
ELŐZETES JELENTÉS A SOMOGYVÁRI BENCÉS APÁTSÁG 1972-73. ÉVI FELTÁRÁSÁRÓL

Az írott forrásokból jól ismert somogyi vagy so- 
mogyvári bencés apátság m aradványai — bár nem 
teljesen ismeretlenek a szakem berek előtt1 * — tu la j
donképpen egy évszázad óta csak romhalmazból 
képződött törmelékhalmok voltak. A romterületet vas
tagon benőtte a növényzet. A helyenként 3—4 m 
vastag törmelékréteg teljesen maga a lá  temette a 
kolostor egykori épülettöm bjének valam ennyi fa lá t s 
a bazilika fa la in ak  legnagyobb részét is. A ko
lostor udvarán épített közel 8 m mélységű vízgyűj
tőt is csaknem teljesen feltöltötték a kőbányászó és 
falpusztító emberek. A Szent Benedek-rendi kolostor 
monumentális b az iliká ján ak  vázlatos a la p ra jzá t s i
került G e r e c z e  P é t e r n e k  tisztáznia az 1895— 
96-ban végzett ása tása i révén/ kutatása it azonban 
nem tudta befejezni.

A Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága 1972. 
jú lius 24-én kezdte el az apátság i templom fe ltá rá 
sát,3 amelynek első szakasza 1972. szeptember 15-én 
zárult, majd 1973. jún ius 11-től folytattuk ismét a 
m unkálatokat. A Somogy megyei Tanács á lta l költ
ségvetésben biztosított ása tási keretből 1972—73-ban 
362 807 forintot fordíthattunk a somogyvári kutatá
sokra.

A Szenthárom ság, Szent Péter és Pál apostolok 
és Szent Egyed hitvalló tiszteletére szentelt bazilikát
I. László király (1077—1095) alapította.

,, Pannóniában az Ur m egtestesülésének 1091-ik 
évében, annak Vili . ind icatio jában d icsőén uralkodó  
László nevű királya ide jében az egyház egy királyi 
apátságga l gyarapodott. Azt a helyet pedig, melyet 
Isten szeplőtelen egyháza részére kiválasztott Simich- 
nek nevezik, mely egyike az ország legelőkelőbb vá
rosainak (nobilissima urbium te rrae ) ."  Szent László 
a somogyi bencés apátságot a dél-franciaország i 
Sain t G illes-i Szent Egyed monostornak rendelte 
a lá , sőt több mint egy évszázadon keresztül csak is 
francia  apátot választhattak a szerzetesek.

1. G ER EC Z E  P„ A K  20 (1897) 133-139. -  BA U M G A R TEN  
F., Sz 40 (1906) 403. — SZEN TPÉTERY I., Á rpád-kori ok
levele ink kritikai jegyzéke . Budapest 1928, 24. sz. — 
FÜ S S Y  T„ KSz 10 (1902) 119-212. -  SZ ÉC H ÉN Y I l„
A somogyvári Kupavár, illetőleg a Szt. Egyed ap átság  
történetének váz la ta . Budapest 1896. — D ER C S ÉN Y I D .,
A som ogyvári Szent Egyed ap átság  m aradván ya i. Bu
dapest 1934. -  LEV Á R D Y  F., M É 17 (1968) 165-188. 
-  M ARO SI E„ MÉ 21 (1972) 93-103.

A bazilika  XI. század i a lap ításáho z kétség nem 
férhet. Az eddigi fe ltárások is v itathatatlanná tették, 
hogy sem a bazilika fő fa la it, sem a belső osztófa
lakat nem építették korábbi épületelőzm ényekre, ha
nem csaknem  teljesen egységes és e léggé zárt ős
kori (bronzkori) rétegeket vágtak át az a lap fa lak . 
A kétszer hét p illér á lta l három hajóra osztott ba
zilika szentélyei félkörívesen záródnak. (74. kép.) A 
bazilika főtengelye K—Ny-i irányú (észak fe lé 26°-os 
e ltérésse l), hosszúsága 57 m (külm éret). A fő falak 
vastagsága 125—160 cm között váltakozik. A bazilika 
szélessége 25,2 m (külm éret). A nyugati oldalon a 
két hata lm as torony között helyezték el a főkaput, 
am elynek szélessége 1,7 m (belm éret). A déli o ld a
lon megépített másik kapu sokkal épebb á llap o t
ban m aradt meg (LXXV I. t. IL), ennek szélessége 
1,4 m. Az északi oldalon a kolostorból a templom
ba vezető egyik ajtó  szélessége 1,13 m (LXXVI. t. 
III.). A főapszis (LXXV I. t. V .) területét az Árpád- 
házi d inasztia  k iha lása  utáni időkben feltöltötték s 
így 0,8 m m agasságú emporiumot hoztak létre. Az 
emporium m észkőpadozata te ljesen  megegyezik a 
bazilika leg fia ta labb  mészkőlapos padozatával. A 
főapszisban az I. szelvényben későközépkori tégla- 
síros tem etkezéseket tártunk fel, az FH — 4-es szel
vényben pedig fontos stratig ráph iához jutottunk. (75. 
kép.) A főhajó  területének középső részét nem volt 
érdemes fe ltárn i, tekintettel a nagyfokú bolygatott- 
ság ra . Az északi szentély te ljes területét feltártuk, sőt 
a hajó nagyobbik részét is. A bolygatatlan temet
kezéseken kívül egy nagyméretű, téglából épített 
osszárium ot ta lá ltunk, benne közel 30 csontvázzal, 
illetőleg koponyával. Az északi szentélynél jól meg
figyelhető az ún. halgerinc-form ájú fa lazás i mód 
(LXXVI. t. V I.), amely azonban nem csak itt je len t
kezett, hanem a főszentélynél és az északi főfal 
egyes részeinél is. A déli szentély és a déli főfal 
m aradt meg a legépebb á llapo tban , helyenként az

2. G ER EC Z E  P„ A K  20 (1897) 131-160. -  vö. BÉKEFI R„ 
A  Balaton környékének egyházai és vá ra i a középkor
ban. Budapest 1907. — SZA BÓ  L., Á rpád-kori m agyar 
építőm űvészet. Budapest 1913.

3. Az ásatáson  részt vett dr. M atolcsi János archeozooló- 
gus, dr. M agyar Kálm án régész, Zsidi Pau la , Jankovich 
Dénes, Feld István régészhallgatók, B. Perjés Jud it, H. 
Bognár Zsuzsanna, Vám osiné V arg a  Ilona, Kun G a b 
rie lla , Som lósi Éva restaurátorok, Törekes László köz
ponti gondnok, V . Bálványosi K ata lin  műszaki rajzo ló .
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74. A somogyvárí bencés ap átság  tem plom ának a la p ra jz a , 1972. -  G rundrisse der Bened iktine rb asilika  von Somogy-
vnr 1079—73
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LXXVI, Som ogyvár. I =  Szent Egyed tiszte letére szentelt b a z ilik a ; II =  a bazilika  déli fő ka p u ja ; III =  a Benedek- 
rendi kolostor északi b e já ra ta ; IV, VI =  a bazilika  észak i szentélye ; V =  a bazilika  főapszisa , — St, Aegidiius 
B a s ilik a ; II =  Süd liches H aupttor der B a s ilik a ; III =  N örd licher Eingang des Bened iktiner K losters; IV, VI =  N ord

ap sis der B a s ilik a ; V  =  H auptapsis der Bas ilika .
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LXXV II. Samson harca az o roszlánnal. Som ogyvár, X II. század . — Sim sons Kam pf mit dem Löwen. Som ogyvár, 12 Jh.
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75. A somogyvári bencés ap átság i templom főapszisának  metszete. — Schn itt der H auptapsis der Bened iktinerbasilika
von Som ogyvár.

álló fa lak  m agassága itt megközelíti a 4 m-t. A p il
lérek -  eredetileg -  görögkereszt-alaprajzúak vol
tak, méreteik azonban a fő fa lakkal együtt épített 
félp illérekkel seholsem egyeznek meg, tekintettel a r
ra, hogy az utóbbiak lényegesen kisebb méretűek és 
téglából építettek, míg a közbülső pillérek bazaltból 
és homokkőből voltak összerakva. Az ÉH —1-es szel
vényben m egmaradt egy ledőlt pillértest, amely 
134x160 cm-es alapm éretű és 130 cm m agasságú 
volt. Ez a pillér-szakasz 133 db faragott követ fog
lalt m agában. A déli kapu vonalában egy monu
mentális és jól megépített fal húzódik észak-déli 
irányban, amely keresztül vág ja mindhárom hajót. 
Ennek a fa lnak a rendeltetése jelenleg még nem vi
lágos. Hasonlóan sok b izonytalansági tényezővel 
kell számolnunk az észak-déli osztófal U-alakú kiug
rása álta l közrefogott kripta rendeltetését és építési 
idejét illetően is. Bár a rendelkezésünkre álló  a d a 
tok még nem perdöntőek, m egkockáztatjuk annak 
kijelentését, hogy ez a hely a bazilika legfőbb pont
ja , ahol 1095-ben I. László királyt is eltemették. Az 
FH -1-es szelvény további fe ltárása várhatóan meg
nyugtató eredményt fog hozni.

A D H -1-es szelvény az építési periódusok és a fa 
lazás! technikák tekintetében hozott új adatokat. Az 
észak-déli irányú vastag fal a későközépkorban b i
zonyosan teljesen leválasztotta a templom funkcio
náló hajóit a már egyházi célokra nem használatos 
nyugati részektől. Az Á—1, Á—2 és Á —3 jelzetű te
rületeken XV I—XVII. századi kemencét (K — 1 ), kem en
ceelőtért (K -2 ) és hevenyészett falú raktárakat (R) 
ta lá ltunk.

A tornyok közül a T—2 jelzetű délnyugati torony 
fe ltárása pontos és egyértelmű feleletet adott a ben
cés apátság  és a templom török á lta li első e lfog la
lására . Ebben a toronyban ugyanis a későközépkor
ban egy nagy pincét képeztek ki, am elyet azután 4

raktárnak használtak . A tö lgyfagerendákkal lefedett 
pince a törökök ostromakor leégett, a pincében őr
zött leletek nagy része azonban m egmaradt. A to
ronyban ta lá lt 144 db ezüst obulus és dénár a la p 
ján  Somogyvár pusztu lását a XV I. század derekára 
tehetjük, annak  e llenére , hogy 1543-ból még is
merjük az apát nevét/1

A bazilika déli o lda lán , az 5x20 m-es II. számú 
szelvény fe ltá rása  világossá tette, hogy a bazilikát 
nem vágták bele a természetes dom bba, hanem az 
újabbkori feltöltődéstől eltekintve, a XVI. század e le 
jén tudatosan feltöltötték, ugyanakkor, am ikor a nyu
gati és a déli főkaput is e lfa lazták . Sőt, ugyaneb
ben az időben a kapuk előtt külső védműveket is 
emeltek. A II. szelvényben került elő az eddig ta lá lt 
9400 kisle let legszebb d a rab ja i közé számító, gaz
dagon aranyozott bronz Krisztus corpus (76. kép és 
LXXVIII. t. 1—2.) és a 950 m egm unkált kő legszebbi- 
ke : a Sám son harca az oroszlánnal. (LXXV II. t.) 
Tekintettel a rra , hogy a Sám sonos kő díszített o ld a
lával lefelé fordulva a déli kapu előtt hevert, a déli 
fal m egm aradt falszintjétől 184 cm-rel mélyebben, 
bizonyos, hogy a kapu díszítményei közé tartozott. 
Ez a dombormű ú jabb értékes ad at a somogyvári 
bazilika X II. század i építészetéhez és g azd ag ság á
hoz.

Ma még elsietett lenne pontos építési periodizációt 
adni, az azonban kétségtelen, hogy a ma is lá t
ható fő fa lak X I. század iak s ugyanebből az időből 
szárm azik a díszítmények egy része is. A X II. századi 
átépítés gazdag o rnam entikáját is sok értékes em
lék őrzi. Bizonyos, hogy a X III. század ele jén is ko
moly renoválási m unkálatok folytak az apátság  te
rületén s ta lán  ebben a században épült az észak
déli irányú osztófal is, eredetileg természetesen nem 
azzal a rendeltetéssel, hogy a hajókat m egkisebbít
sék ezá lta l. A tornyok együtt épültek a fő fa lakkal.

4. SÖ R Ö S  P., PRT X ll/B  Budapest 1912, 166.
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LXXVIII. Krisztus corpus Som ogyvórró l; Agyag pecsétnegatív Som ogyvárról, X III. század . -  Corpus Christi aus Bron
ze. Som ogyvár; Tönernes N egativ eins S iegels (T iparium ) aus dem 13. Jh . vqn Som ogy|ár. 1:1
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76. Krisztus corpus Som ogyvárról, bronz. X II. század . -C o rp u s  Christi aus Bronze. Som ogyvár, 12 Jh. 2:1

A tornyok és az észak-déli irányú fal közötti terü le
ten (Á - 1 - 3 .)  igen sok profán jellegű tárgyat ta lá l
tunk, am elyek közül feltétlenül kiem elkedik egy 
agyag pecsétnegatív (tiparium ), amely töredékes 
ugyan, mégis királyi pecsétnek látszik, de ta lán  ha
misítvány.'1 A X III. századi lelet (LXXV III. t. 3.) pozi
tív lenyom atát is bemutatjuk. (LXXV III. t. 4.)

A bazilikához észak felől csatlakozik a kolostor 
épülete, am elynek fe ltárásához csak 1973 nyarán 
kezdtünk hozzá. A Kolostor-1 jelzésű szelvényben 5

ta lá lt a la p fa lak  minden bizonnyal a kerengőt körül
vevő építmények tartozékai.

A kolostor udvarán létesített vízgyűjtő (ciszterna) 
csaknem  teljesen ép á llapotban  m aradt meg. A víz
gyűjtő kitisztítása sok faragott követ és egyéb leletet 
eredményezett. Többek között innen került elő egy 
kútkáva is, amely arra enged következtetni, hogy a 
kolostor egykori — nyilvánvalóan nagy mélységű — 
kútja is a közelben keresendő.

Bakay Kornél

5. K u b i n y i  A n d r á s  szóbeli közlése, 1973. október 
27-én.
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RAPPORT PRÉLIM IN AIRE SUR LES FO U ILLES  DE L'A BBA YE B ÉN ÉD IC T IS  DE SO M O G Y V A R

Sur le territo ire de l'ab baye  royal de ja d is  siuté sur le 
sommet du M ont-Kupavar, à Som ogyvár après les fouilles 
du début du X IX e siècle , c'est en 1895-96 que des fou il
les notables ont été entreprises. Les exp lorations ont con
tinué en 1972, après une pause de 76 ans. Ces exp lo ra
tions de grande envergure entreprises par les M usées de 
Kaposvár vont se poursuivre pendant 10 ans parallè lem ent 
avec la restauration de monuments en ruine mises à 
jour.

La consécration de l'ab baye de l'ordre de St Bén éd ic
tin, fondé par Laszlo Ier, a eu lieu en 1091. Les deux 
entrées p rincipales de cette basilique à trois nefs, d'une 
longuer de 57 m et de 25,2 m de largeur, se trouvaient 
des côtés ouest et sud, le m onastère est lié à la basilique 
du côté nord.

Les fouilles intérieure de la basilique a rendu c la ire  
que la construction de l’ég lise comm encée au X Ie siècle  
s'est term inée au X IIe siècle . Au cours du prem ier triers

du X IIIe siècle  l'ég lise fut reconstruite su ivant les lois 
gothiques sans cependan t avo ir touché aux prirfcipaux 
murs extérieurs. Q uelques siècles après, l'espace  de l'ég 
lise fut divisé en deux parties dans la direction nord- 
sud, puis au début du X V Ie siècle , pour se défendre 
contre les turcs, les portes p rinc ipa les ont été em murées. 
Entre 1543 et 1553 les turcs ont à plusieurs reprises oc
cupé puis incend ié l'ég lise .

Plusieurs centaines de pierres taillées et plusieurs mil
liers de trouvailles apparues au cours des fouilles, reflè
tent bien l'éclat et la richesse de jadis de l'abbaye royal.

A  partir de 1091 jusqu 'au  prem ier tiers du X IIIe siècle 
l'ab baye  de Somogy a été hab ité par des relig ieux fra n 
ça is  venus de Sa in t-G ille s . A insi ce lieu, du point de vue 
d'historié de c iv ilisation , est d 'une portée européenne. Une 
partie im portante du m atériel docum entaire de l'abbaye 
se trouve en F ran ce : à Paris et à Sa in t-G ille s .

K. Bakay


