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„Én, Ottó, Győr nembeli Győr fia, a
somogyi vár ispánja, mivel Isten körül-
tekintésébő1 és uralkodóink jóakaratá-
bó1 gazdag vagyok, és mindenféle
vagyonban bővelkedek, lelkem üdvéért
állandó elmélkedéstől ösztönözve taná-
csot kértem a lelki atyáktól, mily cseleke-
dettel üdvözülhetnék.” Így kezdődik az
az 1061-ben kelt oklevél, amely
Somogy megyéről és több más hazai
településünkről, így például Pest váro-
sáról az első írásos emlékünk, és
amelyből a szentjakabi monostor alapí-
tásáról értesülünk. Maga az eredeti
irat elveszett, szövege csupán egy
1377-ben íródott iratban maradt fenn,
amit 1957-ben fedezett fel a történettu-
domány, de azóta már többen értel-
mezték a 975 szóból álló textust.

Számtalan kérdésre máig nem tud-
juk a pontos választ, és a derék histo-

rikusok különböző következtetéseket
vontak le e rövid leírásból. Ma az a leg-
valószínűbb, hogy Atha-Ottó – az okle-
vélben előbbi módon szerepelt Moson
megyei nagybirtokos család sarja,
Győr fia, I. Béla királyunk idején, 1061-
ben Somogy ispánjaként alapította az
egyházat. Ő így vall erről: „monostort
alapítottam tehát Istennek és Szent
Jakabnak (a tiszteletére) és ami vagyo-
nom volt, vagy amit uraimtól kaptam a
király s ezen ország összes nagyjainak a
helyeslésével és tanúsága mellett, lelkem
üdvéért, mindent odaadtam oly feltétellel,
hogy amíg élek, a monostort az apátom-
mal együtt én magam igazgatom és vise-
lem gondját, halálom után pedig egy püs-
pöknek vagy ispánnak, illetve rokonom-
nak vagy unokatestvéremnek se legyen
hatalma fölötte, hanem körültekintő
gonddal király urunk rendelkezzék fölöt-
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te.” Ottó ispán tehát korának szokása
és gyakorlata szerint 1061-ben „saját-
monostort" alapított és egyenes ági
örökösök hiányában — halála esetére —
kolostora birtokjogát vagy esetleg
jogos örökösének kijelölését a királyra
bízta. Ez nem volt gyakori akkoriban,
csupán a legtehetősebb nagybirtoko-
sok engedhették meg maguknak, hogy
a királyi dinasztia példájára ők is
monostort alapítsanak a
maguk és családjuk lelki
üdvössége érdekében.

Nem véletlen, hogy
még a Képes Krónika
legősibb része is meg-
örökítette az eseményt.
„Zolomerus, Dalmácia
királya s Géza herceg
unokaöccse fölkérte
Salamon királyt és a her-
ceget, segítsék meg a
karinthiaiakkal szemben,
kik Dalmáciát elfoglalták.
Miután ezt sikeresen meg-
cselekedték, hazatérésük
alkalmával Atha palatí-
nus meghívta a királyt és
a herceget, hogy a Szent Jakab tiszteleté-
re emelt zselici monostora felszentelésén
vegyenek részt; ami meg is történt.” Ez
nem kevesebbet jelent, mint hogy
1066-ban, a dalmáciai háború után
Salamon és Géza részt vettek az
addigra már elkészült épület felszen-
telésén a nádorrá kinevezett alapító
meghívására.

Az oklevélből azt is megtudjuk,
hogy Ottó miért itt alapította meg a
monostort. A Kapos folyó közelében
álló hegyen ugyanis már állt egy régi
templom, ami azonban rendkívül rossz
állapotban volt. Ez az épület szintén
Szent Jakab tiszteletét hirdette, és a
patrónus megtartásával épült fel az új
templom és bencés monostor.

Érdemes megjegyezni, hogy az okle-

vélben leírtak teljesen fedik a valósá-
got: a Nagy Emese által folytatott ásatá-
sok máris bebizonyították, hogy a
kolostor 11. századi templomát másod-
lagosan felhasznált római téglaanyag-
ból építették, a terület 10-11. századi
lakosságát pedig kerámialeletek és
sírok igazolják. A környék tehát a
Karoling-kortól bizonyítottan lakott
volt, a temetőben talált I. István kori

érme pedig jelzi, hogy a hegy lábánál
fekvő középkori magyar falu államala-
pító királyunk idején már létezett. 

A hatalmas és gazdag monostor
életéről csak keveset tudunk.
Birtokainak zöme a Zselicben és az
Ormánságban feküdt, de még a Rába
és a Duna mentén is kapott jószágokat.
Huszonhat falujával a 11. század egyik
leggazdagabb egyházi intézményének
számított. 

A régészeti feltárások igazolták a
szentjakabi kolostor egykor volt gaz-
dagságát. A rommá váló épületek feltá-
rására 1960–1966 között került sor,
Nagy Emese vezetésével. Kezdetben a
templom és a kolostor különböző
helyeken álltak a hegytető déli oldalán.
A feltárás során bebizonyosodott, hogy

először a templom épült meg. Az ere-
detileg román stílusú épület a római
kori kövekből és téglákból készült, a
14-15. század fordulóján gótikus ele-
mekkel bővült. Az apátsági templom
látszólag háromhajós, egyapszisos
alaprajzú, a mellékhajók előkészüle-
tekre szolgáltak, illetve az alapító
kegyúri család temetkezési helyei vol-
tak. 1392-ben IX. Bonifác pápa búcsút
engedélyezett a falai között, és ez az
időszak lehetett a monostor fénykora.
Ekkor építették át a kolostort, szabá-
lyos kerengőt kapott, a falait megerősí-
tették, és rengeteg gótikus elemmel
díszítették. Ugyanebben az időben a
domb északi részén egy kisméretű
gótikus, centrális nyolcszögletű kápol-
nát építettek. 

A késő középkorból nincsen ada-
tunk a szerzetesek mindennapi életé-
ről. A hódoltság első évtizedeiben biz-
tosan elkészültek, és helyükre marco-

na végvári katonák
kerültek, akik Somo-
gyot őrizték az oszmán
portyáktól. Somogy
eleste után a funkció-
ját elvesztette, az épü-
letek pusztulásnak
indultak. A 18. század-
ban már csak romokat
jegyeztek fel az erre
járók, és csak a temp-
lom csupaszon álló
falain látható freskók
árulkodtak az épület
egykori lakóiról. 

Szerencsére azóta
megmenekült az enyé-
szettől, a feltárások

után a helyreállítására is sor került.
Ma már felújítva, kulturális progra-
mokkal várják a látogatókat a gyönyö-
rű környezetben fekvő apátsági
romoknál.

Reméljük, hogy a 21. században
Kaposszentjakab újra a környék egyik
szakrális és turisztikai központjává
válik. Az alapító szavaival élve: „és akik
a mondott javakból a monostortól bármit
is elvennének, őket Isten, Szűz Mária,
Szent Jakab és Isten minden szentje átka
sújtsa, és Krisztus árulójával: Júdással
együtt részesüljenek a kárhozatban, és az
ítélet napján a magasságos bíró ítélőszé-
ke előtt küzdjenek meg velem. Ámen”
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