
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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