapcsolatban felmerül az a
kérdés, hogy a IX. századi alapítások átvészelhették-e a honfoglalást, megérhet
ték-e a magyar kereszténység indulását?

Az itteni IX. századi templomok sorsáról semmit sem tudunk, az ásatások
tulajdonképpen csak az épületek kontinuitására adnak választ. Csupán egyről
van olyan adatunk, amely bizonyítja X. századi, tehát honfoglalás utáni fenn
maradását. Ez a mosaburgi-zalavári Szent Adorján egyház, amelyet a szent
ereklyéinek elhelyezésével salzburgi mesterek, Salzburgból hozott anyagból épí
tettek fel a IX. század derekán. Ezt a Szent Adorján egyházat építteti újjá
Szent István a XI. század elején. A hely és a titulus azonossága minden kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy itt az ereklyék védelme biztosított volt, tehát a temp
lom átveszelte a honfoglalást követő évtízedeket, hiszen István-kori újjáépíté
sének ez előfeltétele volt, Bár a helyreállítás teljes újjáépítéssel járt, felhasznál
ták az előző templom köveit, hiszen -a XI. századi zalavári márványfaragások
salzburgi márványból készültek. Ez ismét arra mutat, hogy a templom nem le
rombolva, leégve- érte meg a XI. századot, hanem olyan állapotban, hogy
anyagát felhasználhatták az új templom építéséhez.

Néhány kutató a IX. századi Szent Adorján templomot a feltárt Zalavár-récés
kúti bazilikával azonosítja. Ezt a megállapítást azonban határozottan cáfolhatjuk.
Egyrészt stíluskrítlkailag kell elvetnünk az azonosítást, hiszen a récéskútí ba
zilika alaprajzilag semmiképpen nem köthető salzburgi építőműhelyhez. Ugyan
akkoranyaga hazai kő, és nyoma sincs, még másodlagos felhasználásban sem
salzburgi építőanyagnak. Ugyanígy téves az azonosításnak az az útja is, amely
a Conversio szövegezése alapján - "infra civitatem" épült a templom - kísérli

-rneg a templom topografizálását, Külön tanulmányban kívánok az azonosítás
kérdésével foglalkozni. Most röviden csak annyit jegyzek meg, hogy a récéskúti
bazilika előzménye az a Keresztelő Szent János-templom volt, amelyet. mint
meglevőt említ a - Conversio, de alapítását nem köti Salzburghoz. A feltárt bazi
lika erre épült, és véleményem szerint újjáépítése a Zalavárra települt Vérbulcsú
bizánci megkeresztelkedésével hozható kapcsolatba. Különben bízánel mesterek
zalavári jelenlétét az István-korí- Adorján-templom megmaradt kőfaragványaí is
alátámasztják.

A Szent Adorján egyház tehát az egyetlen analógfánk arra, hogy a X. szá
zad nem szüntette meg azt a kulturálís állapotot, amit a honfoglalők itt találtak.
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..Joggal fe1tételezhetjük, hogy nemcsak a Szent Adorján, hanem a többi templom
11 átvészelhette ezt az időszakot és újjáépült, újjászerveződött a XI. században.

A terület titulusföldrajza is ezt a véleményünket erősíti. Az így megrajzolt
térkép értékelésénél tudnunk kell, hogy a térképen belül a határokat az egyes

. titulusok előfordulásának gyakorisága alapján húzzuk meg. Ilyen szempontból
tanulmányozva e terület kapcsolatait, világossá válik, hogy míg az' északnémet
terület elválik a közép- és délnémet területektől. úgy kapcsolódik megyénk a hazai
kereszténység első századában -- az egyes szentek előfordulásának gyakorisága
szempontjából - a közép- és délnémet egyházmegyékhez. A térkép tehát pl asz
tíkusaniutal egy olyan kontinuításra, amely a IX. századi német és a X. század
"Végén induló magyar egyházszervezés találkozását bizonyítja. Természetesen an
nál érdekesebb megyénkben azoknak a titulusoknak csomópontokban valÓ je
lentkezése, amelyeknek gyakorisága kiesik ebből a titulusföldrajzi egységből. E
kérdéssel egy korábbi tanulmányomban foglalkoztam és a jelenségből arra követ
keztettem, hogy a német és a magyar egyházszervezés közöttí időben bizánci
térítéssel kell megvénkben számolnunk.

A régészeti kutatásnak két kérdésre kell választ adnia: hol állt az Arpád
-kori hahóti és csatári apátság, és hol lehetett a IX. századi templom?

Helyszíni vizsgálataim és az okleveles anyag összevetésével sikerült megál
lapítanom.. hogy mírid az Arpád-korí Hahót, mind az Arpád-korí Csatár temp-
loma a mai helyén állott. .

A hahóti mai barokk templom, plébániaépület és kert terepe, a kerti
munkák alkalmával felszínre kerülő kő, tégla, cserép világosan mutatja, hogy a
barokk templomot megelőzően állott itt templom és épület, amely az Arpád
-koríg vezethető vissza. Mind a templom, mind az épület a török harcokban
pusztult el, a XVI. század közepéri az átvonuló katonaság égette fel az apátság
.székhelyét, A kert szakadékos, köves terepe arra is utal, hogya megmaradt
falakat kíbányászták és köveit széthordták, A kolostort illetően nem sok remény
nyel kecsegtet egy ásatás, de várhatunk eredményt a templom megvízsgálásátöl.

Hasonló, de oklevelesen megalapozottabb bizonyossággal állítom, hogy a
csatári Arpád-korí templom is a mai helyén állott. Egyes kutatók kis mérete,
-építészetí részletei miatt- amelyek a XIII. század második felére datálják a
templomot - nem tartják azonosnak a bencés apátsággal, hanem a falu egykori
plébániatemplomának vélik.

. Mielőtt e problémákra válaszolok, okleveles adatok alapján kívánom a temp
lomot az apátsággal azonosítani úgy, hogy a török utáni adatokból indulunk el
visszafelé a· középkorig, A XVIII. században két lényeges adat segít az azonosí
tásban: az egyik 173B-ból datálódik, amikor arról értesülünk, hogy Schachy Dezső
vasvári kanonok, csatárt apát a ·romosan álló apátsági templomot alapjaiból
újjáépítteti és méltó felszereléssel ellátja. Majd 1756-ban értesülünk arról, hogy
ezt a templomot plébániává emelik. .

A két adat világosan informál arról, hogy a ma is múkbaő plébániatemplom
a romosan álló apátsági templomból született újjá.

A XVII. századból, 1690-ből még pontosabban fogalmazott adatot kapunk
.az azonosításhoz. A2. Urbaria et Conscríptionesben ezt olvassuk: "Templum
Sancti Petri in terrítorío pagí Csatár desolatum", Ez az adat nemcsak azért
jelentős, mert a titulust is megnevezi, hanem mert meghatározza a Szent Péter
templom helyét is. Megtudjuk, hogy a templom a falu határában állott, és ezzel
ismét a mai templomhoz érkeztünic"Ez míndmáíg a falutól elkülönülten áll úgy,
ahogy a legkorábbi török utáni térképek is jelzik.

De menjünk tovább vissza az időben, Két XVI..: századi adatot kívánok meg
említeni. Az egyik 1592-ből datálódik, amikor Csatárt. Zrínyi György birtokának
mondják és 830 forintra becsülik 5 jobbágytelkét, 21 pusztahelyét. fél eke szán
tóföldjét, 3 ekényi erdejét, elpusztult halastavát és Szent Péter tiszteletére
szentelt tornyos kőtemplomát. A másik adat 1505-ból való, amikor Bakócz· Tamás
megkapja Csatár falut az apátság kegyuraságával együtt.

E két adat az azonosítás szempontjából azért lényeges, mert világosan kitűnik

belőlük, hogy Csatáron nem volt más templom, csak az apátsági Szent Péter
-egyház. Sem a falu anyagi fe1becsülésekór, sem a kegyuraság ajándékozásakor
nem emIítenek más templomot.

Plébániatemplom létezéséről tehát nem tudunk. Bár néhányan hibásan a
pápai tizedjegyzékben említett Csatárt ezzel azonosítják, tudjuk, hogy az 1333-ban
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Irsa után említett csatári plébánia a megye északnyugati határában fekvő Csa
tárfalu Mária-templomára vonatkozik. Ez a templom Arpád-korí romokból újjá
építve ma is fennáll.

Ami .az építészeti részleteknek a XIII. század második felére való. datálását
illeti, ezt egy ásatásnak és műemlékkutatásnak kell eldöntenie. A magam részéről

azonban alaprajzát tekintve nem tartom ennyire problémamentesnek a templom
datálasát. Úgy tűnik, hogy mai legkorábbi részei átépítés eredményei, és bár ez
az átépítés történhetett a XIII. században - véleményem szerint 1263 után -,
de korábbi részletek felhasználásával.

Mérete miatt sem vethetjük el bencés eredetét. Csupán egyetlen példaként
említem a csanádi Márta-apátságot, amely gazdag királyi adományokból épült,
Gellért saját sírhelyének szánta és a templom - amelynek helyén ma a görög
keleti templom áll - semmivel nem volt nagyobb a csatárinál. És bizonyos, hogy
jóval kisebb terület állt rendelkezésre a hozzá kapcsolódó kolostornak, mint
itt, Csatáron lehetséges volt. Akik mérete míatt tagadják a mai templom bencés
erédetét, felhozzák érvként azt is, hogy az a bencés apátság, ahol olyan jelentős

Biblia készült, mint a csatári, sokkal reprezentatívabb egyházzal rendelkezett.
Ezt az érvet azonban el kell 'felejtenünk. Az új kutatás (Wehli Tünde: Az Admonti
Biblia, Bp. 1977.) világosan bebizonyította, hogy a Biblia salzburgi munka. Úgy
érzem, hogy" mindezek a megfontolások fölöslegesek az említett oklevelek bi
zonyító ereje mellett.

Másik kérdésünkre, hogy hol állhattak a IX. századi templomok, nem tu
dunk feleletet adni. Ismerve a terület pusztultságát, az ásatások lehetőségeit, a
datálás problémáit, színte a véletlenre kell bíznunk, hogy kiindulást találjunk
'a kutatás számára. Valaml meggondolás azonban ezzel kapcsolatban is említ
hető. Hahót déli részétől kissé keletre, a pölöskefői és a hahóti határ találkozá
sánál van a Sárkányszíget nevű dűlő, amely a Hahót nembeli Sárkány család
ról kapta nevét, s amelyet több kutató - magam is - az Arpad-kort Buzád
szigettel azonosítottunk. Ezen az egykori szigeten, amely a Piliske folyó mocsár
világából emelkedett ki, egy korai erődítmény nyomai látszanak. 1365-ben vár
helyként említi egy oklevél, ami kétségtelenül utal egy akkor már elpusztult
erődítményre. A helyszínen végzett megfigyeléseim olyan jelzéseket adtale, mintha
érdemes lenne itt alaposabb kutatásb végezni.

BOROVI JÓZSEF

A CSEH-LENGYEL ÉS A MAGYAR
EGYHÁZSZEH VEZÉS

A prágai püspökség alapításának ezeréves évfordulója, a lengyel poseni
mísszíős püspökség térítő tevékenységének megindulása és a magyarországi latin
rítusú keresztény térítés '.kezdetének ezeresztendős évfordulója - kiváló alkalmat
nyújt arra, hogy a három, egymással földrajzilag szomszédos nép egyházszerveze
tének folyamatát, egyezőségét és' különbözőségét megvizsgáljuk. Bár rövid idő

közökben követik egymást az egyházszervezet kíépítéseí, ezek a rövid időközök is
elégségesek arra, hogy a három egyházszervezet egymástól eltérő képet mutasson.

A cseh nép történetében a politikai és egyházi szervezet kiépítése a Német
-Római Birodalom keretében történt. A cseh nép földrajzilag annyira a Biro
dalomba ékelődött be, hogy nemcsak politikai és egyházi kapcsolatba,
hanem f ü g g ő s é g i v i s z o n y b a is került vele 973-ban, a prágai püspök
ség alapításakor. A cseh népnek sem politikai, sem egyházi függetlenségéről nem
beszélhetünk. A fejedelem hűbérese a császárnak, püspöke pedig a mainzi ér
sek suffraganeusa

A lengyel államalapítás is ugyanúgy ment végbe mint a cseheké: a tör':
zsekre osztott nép között egy család emelkedik ki német birodalmi segitséggel
és lett politikailag hűbérese a Német-Római Birodalomnak - egyházilag. rnísszíós
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