
10. Anonymus Erdély-történetéhez még szervesen kapcsolódik az a szerteágazó 
eseményleírás, amellyel Erdélytől közvetlenül nyugatra fekvő területek foglalásáról: 
Ménmarót és Glád országáról és az ellenük folyó harcokról szól. E szövegrészekben 
számos olyan téma fölbukkan, amelyet az ő Erdély-képéhez hozzá lehet vagy éppen 
hozzá is kell tenni. Menmarót és Glád személyén kívül például Szatmárnak és vidéké-
nek foglalása, Apafarkas Agmánd históriája, a meszesi gyepű és a gyepükapuk kérdé-
se, a „gentes cozar" ügye, Bihar várának ostroma, a bihari székelység problematikája 
stb. Ezekről azonban a mostani keretekben szólni nincs tér és idő. 

Benkő Loránd 

Bény és a Szent István-hagyományok 
Egy történeti hipotézis nyomában 

Fennmaradt Szent Istvánról néhány olyan középkori eredetű epikus ének, melyek 
még a XVI. században is virágzó történeti tárgyú, hősepikai jellegű magyarországi 
énekköltészet részét alkotják. Az igricek, regösök, joculátorok gyakori középkori 
említése, Mátyás udvari humanistáinak feljegyzései, avagy késői utódaik, a Tinódi-féle 
históriások énekei mind-mind arra utalnak, hogy egészen a középkor végéig létezett 
az a réteg, amely használta és fenntartotta a korábbi népköltészeti hagyományokat, 
olykor alakítva is rajta, saját - folklorizálódó - alkotásaival pedig bővítve is azt. 

Ilyen az a szlovákok körében gyűjtött krónikás ének is, melyet századunk elején 
jegyeztek le: 

Tombolt a harc, tombolt, Harc dúlt nappal, éjjel, 
Szent István velünk volt. Esztergom terében, 
Míg világ a világ: vörös vér folydogált 
földi olyat nem lát! a Garam felében, 

Magyar haza földjén vörös vér hömpölyög 
vérviharos ösvény; ezüstszín Dunánkba -
küzd a fény az árnnyal: keresztények bárdja 
szlovák a pogánnyal. vagdos a pogányba21 

Ennek a népszem történeti éneknek több szlovák és morva változata ismeretes. Van 
olyan változat is, amely bár Szent István harcáról szól, de már nem a pogány magyarok 
ellenében. A király alakját mondákban is megőrizték a szlovákok, sőt több népkölte-
ményben is szerepel, melyeket illetően bizonyára jelentős műköltési hatással is szá-
molhatunk.2 2 Mindazonáltal jelzés értékű, hogy a felvidéki szlovák folklórban elsősorban a 
hajdani gyepűvidéken maradt fenn Szent István emléke, ami azt sejteti, hogy kultuszának 
alakulására az ott élő, de idővel elszlávosodó határőrtelepek magyarsága is befolyással volt. 

A közelmúltban kisebb tudományos vita robbant ki azt illetően, hogy a versben sze-
replő pogányok elleni csata valójában hol is lehetett. A történeti irodalom Koppány 
legyőzését Veszprém környékére teszi, míg egyes történeti hagyományok (így ez a 
szöveg is) a Garam folyó mentét jelöli meg az ütközet egykori helyszíneként. Lássuk 
mindenek előtt, hogy mit ír róla a somogyi vezér feletti győzelmet megörökítő Képes 
Krónika: 

21 Csanda Sándor: Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava, 1959. 8. old. (Ián 
Kollár gyűjtése; Sipos Győző fordítása) Az ének műköltészeti eredetére utal a szlovák 
nyelvű eredeti szöveg hangsúlyos ritniikája: „Stála bitka stála/za Stefana Krála/Jakej viae 
nebude/Cervena krv tekla/Polovice Hrona". 

22 U.o. 
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„Szent István király azonban összehívta főembereit és Szent Márton hitvalló köz-
benjárása által kérte az isteni irgalmasság segítségét. Majd összegyűjtötte seregét és az 
ellenség elébe indult. A Garam folyó mellett övezték fel először karddal, itt testi épségé-
nek őrizetére két főembert rendelt, Hontot és Pázmányt, az egész sereg fejedelmévé és 
vezérévé pedig német származású vendégét, Vencellint tette meg. Megkezdődött a 
csata, mindkét részen sokáig és vitézül folyt a viadal, de az isteni irgalmasság segítsé-
gével Szent István vezér nyert dicső diadalt. Ebben a harcban Vencellin ispán megölte 
Koppány vezért, ezért téres jószágokkal jutalmazta őt meg Szent István, aki akkor még 
vezér volt. Koppányi pedig Szent István négyfelé vágatta: egyik részét elküldte az 
esztergomi, a másikat a veszprémi, a harmadikat a győri kapuhoz, a negyediket 
Erdőelvébe. "23 

A krónika szerint tehát Istvánt a Garam folyó mellett övezték fel karddal, és a szö-
vegösszefüggés azt sejteti, hogy azt követően nemsokkal megkezdődött a csata. Ha-
sonló értelemben beszéli el Thuróczy János krónikája is: „Azután pedig összegyűjtötte 
hadát, ellensége ellen indult, és a Garam folyó mellett övezték fel karddal".24 Majd 
kezdetét vette az ütközet... Persze nem teljesen világos a Garam említése sem: eredeti-
leg Esztergomnak is Gran, Goron volt a neve, s mivel csak később terjedt el Strigonium 
névalakban, a középkori krónikás e két megjelölést idővel könnyen összekeverhette. 
Ezen verzió szerint a krónika eredeti szövege úgy szólhatott, hogy István vezér 
„Esztergomban kötött kardot", s indult Koppány ellen. Ez egyébként logikus is lenne, 
hiszen Esztergom volt ez idő tájt a fejedelmi székhely, és az is tény, hogy a somogyi 
vezér lépett fel támadólag. További szempont, hogy Esztergom éppen a Garam torko-
latával szemben emelkedik. Ez az elmélet mégis meglehetősen gyenge lábakon áll, 
hiszen a szlovák ének elsőül nem a Duna vizét említi a csata leírásakor - mint logikus lenne 
ez esetben - hanem a Garamot; de maga a krónika is megcáfolja ezt, amikor azt írja, hogy 
István a négyfelé vágott Koppány egyik részét „elküldte"az esztergomi várba. 

A dilemmára az utóbbi évek régészeti kutatásai kínálnak magyarázatot. Az Eszter-
gomtól alig húsz kilométernyire lévő Garam menti Bény ugyanis a környék egyik 
legnagyobb múltú települése. A II. század végén ezen a vidéken folytak a kvádok 
elleni háború döntő eseményei, s az Elmélkedések, nagy részét Marcus Aurélius e 
hadjárat során fogalmazta meg. Az Árpádok alatt Bény és környéke a nyitrai dukátus 
része lett. A XI. századtól pedig a - Koppány legyőzése kapcsán már a krónikában is 
említett - Hont-Pázmány nemzetség egyik legősibb fészkévé vált. A történeti hagyo-
mány és a népi emlékezet egyaránt megőrizte annak emlékét, hogy Hont, a nyugati 
típusú sereg egyik - sváb származású - vezére Bényben ütötte lovaggá, avatta harcossá 
az ifjú Istvánt, mielőtt az a Koppány-féle lázadás leverésére indult volna. Ezért aztán az 
ifjú király Hont vezér fiának, Byn-nek adományozta e területet.25 Tény, hogy a nem-
zetség Bényben kapta első birtokát, s innen terjesztette ki későbbi nagy birtokrendsze-
rét, mely idővel oly számottevő lett, hogy szinte vármegyényi területre rúgott (lásd 
Hont vármegye elnevezését). Bény gyönyörű román kori egyháza szintén rangos 
helyre utal, a kéttornyú templom mellett álló kicsiny rotunda pedig talán már István 
király korában is létezett. Ami miatt azonban a régészetre hivatkozunk, az a községet 
félkörben körülölelő és a Garamra támaszkodó hatalmas földsánc. 

Römer Flóris 1876-ban barbár várhelynek vélte a bényi sáncokat; míg Hont várme-
gye millenniumi monográfiája Marcus Auréliusra utalva római emléknek tartotta. 
Szalay László, a múlt század híres történésze úgy vélte, hogy a bényi sáncokat István 

23 Képes Krónika. (Ford. és szövegniagyarázatokat írta: Geréb László) Budapest, 1978. 73-
old. 

24 István király emlékezete. (Szerk.: Györffy György) Budapest, 1988. 88. old. 
25 Nóvák József Lajos: Adatok Bény község néprajzához. In: Néprajzi Közlemények 1913. 

34. old. 
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király korában emelték. A döntő szót az 1960-as évek régészeti kutatásai mondták ki, 
megállapítva, hogy a sáncok a X-XII. században keletkeztek - ami persze nem zár ki 
bizonyos előzményeket.2 6 A hatalmas földsánc tökéletesen kihasználta a Garam tera-
szait és védte azokat délről, nyugatról és északról. Ez az erődrendszer eredetileg 
három tekintélyes méretű sáncgyűrűből állt, és mintegy százhét hektárnyi területen, öt 
kilométer hosszan húzódott. Az általa közrefogott területen feküdt a tulajdonképpeni 
település. A sánc méretei és egész jellege azt mutatja, hogy kizárólag katonai jellegű 
védelmi táborrendszer volt, amit átmeneti időre s ennek szükségletei szerint építettek 
meg. 2 7 A hatalmas erődítmény építésének okát és körülményeit azonban homály fedi. 

A földsáncok, a koraromán roainda, a Hont nemzetség itteni birtokközpontja, a 
szlovák históriás ének, a krónika híradása és végül a helyi Szent István-hagyományok 
mind-mind arra vallanak, hogy itt az ezredfordulón valaminek történnie kellett. To-
vábbi kutatások talán megcáfolják, talán árnyalják majd ezen véleményt, de egy lehet-
séges magyarázat szerint 997-ben Koppány nagy erejű támadása készületlenül érte a 
fiatal fejedelmet, akit a Dunántúlról, s talán Esztergomból is kiszorítottak. István sere-
gével együtt kénytelen volt átkelni a Dunán, és Bénynél (hercegi birtokán) katonai 
táborként építette ki (erősítette meg) az ott talált sáncrendszert. Az esetleges további 
támadásokat visszaverve, itt várta be a nyugati lovagok segédcsapatait, majd aratott 
vezetésükkel döntő győzelmet Koppány felett. A többi pedig már az énekmondók, a 
krónikások dolga volt. 

Magyar Zoltán 

A tiszavasvári csüngősdísz rekonstruált korongja (Hornyák László rajza) 

2<^A. Habosvsstjak: Archeologicky vykun v Bini. In: Vlastivdeny casopis 12. Bratislava, 
1963. 173-177. old. 

27 Zolnay László: Kincses Magyarország. Bp. 1977. 219-222. old. 
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