
TERMÉS 

Felvidék monasztikus lelke -
Garamszentbenedek 

A monda úgy tartotta: Géza herceg - u tóbb I. Géza királyunk (1074-1077) - minekutána 
álnok unokabátyjának: Salamon királynak seregére Pest város mellett, a mogyoródi 
domboknál megsemmisítő csapást mért, annak t rónját is elfoglalta. Ennek végeztével Géza a 
barsi hegyek közé vonult, vadászatra. Itt, az egyik - Garam fölé meredő - sziklafal 
barlangjában megtört testű, imába merült aggastyánra bukkant. Salamon volt, a száműzöt t 
uralkodó. Ekkor határozta el Géza - tartja a legenda - , hogy ezen a helyen monostor t emel. 
Ez a monostor lett Garamszentbenedek. 

Ami e királyi vadászat legendáját illeti, van benne némi igazság. A Garamszentbenedek 
alatt fekvő falu — később mezőváros - , Pettend plébániatemplomát Szent Egyed - Saint Gilles 
- őrzi. Márpedig Szent Egyed a vadászok védőszentje. 

Géza királynak egyházalapítási szándékához azonban az is hozzájárulhatott , hogy 
hazánkat ugyanebben a vészterhes 1074-es esztendőben természeti csapások is érték. Az 
országot éhínség sújtotta. Garamszentbenedek évkönyvei úgy tudják: Géza király a 
testvérharcok múltával - az ég kiengeszteléséül - építtette meg a váci székesegyházat, s a 
szentbenedeki monostort . A szentbenedeki monos tor patrocíniuma - védőszentje - Nagy-
boldogasszony és Szent Benedek lett. 

A felszentelésre - s a gazdag megadományozásra - 1075-ben került sor. A d o m b o t 
1075-ben Géza királynak és öccsének: László hercegnek - az ifjú Szent Lászlónak - , 
Nehemiás esztergomi érseknek, meg az akkori Magyarország főembereinek, főpapjainak 
saruja tapodta. O t t volt Gyula nádor is. A püspökök közü l pedig Áron , Frankó, Gecticus és 
Lázár. 

A jámborságon kívül más meggondolások is vezették Gézát. A szentbenedeki monos tor a 
gyéren lakott Felvidék fokozatos benépesítésének korai állomása lett. Ennek a telepítési 
vonalnak egyik kirepítő fészke Esztergom volt. A Duna jobb parti érsekvárosnak - s ez 
mutatja missziós célját - egész egyházmegyéje: a bal partra, a Felvidékre esett. A telepítés 
gyors ütemű volt. A Garam mentén északabbra Zólyom vára - 1095-ben Szent László 
nalálhelye - megelőzi Szentbenedek alapítását. Keletebbre Bozók monostorát 1135-ben a 
H u n t - P á z m á n y nembeliek fundálják. A telepítés a XI I -XII I . század fordulójára északon 
már eléri a liptai s a túróci medencét: a Tátrát . A Géza király adományaképpen a 
monostornak juttatott felföldi jószágok térképe világosan mutat ja: a Kisalföld drága, 
termékeny éléskamrájára támaszkodó Szentbenedek arccal missziós területe: a Felvidék felé 
fordult . 

Korán intézményesítették a garamszentbenedeki konvent hiteles helyi működését is. 
A XIV. századtól fogva új feladat hárult Garamszentbenedekre. Ez t őrzik építéstörténeti 

emlékei. A román kori monostor gótikus átépítése - a kolostor építésének második szakasza 
- az Anjouk korára esik. Ezt négy Nagy Laios-címerrelief is bizonyít ja. Az átépítés 1406-ra 
ért véget. A magyar trecento értő szemlélője számára a - közép-magyarországi gótikus 
templomoknál jóval épebben fennmaradt - szentbenedeki építészet igen sok mondanivalót 
tartogat. A Buda-Kassa-Garamszentbenedek háromszögben számos - egymást magyarázó 
- megfigyelési lehetőséget érzünk. 

Úgy véljük: Garamszentbenedek nemcsak építészettörténetünk egyik kulcshelye. 
A monostor XIV. századi várrá való átépítése már annak a gazdaságpolitikának a jele, 

amely az Anjou-Magyarország kincstárává a Felvidék bányavárosait tette. Ettől fogva 
Szentbenedek - egyházi funkcióin és hiteleshelyi működésén túl - a bányavárosok stratégiai 
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kulcsa lett. Ez a katonai szerepe a török korban defenzív feladatkörré alakul. Mohács után 
végvár, 1551-től pedig a Benedek-rend helyett az esztergomi é r sekek-prov iz ió rok és királyi 
várnagyok kormányozta - uradalmi központja , s egyben - végvár. 

Napjainkra történeti értéke megkopot t . Maradt művészettörténeti becse. 
Hatalmas, gótikus stílű vártemplom uralja a hegyet. Az eredeti Árpád-kori román 

bazilikának grandiózus csarnokát öt pillérpár tagolta háromhajós térséggé. A két tornyos 
eredeti templom hossza - mint azt 1882-ben Knauz Nándor egyháztörténész feltárási 
eredményeiből ismerjük - 36 méter volt. Homlokza t i szélessége feleannyi. A román kori 
templom testéhez dél felől csatlakozott a mainál sokkal szerényebb méretű kolostor. (Ennek 
maradványait 1882-ben Knauz N á n d o r , 1908-ban Haiczl Kálmán helybéli plébános, majd 
1971-től a Szlovákiai Régészeti Intézet kutatta, illetve kutatja.) 

Valószínű, hogy ez a korai román monostor a tatárjárás során megrongálódott . A XIV. 
században a templom összeomlott . A legrégibb emlékanyagból ma mindössze két h í rmondó 
maradt: az északi hosszfalon elhelyezett - kenceficékkel összemaszatolt - kő keresztelőme-
dence és egy - a diadalív magasába vont - feszület. A pompás feszület magasba emelésének jó 
oka volt: a szobormű hosszú ideig az egyik oldalfalon függött . Itt azonban „a hívek csókjai 
Krisztus lábujjait teljesen elkoptatták." A jelenleg szinte fényképezhetetlen magasságban 
lévő korpusz valószínűleg a régi Magyarország faszobrászatának egyik jelentős - bár kevésbé 
ismert - emléke. 

1346—1375 közöt t az omladozó román kori épületkomplexust - mind a templomot, mind 
a kolostort - lebontották. A templomot - mint az Anjou-címeres zárókövei is bizonyít ják -
Nagy Lajos király építtette újjá. Természetesen immár gótikában. A templom belsejét - s a 
kolostort is - 1395 előtt, vagyis az utolsó Anjou: Mária királynő halála előtt befejezték. Ám 
még 1406-ban is azért kap búcsút Szentbenedek, hogy a zarándokok alamizsnáját „ad 
struduram et reparationem ipsius Monasterii" (annak a monostornak megújítására és 
építésére) fordítsák. Ez a dátum is összevág a gótikus templom egyes részleteinek - így 
csodálatosan díszes kapuzatának - stílusjegyeivel A kapuzat, s a templomnak nem egy, más 
műrészlete valamivel későbbi a templom Anjou-címeres boltozati záróköveinél. 

Az új fő templom elkészültét jelentős művészettörténeti relikvia őrzi. Egyik oltárát -
Szentbenedeki Petős fiának: Miklós győri kanonoknak, a királyi kápolna énekesének 
fogadalmi ajándékaként - 1427-ben készítette el Kolozsvári Tamás. A Kálváriát ábrázoló 
középképe, s a szárnyas oltár táblái - egy (elvesztett) táblakép híján - az esztergomi 
Keresztény Múzeumba kerültek. 

Ezzel a műemlék-amputálással - még ha régen követték is el! - nehéz egyetérteni! Még 
nehezebb a helyzet a híres garamszentbenedeki Úrkoporsóval! Ennek - mondhatni -
karosszériáját, a négy keréken gurítható, XV. századvégi fakápolnácskát, magát a k o p o r s ó t -
húsvéti ünnepkör a feltámadás misztériumának központ i liturgikus kellékét - ugyanis Simor 
János érsek Esztergomba vitette. Ugyanekkor azonban valami helyi koporsóáccsal o t romba 
új Úrkoporsót készíttettek. És hogy Garamszentbenedek se maradjon kifosztott , ot thagyták 
az Ürkoporsó liturgikus értelmét: a korpuszt. 

így aztán Esztergomban van egy Úrkoporsónk - korpusz nélkül. S Garamszentbenedeken 
van egy gótikus korpusz - egykori ot thona, az igazi Urk oporsó nélkül! 

Maga a szentbenedeki korpusz - bár a szent sírnál későbbinek tűnik - egyedülálló gótikus 
emlékünk. A test karjai vállból mozdíthatóak; annak jele az, hogy a feltámadási misztérium 
előtt a korpusz nem a koporsóban, hanem falon, feszületen helyezkedett el. 

Alig készült el - az 1420-as évek végére - a gótikus monostor , új veszélyek, bajok 
szakadtak reá. 1435-ben a husziták gyújtónyíllal zúdítottak tüzet Garamszentbenedekre. 
1451-ben az áruló várnagy: Csalkai Máté, a Habsburg-párt i vezérnek: Giskra Jánosnak adta 
át a várat. Pár hónapra rá azonban Hunyadi János foglalta vissza. Alighanem ekkoriban 
kerülhetett az északi nosszfalra Szent György lovag sárkányölésének az a pompás freskócik-
lusa, amelyben ma is e lgyönyörködhet a vándor. 

Mátyás alatt korszerű végvárrá építették át az erődtemplomot. Várfalait magasabbra 
vonták, zwingereit (gyilokjáróit) feldombolták. Az építkezések után, 1483-ban, újraszentel-
ték a monostort . 

Szentbenedekről esvén szó, vessünk pár pillantást a váraljára, a hajdani Petend községre is. 
Román kori temploma, a petendi Szent Egyed-egyház körül most is kutatásokat végeznek a 
szlovákiai régészek. N e m véletlen: Petend Szent Égyed-patrocíniuma! Hiszen Saint Gilles, 
Aegidius, Szent Egyed az Árpádok kedvelt égi támasza, a vadászok védőszentje. N e m 
véletlen, hogy ő Szent László somogyvári monostorának a védője, egyben Kolozsvári Tamás 
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szentbenedeki szárnyas oltárának egyik alakja. A Petenden bir tokos, helybéli eredetű 
Pethendi Buday család 1454-ből származó címeres levelét egyébiránt 1972-ben e család 
utolsó leszármazottja: Pethendi Buday Sarolta a Budapesti Történet i Múzeumnak adomá-
nyozta. Ez is vadászcímer. 

A végvárrá lett monostor t 1542-ben hagyta el az utolsó bencés. Ekkortól kezdve világi 
papok gondozzák a konventet; ők a plébánosok is. 

A késő gótikus oszlopfők csodálatosan gazdag rendjéről a fő templom padozatán nyugszik 
meg pillantásunk. A főhajó közepén a Koháryak címeres kriptájának fedőlapja Konáry 
István szécsényi és füleki főkapitány, a törökkel vívott győztes lévai csata hősének hamvait 
takarja. A hét - lőtt és vágott - sebből vérző, haldokló Koháryt lova Lévától Garamkesziig 
hurcolta. A templom falán találjuk Koháry 1660-as évekbéli hímzett lovas kornétáját. 

Átlépünk a kolostor 1530-ból való - hajdan felvonóhidas - kapuján. A főtemplom déli 
falához pompás kiképzésű gótikus kerengő ízül. Falán megilletődve szemléljük az 1676 óta 
itt nyugvó Szelepcsényi Ponrocius Mihály, Bars megye, s a garamszentbenedeki konvent 
hajdani jegyzőjének - az esztergomi érsek bátyjának - puritán egyszerűségű keresztes 
sírlapjait. (Szomszédságában még szerényebb emléktábla azt örökít i meg: innen szállították 
Budára, az 1916. december 30-án megtartott utolsó magyar király koronázásakor esedékes 
négy kardvágás színhelyének, a koronázási dombnak földjét.) 

Évszázadok, távoli-közeli népeinek emlékét, harcát, munkáját ötvözi össze egyetlen 
fogalommá Garamszentbenedek. A magyar szent királyok közül - tudjuk - László 
megfordult itt. A templom egyik — újabban készült - üvegablakán Pribina szláv fejedelemnek 
tisztes emlékét is megörökítette a szlovák kegyelet. 1270-ben V. István király tar tózkodot t itt 
hosszabban. Nagy Lajos, Mária és Mátyás, kőbe vésett címerükkel, s szignált ajándékaikkal 
jelezték mecenátusukat. Háborús időkben magyar és szlovák, cseh, lengyel, német és török 
katonák vére omlott itt s festette meg a Garam vizét. 

Garamszentbenedek - sokfajta fosztottsága ellenére - ma is élő múzeum! A kolostor egy 
része jelenleg idős apácák csenaes otthona. Az 1989-es év sorsfordító ereje pedig megnyitotta 
a bencés rena visszatelepülésének lehetőségét. 

Rászlai Tibor 

Nógrád megye XVIII. század végi vásárai 
és a Nógrád megyei adózók 
vásározási szokásai 

Az egységes nemzeti piac kialakulását megelőzően a Magyar Királyság egyes régiói 
természeti adottságaik és geográfiai munkamegosztásuk folytán szoros szimbiózisban éltek. 
E kapcsolatrendszer feltárására néhány dolgozatunkkal már kísérletet tettünk.1 Folytatva a 
törvényszerűségek keresését, ezúttal Nógrád megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a 
Nógrád megyei vásárok XVIII . század végi jellemzőihez szolgálunk adalékokkal. Most is a 
Mária Terézia-féle úrbérrendezés paraszti vallomásait, az Investigatiókat tettük vizsgálódá-
sunk tárgyává. 

Őseink bölcsessége vagy balgasága a Börzsöny, a Cserhát, a Karancs, a Medves hegységek 
és az Ipoly-völgy 261 települését szervezte Nógrád vármegye igazgatása és igazságszolgálta-

1 Takács Péter-Udvari István: Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és a vásározó 
zempléni lakosok történetéhez. Herman O t t ó Múzeum Évkönyve, XXVII . Miskolc, 
1989. 395-379.; Takács-Udvari: Adalékok Bereg vármegye vásárai és a beregi vásározók 
XVIII . század végi történetéhez. Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének hatvanadik 
évfordulójára, Nyíregyháza, 1989. 88-112.; Takács Péter: Adalékok a XVIII . századi 
szabolcsi vásárok és a vásározó szabolcsi lakosok történetéhez. Folia Historica et 
Etnographica, 2. Nyí rbá tor , 1988.; Uő.: Adalékok Szatmár megye XVIII . század végi 
vásáraihoz és a szatmári adózó nép vásározási szokásaihoz. Szabolcs-Szatmár Megyei 
Szemle 1990. 2. sz. 
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