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A prépostság rövid története 

Somogy megye egyetlen premontrei prépostságát 
Moys és Alexius mesterek Szent Benedek tiszte-
letére alapították. A testvérpár apja, idősebb 
Moys II. András nádora volt, az ifjabb Moys pedig 
IV. Béla alatt viselt fontos méltóságokat, majd ké-
sőbb V. István nádora lett. Az alapító testvérpár 
1252-ben a környékbeli Kelemenvölgy, Szenna és 
Patca, míg két évvel később Pat faluban adott a 
monostornak birtokot. A család a 13. században 
élte fénykorát, később sokat vesztett jelentőségé-
ből. A 13. század végén a família két részre sza-
kadt; Somogyban a Gereczi család lett a birtokos 
és a prépostság kegyura, amelynek gyakorlásá-
ban II. Ulászló Gereczi Antalt 1492-ben megerő-
sítette. 1552-ben következett be a prépostság vég-
leges pusztulása. Az első katonai felmérésen még 
jelezték romjait, amelyeket később Rómer Flóris 
is azonosítani tudott. Az épületegyüttes tégláit 
fokozatosan elhordták építőanyagnak, a mara-
dék föld alá került, a 20 századra már nem volt 
látható nyoma.1

A prépostság helye, 
megközelíthetősége

A monostor az akkor már létező Magyarfalu mel-
lett épült meg. A falut ezután általában Szentbe-
nedekként említették, ma Bárdudvarnok egyik 
településrészének neve utal egykori helyére.  
A prépostságot ugyanakkor a szomszédos na-
gyobb településről Kaposfőinek is nevezték.

A premontrei prépostságok általában forgal-
mas helyekre, utak, hidak, vízi átkelők mellé épül-
tek.2 A Kapos folyótól délre lévő (Belső-Somogy 
keleti részén elhelyezkedő) dombvidéken, jórészt 

a mai Bárdi-patak ágaihoz települő kisebb méretű 
települések és a hozzájuk tartozó plébániák vi-
szonylag sűrű hálózata alakult ki. A közelben nem 
volt város vagy gazdagabb mezőváros, de Kapos-
fő jelentősebb település, esperesi központ volt. 

A térség egyik legfontosabb útvonala So-
mogyváron és Hetesen át érkezett a Kapos völ-
gyéhez, majd a Kapos széles árterén átkelve ket-
téágazott és dél felé Hedrehely, Sziget, Pécs felé 
vezetett.3 Ezekhez a fontos utakhoz közel települt 
a prépostság. A hely kiválasztásában nyilvánva-
lóan a vízrajzi helyzetnek is fontos szerepe volt. 
A későbbi monostor melletti patakágak halászat-
ra, halastavak, malmok létesítésére, szállításra, 
közlekedésre is alkalmasak voltak. 

A prépostság épületeit egy, a Bárdi-patak ágai 
által közrefogott, háromszög alakú domb nyuga-
ti oldalában építették fel, ahol a felszínt egy nagy-
jából 30×60 m-es területen mesterségesen víz-
szintessé alakították. A monostort elsősorban 
Kaposfőről  lehetett megközelíteni, amit korabe-
li elnevezése is alátámaszt. Mivel a Bárdi-patak 
völgye mocsaras, néhol tavakkal szabdalt volt, itt 
a középkor folyamán nem alakítottak ki utat, a 
helyzet csak a patak szabályozása és a vasútvonal 
megépítése után változott. Egy másik út a mai 
domb gerincén vezetett Dadára. Ennek hosszabb 
szakaszai mélyútként még azonosíthatóak: Szent-
benedektől délkelet felé a Bárdi-patakon vezetett 
át, majd északra fordult, a Barát-hegyre. Erről 
egy út vezetett le a prépostsághoz, aminek nyoma 
még észlelhető a területen. Ugyancsak egy koráb-
bi út felhasználásával rögzült a Szennába és Pat-
cába vezető út nyomvonala (1. kép).

A prépostság birtokai, 
gazdálkodása

Az 1252-es adománylevél a prépostság birtokha-
tárainak felsorolását is tartalmazza, amely észa-

Kísérlet a bárdudvarnok-szentbenedeki 
premontrei prépostság  

környezeti rekonstrukciójára
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kon a Kapos folyónál (feltehetően a Kaposfői-ma-
lom környékén lévő átkelőhelyről) indult. A 19. 
századi kataszteri térkép még őrzi déli irányban 
a következő határszakasz, Rupa (Ropai) elneve-
zését. A határ a Gele nevű vizet (Bárdi-patak) 
érintve, Dada falu földjeivel határosan folytató-
dott dél felé Szennafőig (Szenna északnyugati 
részén található Szent-Béni-hegy a monostor tu-
lajdonlását őrzi) és Patcáig (Patca-rét), majd in-
nen északnak fordulva a Fertes/Fürtös völgyig 
haladt (ma emellett emelkedik a Fürtös-hegy), 
míg végül nyugaton a Gele-vizet követve jutott el 
a nagy útig.

A prépostság környezetének földrajzi képét a 
kisebb dombok között elhelyezkedő halastavak, 
malmok határozták meg, amelyeket a több ággal 
a Kaposba futó patak mentén alakítottak ki. 2015-
ben Harmath András (Tahiméter Kft.) készített 
topográfiai felmérést a prépostságról és környe-

zetéről. A monostortól északra ma vízkedvelő 
növényekkel (sás, nád) fedett mélyedés található, 
melynek vonala – legalábbis úgy tűnik – az Első 
Katonai Felmérésen is felfedezhető. A helytől 
északra egy malmot jeleznek a patakon átmenő 
útnál. A Második Katonai Felmérés térképén a 
Dadára menő út mellett – amelynek nyomvonala 
ekkor a dombot megkerülve vezetett –, a patak 
felduzzasztott vizéhez épült Békástói malmot is 
ábrázolták (2. kép). A monostortól északra fekvő 
tó már a középkorban létezett, a korabeli okleve-
lek a Békás-tavat rendre Magyarfalu után emlí-
tik.4 Az egykori tó mára növényzettel borított 
medre a mai térképeken is kivehető (3. kép). Kis-
sé északabbra, a Kaposnál lehetett Kaposfő és 
Kalácsafalva között az a halastó, amelynek mal-
máról szintén értesülünk. A térképek alapján a 
környéken az újkorban is halastavak, malmok 
működtek (4. kép).

A prépostságnak is helyet adó domb nem 
igazán alkalmas szántóföldi művelésre, a 18. 
századtól biztosan szőlő- és gyümölcstermesz-

► 1. kép. Drónfelvétel a prépostság környezetéről  
(fotó: Borzavári Balázs).

► 3. kép. A Bárdi-patak völgye (fotó: Aradi Cs.).

► 4. kép. A prépostsághoz vezető mélyút részlete (fotó: 
Aradi Cs.).

► 2. kép. A lelőhely környéke az Első és a Második Katonai 
Felmérés térképén, kereszt jelzi a prépostság maradványait 
(forrás: Magyarország (1782–1785) – Első Katonai Felmérés, 
Mapire, letöltve 2018. 10. 21. https://mapire.eu/hu/map/first-
survey-hungary;  Magyar Királyság (1819–1869)  
– Második Katonai Felmérés, Mapire, letöltve 2018. 10. 21. 
https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary).

https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary
https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary
https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary
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tésre használták, és a középkorban is hasonlót 
feltételezhetünk. A meredek domboldalról le-
zúduló csapadék elleni védekezésül talán már a 
középkorban kialakult a szőlők és gyümölcsö-
sök lépcsős-teraszos művelése, amelynek ma-
radványai a prépostságtól északra is megfigyel-
hetők. Nagyobb kiterjedésű szántóföldeket a 
mai állapothoz hasonlóan a dombot körbefogó 
patakágak túlsó oldalán, míg nagy területű er-
dőket elsősorban keletre, délkeletre feltételez-
hetünk (5. kép).

A prépostság épületei
A prépostság épületeiről és azok elhelyezkedé-
séről a Bertók Gábor által készített georadaros 
felmérés és a 2014-ben kezdődött – egyenlőre a 
prépostsági templomra és sekrestyére, illetve 

közvetlen környezetükre kiterjedő –  régészeti 
feltárások szolgáltattak adatokat5 (6. kép).

A premontrei prépostságok egykori épületei-
nek elhelyezkedése során nagy változatossággal 
számolhatunk. Néha kiépült a szabályos kolos-
tornégyzet, máskor csak egy szárnya, többször 
viszont a templomtól elkülönülő épületek épül-
tek meg. Hervay Ferenc Levente és Mezey Alice 
szabálytalan, laza beépítésű, számos esetben je-
lentős részben fából készülő épületegyütteseket 
tartanak jellemzőnek a premontreiek kapcsán;6 
esetünkben is hasonlóra gondolhatunk. 

Az építkezés a domboldal egyenesre alakítá-
sával kezdődött. Az így kialakított 30×60 m-es 
terület északi részén állt a prépostság temploma. 
Az épület szentélyéhez délről sekrestye csatlako-
zott. Szabályos kolostornégyzet itt nem épült ki, 
a georadaros felmérés és a helyszíni nyomok 
alapján legalább két különálló téglaépületet sejt-
hetünk a templomtól délre. A prépostság templo-
ma plébániatemplomként is működött, tőle délre 
falusi temető sírjait tártuk fel, míg az antropoló-
giai vizsgálatok alapján a szerzetesek a templom-
ba temetkeztek.7 

A prépostsági templom 
periódusai

A prépostság központi épülete a nagy méretű, 
három hajós, nyugati toronypáros, egyenes záró-
dású szentéllyel épült templom volt. A hajóinál 
14,3, a szentélyénél 8,5 m széles épület teljes hosz-
sza a támpillérekkel 23,5-24 m. A nagyméretű, 
impozáns templom viszonylag zömök, rövidebb 
alakját a dombon rendelkezésre álló kevesebb 
hellyel magyarázhatjuk (7. kép).

A nyugati homlokzatnál megépülő tornyok 
erősítésére a falak folytatásában, L alakban 100-
125 cm-es alapterületű támpilléreket építettek.  
A tornyok belső, keleti alapfalai nem épültek 
kötésben a mellettük lévő falakkal, kevésbé jó 
minőségben készültek. A főhajóhoz szélessége 
felénél valamivel keskenyebb mellékhajók csat-
lakoztak. Az első időszakban csak a négyzetes 
záródású szentélyt boltozhatták be.

A legkorábbi időszak padlójának maradvá-
nyát, egy keményre döngölt réteget a szentélyben 
és a főhajó kisebb területén tudtuk megfigyelni.  
A szentély padlószintje ekkor a hajóénál kb. 40 

► 5. kép. A prépostság helyéül szolgáló, egyenesre alakí-
tott domboldal (fotó: Molnár I.).

► 6. kép. Terepmodell a prépostság környezetéről, a máso-
dik periódus alaprajzával (készítette: Harmath András, 
Tahiméter Kft.; a templom alaprajzának megjelenítésében 
Balla Krisztián működött közre).
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cm-rel magasabban lehetett. A szentély keleti  
részen egy kis, 65×80 cm-es négyzetes oltáralap 
épült. 

A templom szentélyéhez délről csatlakozott 
egy 5,7 m széles helyiség, amelyet sekrestyeként 
azonosíthatunk. Északi és részben nyugati falául 
a templom falai szolgáltak, amelyhez keleten és 
délen keskenyebb, 84-95 cm vastag falakat építet-
tek. A sekrestye korai padlójának nyoma kisebb 
területen volt észlelhető. 

A prépostsági templomot később átépítették. 
A pillérek alatti sávalapozást külső oldalukon 
megvastagították, amit a templom hajójának be-
boltozásához kapcsolhatunk. Az alapok megerő-
sítése egyszerre történhetett a főhajó nyugati 
részébe húzott, észak-déli irányú alapfal megépí-
tésével, mivel nagyjából annak vonaláig tart.  
A keresztfal viszonylag keskeny (kb. 105 cm szé-
les), de jelentős, 230 cm mélységű, így valószínű-
leg a nagy méretű nyugati torony építéséhez kap-
csolhatjuk. Mivel a fal alapozása már 2-3 rétegben 
ásott sírokat rombolt, feltehetően leghamarabb 
a 14. század végén, de inkább már a 15. század-
ban készülhetett. A nagy méretű, négyzetes alap-
rajzú, 5×4,5 m-es belterű torony a főhajó nyugati 
2/5-ét elfoglalta. Megerősítése érdekében a nyu-
gati homlokzat középső részéhez két nagy mére-
tű támpillér épült.  A nyugati falat belső oldalán 
is megerősítették: egy, a korábbi sírokat romboló 
alapárokba tégladarabokat is tartalmazó rétege-

ket döngöltek. A torony emeletén karzatot alakít-
hattak ki.

Az átépítések idejéhez egy másik padlószintet 
is kapcsolhatunk. Az előzőnél magasabban, egy 
feltöltésen kialakított ledöngölt rétegen, habarcs 
nélkül egymás mellé tett tégladarabokból kiala-
kított padló maradványai a szentély mellett a 
templomhajó több pontján is megfigyelhetőek 
voltak. A padló fedte a korai időszakhoz kapcso-
lódó oltáralapozást, amely helyett egy nagymé-
retű, 260×128 m-es, U alakú oltár készült. 

A főhajó északi részén a második padlószint 
időszakához kapcsolható félköríves alapozást ta-
láltunk, amely talán szószék alapozásának ma-
radványa lehet. A templomtól nyugatra és észak-
ra egy ledöngölt meszes réteget találtunk, amely 
a korabeli külső járószintet jelzi. 

A monostor életének késői időszakában a pré-
postságban tűz pusztíthatott, így a templom felújí-
tásra szorult.8 Az addigi padlószint maradványaira 
egy feltöltési réteg került, amelyben égett csontda-
rabok mellett bronzolvadékokat és égett harang-
darabokat találtunk. Az ezen kialakított habarcs-
sávra párhuzamos, észak-déli irányú téglasorokat 
helyeztek, közülük néhány az eredeti helyén volt, 
máshol csak a lenyomatuk látszott. Az oltáralap 
padló felé eső részét kimeszelték. A később épült 
nagy torony belsejében egy eltérő szerkezetű, vas-
tagabb féltéglákból szárazon rakott padló marad-
ványai voltak megfigyelhetőek. A nagyobb össze-
függő területen megmaradt padlótöredékek 
alapján a szentély és a hajó járószintje a kései idő-
szakban már azonos magasságban volt. A temp-
lom végleges pusztulásakor bedőlő falak marad-
ványait ezen a szinten találtuk meg, és a kései 
időszak harangjának darabjai is előkerültek.

A későbbi időszakban a sekrestye is új, kissé 
magasabban fekvő padlót kapott. Ez a templom 
késői időszakából származó padlónak felel meg: 
ugyanolyan habarcsba rakott téglasorokból áll, 
azzal egy magasságban van, de a téglái ellentétes, 
nyugat-keleti állásúak. A sekrestye korábbi bel-
terénél kisebb felületet lefedő, 285×365 cm nagy-
ságú padló és a sekrestye eredeti fala között ke-
leten és délen egy alapfalat találtunk, amely a 
sekrestye későbbi időszakban történt megerősí-
tésének, tatarozásának nyoma lehet. A késői idő-
szak szárazon rakott tégladarabokból kialakított 
külső járószintjét a templom körül keletre és 
északra is sikerült azonosítanunk. 

► 7. kép. A két fázis rekonstruált alaprajza a feltárt  
maradványok alapján (rajz: Nyári Zsolt).
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