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1.
2.
3.
4.

Akadémiai Kislexikon I.Budapest,akadémiaikiadó,1989,780.p.
kisslajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára I.Budapest,akadémiaikiadó,1988,605.p.
kisslajos:uo.710.p.
dr. Borovszky samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya szabad királyi város.
(magyarországvármegyéiésvárosai11.)magyarországmonográfiája.Budapest,1906,72.p.
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Hontvármegyeatörténelmimagyarországlegkisebbmegyéiközétartozott,székhelye,
Ipolyságpedigtalánalegkisebbmegyeszékhelyvolt.
amegyeHontvárakörülalakultki,nevétisrólavette.Hontmanógrádmegyetelepülése,ahelyénálltvalamikoregyföldvár,amelyetvalószínűlegHuntnémetszármazásúlovagalapított,segybenővoltavármegyeelsőispánja.aHont–Pázmány(némely
leírásokban:Hontpázmány)eredetilegnémetnemzetségvolt.ősei,HontésPázmány
lovagok I. (szent) István idejében, hihetőleg Gizella királyné kíséretében jöttek be
magyarországra. (a tőlük származó nevezetes családok a szentgyörgyi és a Forgách
família.)1 anémeteredetűHontszemélynévvolt,tulajdonképpenijelentéseszáznagy,
hadnagy (lásd: középfelnémet hunt = száz). a nevet a korabeli és későbbi oklevelek
többalakbanisrögzítették:Hunt(1075),Chunt(1156),Hunth(1290előtt).2
TehátHontvoltavármegyeelsőszékhelye,névadója–adöntéstársadalmi,katonaielvalapjántörtént.aföldvárromlásávala14.századelejétől(1329után)előbb
drégely vára (első említése 1274: dragul) lett a megye központja, majd annak török
által történt eleste után a megyeszékhely átkerült kemencére. ezt a szokatlan nevű
településtarrólapatakrólneveztékel,amelymenténépült.aszláveredetűszójelentése:köves(medrű)patak.3 Ittépültfölazelső,valódimegyeháza,amelymindamai
napigáll,jelenlegiskolaműködikbenne.
1806-banamegyeszékhelyet(Ipoly)ságrahelyeztékát.avároskaazIpolyfolyójobb
partján, tőle északra terül el. kiválasztásának szempontja valószínűleg a könnyebb
elérhetősége, az egyházi szerepe, valamint az lehetett, hogy ez volt az akkori megye
legnépesebbmagyartelepülése.Természetesenmegsemközelítettemásmegyeközpontokét,hisz1906-ban4000,1910-beniscsak4206,zömmelrómaikatolikusvallásúszemélyéltavárosban.
atelepüléselsőemlítésevitatott.egyesekszerint1237-benemlítiksaagnévenegy
Iv.Bélaáltal,zólyombankiállítottoklevélben.4 aföldrajzineveketimológiaiszótáraszerint1244-benírtáklesagalakban,deemlítéstörténikegy15.századbanátírt,erede-
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tileg1235-benkeltokmányrólis,ezutóbbiazonbannemmaradtránk.aság köznév
többmagyartelepülésnevébeniselőfordul,jelentése:domb, erdős magaslat.1799-től
afolyómellékéreutalvakülönböztettékmegahasonlóelnevezésektől,ekkorkaptaaz
előtagot.amagyarnyelvbenekkorazIpolyságalaklettahivatalos,ámaszlovákmegőriztearégit,mindamainapigŠahyazelnevezése.5
avárostörténetétbemutatóösszefoglalásokeléggéeltérőévszámokatemlíteneka
településselkapcsolatban.ennekazlehetazoka,hogyháromeseménytnemmindig
különítenekelhatározottanegymástól.ezek:avárosnevénekírásosemlítései;aprépostságalapításiéve;akolostorésatemplomátépítése.mindeztmegzavarjákavárrólszólófeljegyzésekis,nohaezidőbenjóvalkésőbbitörténés.
Jelen írás mindezt igyekszik jól elkülöníteni, szétválasztani, hogy feleletet tudjon
adniacímbenmegjelölttémára.
egyeslexikonokszerintaHontnemzetségtagjailétesítettéka12.századelejéna
premontreiekkolostorát.ekoraikeltezésvalószínűlegelírás,hiszmagátarendetalapították1120-ban.másforrásokadátumotkésőbbreteszikaprépostságfundálását
illetően. Borovszky még így fogalmaz: „mikor és ki által alapíttatott a Boldogságos
szűzről elnevezett sági konvent és prépostság – oklevél hiányában nem tudjuk.”
valószínűlega12.századelsőfelében,eztbizonyítjákamostanitemplomrománstílusú részei.6 az első templom fennállása és stílusa azonban nem bizonyíték magára a
rend meglétére is. a katolikus lexikon szerint 1235-ben alapította a Hont–Pázmány
nemzetséghez tartozó márton bán, aki – mivel nem volt gyermeke – a birtokait is a
kolostorrahagyta,ésafelszentelésalkalmávalIv.Bélakirálynakajánlottaföl.7 aprépostságtörténetétfeldolgozókutatók(PaterkaPál,PálinkásTibor)1236–1238közé
teszikazalapításévét,smegemlítik,hogyafelszentelésénrésztvettBélakirályis,aki
nagytámogatójavoltapremontreirendnek.8 Birtokokatadományozottnekik,állítólag
magátságtelepüléstisnekikajándékozta.akésőbbieksorániskedveltékkirályainka
helyet, szívesen jártak ide vadászni. mindezek fejében a szerzetesek megkapták az
Ipoly-hídvámszedésijogát,későbbpedigavásárszabadalmat,sőtpallosjoggalruházták föl a községet. a konvent első pecsétje 1262-ben készült, az angyali üdvözletet
ábrázolta.ajelenlegi1377-bőlvaló,mivelazeredetinemmaradtfenn.kezdetbenprépostjainak még csak keresztnevük volt (a magyarban ekkor még nem alakultak ki a
családnevek,csupána14–15.századtólöröklődtek),azelsőleírtprépostrolandvolt
(1244), az utolsó valódi, azaz ott élő pedig Fegyverneki Ferenc (1506/7–1534), aki
közel harminc évig vezette a konventet. Halála után a kolostor az esztergomi érsek
gondjaira lett bízva. a magyar katolikus lexikon szerint az utolsó prépost Gubasóczy
Jánosvolt(1688),akifeltehetőenmárGaramszentbenedekenélt.1829-tőlpedigmár
csakacímetadományoztaazegyházmegye.

5.
6.
7.
8.

kisslajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára…, i.m.I.632.p.ésII.434.p.
dr.Borovszkysamu(szerk.):Hont vármegye és Selmeczbánya szabad királyi város,i.m.72.p.
http://lexikon.katolikus.hu/s/s%C3%a1gi%20Boldogs%C3%a1gos%20sz%C5%B1z%
20m%C3%a1ria%20pr%C3%a9posts%C3%a1g.html
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/sk/museum_hungaricum_2/pages/003_az_Ipolysagi_boldogsagos.htm
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9.

dr.Borovszkysamu(szerk.):Hont vármegye és Selmeczbánya szabad királyi város,i.m.72.p.
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avártörténeteszorosanösszefüggakolostorkésőbbitörténetével.ugyanaszakirodalom minden esetben várat említ majd ságon, amint azonban a későbbiekben
olvashatjuk, nem igazi, klasszikus értelemben vett várról, inkább valamiféle erődítményrőlbeszélhetünkavároskaéletében.
Borovszky is említi a várat, mégpedig 1444-ben adja meg létének első dátumát.
ekkorGyarmatiBalázsésfiaimegirigyelveakonventvirágzását,Bálintprépostotszerzetestársaivalkiűztékakolostorból,saztvárráalakítottákát.9 Fenntartássalkellfogadnunk ezt a gondolatot több szempontból is. világi (katona) magyar személyek ilyet
abbanakorbanoknélkülnemmertekvolnatenni,hiszaszerzetesekelűzéseazegyházzalvalókomolykonfliktushozvezetettvolna.egyáltalánmiértlettvolnaszükségük
egykolostortvárráalakítani,milyenpénzből,kiktartottákvolnafönn–éssorolhatnánk
akérdéseket,kételyeket.erreazállítólagosépítményreakésőbbiekbenegyforrássem
térki.
egészenmáshelyzetálltelőmintegyszázévelmúltával,amikoratörökökhazánkbanmindészakabbravonultak.miutánafőváros,Buda,esztergom,azérsekiszékhely
ésaközeliváciselesett,azudvaraz1546-bankiadotttörvényébenmegparancsolta
avégvárakkiépítését,valamintaságikolostortésahozzátartozótemplomoterődítménnyéátalakítani.a„vár”elsőkapitányaThuriGyörgyvolt,1550-tőlpedigJakusich
Ferenclett.
épp 1550-ből maradt ránk egy értékes, latin nyelvű feljegyzés, amelyet némethy
lajosközöltésismertetett1897-ben.10 azeredetiokiratakkorazesztergomifőegyházmegyei könyvtár irattárában volt megtalálható (acta kopácsyana III. 184.) ezen írás
háromvárőrségét,létszámát,zsoldját,tisztjeinekanevétistartalmazza(Újvár–ma
érsekújvár,drégelyésság).mindháromamindenkoriesztergomiérsekgondozásában
volt,azelőzőkettőtközvetlenülmagatartottafönn.viszontaságivárkarbantartása,
katonaságánakteljesellátásaahelybéliprépostfeladatavolt.aprépost,minttudjuk,
apüspöknélalacsonyabbegyházirang,apremontreikanonokrendekszerzetesházainakelöljárója.Jóvalkevesebbingatlannalésjövedelemmelbírt,mintegymegyéspüspök,ésfőlegmintazérsekirangotviselőesztergomiegyházifőpap.ezértnemlehetett
csekélyfeladatPoklostóiprépostnakaságonlevőerődítményfenntartása,valaminta
szerzetesrendtagjairólvalógondoskodás.
az okirat alcímében a castellum szó olvasható, amely a latin nyelvben inkább az
erődnek, erődítménynek felel meg, az arx (vár) szó a későbbiekben sem fordul elő.
ennekellenéreatovábbiakbanazttöbbszörvárkéntfogomemlíteni,mintarólaszóló
eddigiforrások.megjegyzem,ugyanakkordrégelytarxnévenszerepeltetiakorabelifeljegyző.
az aláírásból kiderül, hogy a szöveget saját kezűleg írta az ispán, akinek a nevét
nemismerjükmeg,mivelcsupánN. betűvelrövidítetteazt.aztviszontmegtudjuk,hogy
egy salm nevű egyén megbízása alapján íródott a dokumentum. valószínűleg niklas
salm(magyarul:salmmiklós)grófrólvanszó,abécsiudvarifőkamarásról,akiezév,
azaz1550decemberébenhunytel.
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Tekintsükátezekutánságvédőineknévsorát1550-ből,milyenadatokatismerünk
megróluk,ésmilyenegyébinformációkkaltudjukutólagaztkiegészíteni.
a várkapitány, a kapitányi rangot viselő várparancsnok a horvát származású
Jakusith(azokiratbanJakosith)Ferencvolt.Tízlovastartozottaközvetlenirányítása
alá.azsoldjahavonta34aranyforint(florenus)volt,amitazélelmezésre,fegyverekre,
ruházatrakapott.egyébként1560-banGyőrváránakalkapitányalett,tehátmegmenekültatöröktámadásidején.11
valószínűlegazerődítménylétszámaindokoltaazt,hogykétvárnagya (avárkatonaiparancsnoka)isvoltazőrségnek.PekryGábor12 ésvajdaIstvánszinténtíz-tízlovassalbírt.érdekesmomentum,hogyavárnagyokzsoldjátnemrögzítikpontosan.aleírás
szerint(aprépostságrészéről)amindenkoriesztergomiérseknekjuttatottjövedelem
egyharmadrészétkapjákfizetségül.
anévsorbanezekutánkilenctiszt (tüzér)következik:
8lovassaldombaymihály13 ésPapyFerenc,
6lovassalÖstelekyJános,
4-4lovassalBekefalvay(másképp:Bekefalusi)György,kézylőrinc,Izdenczylázár,
dessewffyJakab,rednekyJános,ésCharyGyörgy8-8aranyforintzsolddal.
ugyanitt,ságerődjében50gyalogos teljesítettszolgálatothavi2-2aranyforintfizetség fejében. végül négy tizedest sorol be név nélkül a lajstrom 12-12, összesen 48
aranyforintzsolddal.
a korabeli okirat szerint tehát mégsem lehetett jelentéktelen ság település vára,
hiszafalainbelül130hivatásos,azazfizetettfegyverestartózkodottállandóan.
közeledőveszélyesetén–akorszokásaszerint–azerődítménybeköltöztekbea
városkaésakörnyezőfalvaklakóiis,mintegymenedéketkeresve.Ilyenkoramegfelelőkorúférfinépteljeslétszámbanrésztvettavédelemben(mintismert,sokvégváresetébenméganőkis),tehátavédőkszámatöbbszázraemelkedettegyilyeneléggéfelszereltvárban.(afelszereltségreutalabombardaszóis,amelybombázótjelent.nem
tudjuk, hogy ez csupán kőhajító szerkezet volt-e, vagy már mozsárágyú, mivel az a
leírásbólnemderülki.)
Hogymennyibekerültaságiprépostnaka128személy(ugyeakétvárnagyotaz
esztergomiérseknekküldöttjövedelembőlfizették)pénzbeliellátása,azaleírásalapjánkönnyenkiszámítható:havonta254florenusba.
azolvasóazonnalfeltehetiakérdést,vajonmekkoralehetett1550-benegyaranyforint vásárlóértéke. a témát még megközelíteni sem lehet mai szemmel nézve.
Teljesenmásdolgokszámítottakakkorértéknek.egyháztartásbananélkülözhetetlen

10. némethylajos:Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából.Történelmi
Tár,1897,545–552.p.
11. nagyIván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal.Pest,1859,v.
288.p.(acsalád-éskeresztneveketamaihelyesírásalapjánközöljük.)
12. 1552-ben, az események után erdélyben telepedett le. Idővel udvarhely és Háromszék
főkapitányalett.l.nagyIván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal,i.m.IX.200–201.p.
13. 1552-ben a palásti (Plášťovce) csatamezőn esett el a törökök elleni ütközetben. l. nagy
Iván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal,i.m.III.348.p.
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só, a méz; a katonaembernek a ló, a fegyverek, az akkori megfelelő ruházat.
Feltételezhetjük,hogyegynemesiszármazásúvárkapitányvagyvárnagya16.századi
korelvárásiigényeinekmegfelelőenjólmegfizetettemberlehetett.

alatinnyelvűdokumentummegfogalmazásaésírásaután460évvelmegállapíthatjuk,
hogyságvároskaakisnépességeellenéreisfontosszerepettöltöttbeazegyházi,társadalmi,politikaiéletbenakorabelimagyarországon.

14. nagyIvánszerintaprépostkeresztnevemátévolt.l.nagyIván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal,i.m.IX.1862,395.p.
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drégelyváránakelesteután(azostromnégynapigtartott:1552.július6–9.)hamarosanatörökseregekbevettékésfeldúltákságvárátis(1552.júliuseleje).akolostor
szerzeteseiGaramszentbenedekremenekültek,ésvelükmentazerődítménytfenntartóságiprépost,Poklostóimátyásis.14 ságkétszervolttörökkézen:1552–1595között,
majd1625-tőlBuda1686-osvisszafoglalásáig.ezutánazerődítményrésztelbontották,
csak a romos kolostor és templom maradt meg, így ság vára mára csupán írásos
emlék.
a jelenlegi kolostor már a 17. század végén épült a korábbi maradványainak felhasználásával, majd ezt 1736-ban átalakították. a hajdani templom újjáépítésére
pedig 1734-ben került sor, a réginek egyes részeit megőrizve (például a portálé), de
márbarokkstílusban.

