
ZOLNAY LÁSZLÓ

A kilenc százados Garamszentbenedeken
A - ritkán alaptalan - monda úgy tartotta: Géza herceg, utóbb I. Géza

király (1074-1077), minekutána álnok unokabátyjának, Salamon királynak seregé
re Pestváros mellett, .a mogyoródi domboknál megsemmisítő csapást mért, (1) és
annak trónját elfoglalta, a barsi hegyek közé vonult vadászatra. Itt történt, hogy
az egyik - Garam fölé meredő - sziklafal barlangjában egy megtört testű, imá
ba merült aggastyánra akadt. Salamon volt ő, a száműzött uralkodó. Ekkor ha
tározta el Géza - tartja a legenda -, hogy ezen a helyen monostort emel. Ez a
monostor lett Garamszentbenedek. (2)

Ami e királyi vadászat legendáját illeti, rejtőzhet abban némi igazság. A Ga
ramszentbenedek alatt fekvő falunak - később mezővárosnak - Petendnek plé
bániatemplomát Szerit Egyed, Sanctus Aegidius, Saint Gilles őrzi. Márpedig Szent
Egyed: a vadászok védőszentje. Géza királyegyházalapítási szándékához az is
hozzájárulhatott, hogy hazánkat ugyanebben a vészterhes 1074-es esztendőben ne
héz természeti csapások is érték. Az országot éhínség sújtotta. Garamszentbene
dek évkönyvei úgy tudják: Géza királya testvérharcok múltával - égi kíengesz
telesül (3) - építtette a váci székesegyházat s a szeritbenedeki monostort, A szerit
benedeki monostor patrociniuma - védőszentje - Nagyboldogasszony lett és
Szent Benedek.

A felszentelésre - s a gazdag megadományozásra - 1075-ben került sor. A
dombot - ahol rnost járok - 1075-ben Géza királynak, öccsének László herceg
nek - az ifjú Szent Lászlónak -, Nehemiás esztergomi érseknek s az akkori
Magyarország főembereinek, főpapjainak saruja tapodta. Ott volt Gyula nádor s a
püspökök közül Aron, Frankó, Gecticus és Lázár.

A pietáson kívül más meggondolások ís vezették Gézát. A szeritbenedeki mo
nostor a gyéren lakott Felvidék fokozatos benépesítésének korai állomása lett. Esz
tergom volt ennek a telépítési vonalnak egyik kí repítő Iészke: a Duna-jobbparti
érsekvárosnak egész egyházmegyéje a 'balpartra, a Felvidékre esett. Ám ez a tele
pítés jó ütemű volt. A Garam mentén, északra Zólyom vára - 1095-ben Szent
László halálhelye - megelőzi Szentbenedek alapítását. Keletebbre Bozók monos
torát 1135-ben, a Húnt-Pázmány nembeliek alapítják. A telepítés pedig a XIII. szá
zad elejére északon már eléri a Tátrát, a liptai s a túróci medencét. Géza király
adományaképpen a monostornak juttatott felföldi [ószágok térképe világosan mu
tatja: a Kisalföld drága, termékeny éléskamrájára támaszkodó Szentbenedek arc
cal missziós területe, a Felföld felé fordult.

Új feladat hárult Garamszentbenedekre a XIV. századtól fogva. Ezt építés
történeti emlékek is őrzik. A román kori monostornak gótikus átépítése - a ko
lostor építészeti életének második periódusa - az Anjouk korára esik. A monostor
XIV. századi várrá építése már annak a gazdaságpolitikának a jele, amely az An
jou-Magyarország kincstárává a Felvídék bányavárosait tette. Ettől fogva Szent
benedek - egyházi funkcióján, hiteleshelyi működésén túl - a bányavárosok kul
csa. Ez a szerepe a török-korban defenzivába szorul. Mohács után végvár. 1552-től

a Benedek-rend helyett az esztergomi érsekeknek - provizorok és királyi várna
gyok kormányozta - uradalmi központja. egyben erődítménye.

De forduljunk most Garamszentbenedek művészettörténeti hagyatéka felé! Ma
hatalmas gótikus stílű vártemplom uralkodik a hegyen. Az eredeti Árpád-kori
román bazilikának hatalmas csarnokát öt pillérpár tagolta háromhajós térséggé.
A kéttornyos eredeti templom hossza - mínt azt 1882-ben Knauz Nándor püspök
feltárási eredményeiből ismerjük - mintogy 36 m volt. Homlokzatának szélessége
13. A román kori templom testéhez dél felől csatlakozott a mainál sokkal szeré
nyebb méretű kolostor. (Ennek maradványait 1882-ben Knauz, 1908-ban Haiczl
Kálmán íttcní plébános, majd 1971-től a Szlovákiai Régészeti Intézet kutatta, ku-

(1) 1074. március H-én.
(2) Hronslcy Benadik, Szlovákia
(3) Géz6nak bizonyos, hogy voltak erkölcsi aggályai Salamon trónfosztásával kapcsolat

ban. Ugyanis elfoglalta Salamon trónját, de nem koronáztatta meg magát.
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tatja.) Valószínű, hogy ez a korai román monostor a tatárjárásban megrongáló
dott. A XIV. században összeomlott. A román kori ernlékanyagból ma mindössze
két hírmondó maradt: az északi hosszfalon elhelyezett - különféle kenceficék
kel összemaszatolt - kő keresztelőmedence és egy - a diadalív magasába vont
- feszület. (4)

1346-1375 között az omladozó román kori épületkomplexust - mind a temp
lomot, mind a kolostort - lebontották A templomot - mint azt a templom négy
Anjou-címeres záróköve is bizonyítja -, Nagy Lajos kí rály építtette újjá. Ter
mészetesen immár gótikában. A templom belseje - s a kolostor is - 1395 előtt,

vagyis az utolsó Anjou, Mária királynő halála előtt befejezést nyert. Am még
1406-ban is' azért kap búcsút Szentbenedek, hogya zarándokok alamizsnáját "ad
structuram et reparationern ipsius Monasterii" fordítsák. Ez a dátum össze is vág
a gótikus templom egyes részleteinek - így csodálatosan díszes kapuzatának 
stílusjegyeivel. A kapuzat - s több műrészlet - későbbi a templom Anjou
címeres boltozati záróköveinél. Az új főtemplom elkészültét jelentős rnűvészet

történeti relikvia őrzi. Egyik oltárát - Szentbenedeki Petös fiának, Miklós győri

kanonoknak, a királyi kápolna énekesének fogadalmi ajándéleaként - 1427-ben
készítette el Kolozsvári Tamás. Kálváriát ábrázoló középképe s a szárnyasoltár
táblái - egy híján - az esztergomi Keresztény Múzeumba kerültek.

Az ilyen műemlék-amputálással, bármilyes szokásos volt régen, ma már ne
héz egyetérteni. Még nehezebb a helyzet a híres garamszentbenedeki Ürkopor
sóval! Ennek - mondhatni - karosszériáját ugyanis, a négy keréken gurítható,
XV. század végi fa kápolnácskát, magát a koporsót - a húsvéti ünnepkör Fel
támadás-rnisztéríumának központi lrtur-ríkus kellékét -, Simor érsek Esztargomba
vitette. Ugyanekkor azonban - egy helyi koporsó-áccsal - otromba új Úrko
porsót készíttettek. És hogy Garamszentbenedek se maradjon kifosztott - ott
hagyták az Urlcoporsó liturgikus értelmét, a Corpust.

Így aztán Esztergomban van egy Úrkoporsónk, Corpus nélkül. S Garamszcntbc
nedeken van egy gótikus Corpus - egykori otthona -, az igazi Ürkoporsó nél
kül! (Maga a szeritbenedeki Corpus szrnte egyedülálló gótikus emlék. A test kar
jai vállból mozdíthatóak; jele annak, hogy a feltámadási misztérium előtt a Cor
pus nem a koporsóban, hanem a falon, feszületen helyezkedett el.)

Alig készült el - az 1420-as évek végére - a gótikus monostor, új veszélyek,
bajok szakadtak rá. 1435-ben husziták gyújtónyilai zúdítottak tüzet Garamszerit
benedekre. 1451-ben Csalkai Máté várnagy át is adta a várat a huszitáknak Pár
hónapra rá Hunyadi János foglalta vissza azt. Alighanem ekkoriban kerülhetett
az északi hossztalra Szerit György lovag sárkányölésének az a pompás freskócik
lusa, amelyben ma is elgyönyörködhet a vándor. Mátyás alatt korszcrű várrá
épitették át az erdőtemplomot. Várfalait magasabbra vonták, zwingereít feldom
bolták.

Az építkezések után 1483-ban újra szentelték a monostort. Ekkor adományoz
ta Mátyás királyamonostornak azt a Szerit Vér ereklyét, amelynek - monstran
cíához hasonlatos - foglalatát a király hollós címere díszíti. Azoknak a kisszá
mú - hitelesen az udvari ötvösség körébe vonható - remekeknek egyike ez az
ereklyetartó, amelyek a mi korunkra is megmaradtak. Am ennek a hollós címe
res - Szentbenedeken őrzött - ereklyetartónak még egy nevezetessége is van.
Szinte művészettörténeti novella-számba rneav ez. Talán egyetlen olyan középkorí
műtárgyunk, amelyet a középkorban, egykorú táblaképen megörökítettek. Esz
tergomban őrzik azt a Szent Vér kápolnából való, 1510-ben festett táblaképet,
amelyen - Garamszentbenedek vedutája előtt - Szécsényí János, akkori apát a
vérző Jézus előtt térdel, kezében ezzel az ereklyetartóval. (5)

(4) A pompás feszület magasba emelésének jó oka volt: a szobormű jóideig az egyik
oldalfalon függött. Itt azonban "a hivők csókjai Krisztus lábujjait teljesen elkoptattiik". A
múlt századi restaurálás óta nehezen Iáth ató corpus alaposabb restauráliist és ku i atúst igé
nyeIne. ElI{épzelhető, hogyafelsővidéki faszobrászat jelentős, korai s kevéssé ismertetett em
léke.

(5) E vonatkozásban - régi tárgy ábrázolása régi táblaképen - egyedül Nádasdy Fe
rencnek, az 1671-ben kivégzett országtitrónak a Tört. Arcképcsarnokban őrzött egészalakos
portréja hasonló ehhez. A Nádasdy portrén, az országbíró mellett egyasztalkán kis díszóra
látható. Ez az óra ma is megvan Nádasdy egyik leszármazottjának birtokában.

314



Szecsényí János apát egyébiránt Mátyás kancellártájából került az apáti szék-.
be. Alighanem a király és Szécsényi gazdagította a máig itt álló Szent Vér kápol
na monumentumát, Mátyás mecénásí tevékenységet a címerével ékes ereklyetar
tón kívül a Szent Vér kápolna egyik boltozati zárókövének kőcímere is őrzi. Szé
csényi nevéhez a Szent Vér kápolna oltárának (Esztergom) megfestetéséri kívül a
kolostor bövítése, új orgona építése, új óra készíttetese s egy monstrancia meg
rendelése is fűződik. A végvárra lett monostort 1542-ben hagyta el az utolsó ben
cés. Ekkortól világi papok gondozzák a konventet; ők a plébánosok is.

Meghatottan rójuk végig a benedeki domb koronáját, a monostort. A gazdag
késő-gótikus oszlopfőkről - egyik-másik oszlopfőn galériára rúgó figurális szobor
erdőt látunk - a főtemplom padlójára esik pillantásunk. A Koháryak címeres
kriptájának fedlapjáról emelem fel a veres szőnyeget. Itt nyugszik Koháry Ist
ván, szecsényí és füleki főkapitány is, az 1664. július 19-én a törökkel megvívott
lévai csata diadalmas hőse, hősi halottja. (A hét - lőtt és vágott - sebből vérző

haldokló Koháryt lova Lévától Garamkesziig hurcolta. Ennek emlékét 1690-ben
Koháry István fia réztáblára vésett pompás kis csataképen örökítette meg. Ezt a
hadifestészetünkben soha nem publikált XVII. századi csataképet azon a márvány
epitáfiurríon helyezték el, amelyet utóbb Koháry Koburg Ferdinánd bolgár cár 
a lévai hős ivadéka - 1909-ben újíttatott meg. (Figyelemre méltó magyar hadtör
téneti relikvia az a círneres, veres selyrnű zászló is, Koháry István 1660-as évek
ből való lovas kornétája, amely a templom falán függ, s amelyet hadtörténeti
publikációink sorában hiába keresnénk.

Atlépünk a kolostor 1530-ból való - hajdan felvonóhidas - kapuján. A fő

templom déli falához pompás kiképzésű gótikus kerengő csatlakozik. Falán meg
illetődve szemlélem az 1676 óta itt nyugvó Szelepcsényi Mihálynak, Bars rnegye s
a konvent hajdani jegyzőjének - az érsek bátyjának - puritán egyszerűségű

sírlapját. Szomszédságában még szerényebb emléktábla. Azt örökíti meg: innen
száltitották Budára, az 1916. december 30-án megtartott legutolsó magyar koro
názúsra a koronázási domb földjét.

Evszázadoknak, távoli-közeli népelmek emlékét, harcát, munkáját ötvözí ösz
sze Garamszentbenedek. A magyar szentkirályok közül - tudjuk - László meg
fordult itt. A templom egyik üvegablakán még Pribina szláv fejedelem tisztes
ernléket is megörökítette a szlovák kegyelet. 1270-ben V. István király tartózkodott
itt hosszabban. Nagy Lajos, Mária és Mátyás kőbe vésett címerükkel s ajándé
kai kkal jelezték mecénátusukat. Háborús időkben magyar és szlovák, cseh, len
gyel, német, török katonák vére omlott itt s festette meg a Garam vizét.

Garamszentbenedek - bármennyi viszontagság érte - ma is élő múzeum, Ma
a kolostornak egy része idős apácák csendes otthona. A déli szárny egyik emeleti
Iakosz.l álvában elmélyült, idős egyházi férfiúhoz vezetnek. Dr. Gazsó Antal dol
gozik itt, halk visszavonultságban. A felvidéki és szlovák népi vallásosságban
nagy tiszteletnek örvendő Fájdalmas Mária kultusz íkonográfiáján dolgozik.

SZAMUNK íROI. - B. Thomas Edit régész, a Magyar Nemzeti Múzeum tu
dományos osztályvezetője,

Tóth Endre régész, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályának munka
társa.

Zolnay László régész, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársa,
Szabadka Medárd ny. teológiai tanár, jelenleg Pannonhalmán él.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövőben
lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak
megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ez
zel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a
szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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