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1. Bevezetés, a disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatunkban a garamszentbenedeki bencés apátság Árpád- és Anjou-kori történetének 

feldolgozását végeztük el, kitekintve Zsigmond király uralmának első másfél évtizedére 

is. Témaválasztásunkat két körülmény indokolja. Egyfelől a szentbenedeki apátságot bir-

tokállományának nagysága, a 14. századi bencés reformmozgalomban betöltött vezető 

szerepe, fennmaradt nagyszabású gótikus épülete és hiteleshelyi tevékenysége alapján a 

középkori Magyarország a pannonhalmi és a kolozsmonostori után harmadik legjelentő-

sebb Benedek-rendi monostorának mondhatjuk. Ennek ellenére történetének szakirodalmi 

feldolgozottsága — ez a másik tényező — igen elhanyagolt. Knauz Nándor 1890-ben 

megjelent monográfiája (A Garan-melletti szentbenedeki apátság) széles forrásbázison 

alapszik, szemlélete azonban 19. századi. Lényegileg egyetlen későbbi magyar és szlovák 

nyelvű tanulmány sem haladta meg Knauz művét. Jelen disszertáció és forráskiadás záró 

évszámát — az egyházi intézmények megjelent oklevéltáraival egyező módon — az 

archontológia jelölte ki: III. Henrik apát 1403 táján halt meg. Külön fejezetben tárgyaltuk 

a szentbenedeki konvent hiteleshelyi tevékenységét. Ehhez kapcsolódóan a disszertáció 

függelékében a konvent minden eddig kiadatlan hiteleshelyi oklevelét teljes szövegű át-

írásban közöljük, kiegészítve a monostor hiteleshelyi működéséhez köthető egyéb diplo-

mákkal. 

 

2. Az uralkodó és az Apostoli Szentszék Garamszentbenedekhez fűződő viszonya 

 

A szentbenedeki bencés apátságot I. Géza király alapította 1075-ben. Az építkezéshez 

alighanem még herceg korában, az 1060-as években hozzáfogott. A monostor alapító-

levele interpolált formában maradt ránk. Az alapítólevél kutatása az egyetlen olyan terü-

lete a monostor múltjának, ahol a 20. századi történettudomány új eredményekkel állt elő. 

Fejérpataky László, Richard Marsina, Laszlovszky József és Györffy György tanulmá-

nyai nyomán ma már világosan látjuk, hogy az 1075. évi diploma mai formája szövegé-

nek túlnyomó része az eredeti oklevélből származik, amelynek tartalmán — hogy hatha-

tósabb fegyverként szolgáljon — perek kapcsán eszközöltek változtatásokat, első alka-

lommal az 1220-as és 1230-as években, másodszor 1276/1277 körül vagy 1324 és 1328 
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között. Ennek ellenére nemegyszer az interpolált részek (határleírások) is 11. századi álla-

potokat tükröznek. 

A szentbenedeki apátság helyzete a királyi kegyuraság alatt álló apátságok között 

is előkelőnek számított. Az Árpád-kor végéig (sőt, még az Anjou-korban is) részesült új 

birtokadományokban és jogi kiváltságokban. Az uralkodó pártfogása a rendház birtok- és 

egyéb pereiben volt igazán fontos. Jellemző Verner barsi ispán 1246-i állásfoglalása, aki 

nem titkolta, kényszerűen ad át Bars városban két ingatlant a monostornak: „akarjuk, nem 

akarjuk, a király parancsát teljesítenünk kell.” Még szebben világítja meg a középkori 

monostorok és kegyuraik közötti kapcsolatot — a király kegyúri támogatása tulajdonkép-

pen a szerzetesek érte mondott imáinak viszonzása volt — Garamszentbenedek 1350 

körüli, az újbányai polgárok elleni per során Nagy Lajos királynak írt folyamodványa: 

„mivel Istenen kívül nincsen más menedékünk, mint Ti, méltóztassék kegyelmetek gon-

doskodni arról, hogy boldogulásunk ilyesfajta akadályaitól megszabadulva zavartalanab-

bul és áhítatosabban imádhassuk az Urat a Ti és Tieitek üdvösségéért.” 1272-ben V. 

István Garamszentbenedeken tartózkodott, onnét keltezte oklevelét. A 14. század első fe-

lében élt László és Szigfrid apátokról tudható, hogy jó udvari kapcsolatokat ápoltak, 

mindketten megkapták a „királyi káplán” címet. Szigfrid 1346-ban mint Nagy Lajos kö-

vete járt III. Edward angol királynál. 

A rendházat az Apostoli Szentszék is támogatta. III. Ince pápa 1209. évi oltalom-

levele alapján exemptus egyháznak tekinthető. Apátjának a pápa ugyanebben az évben 

engedélyezte főpapi jelvények használatát. 1232-ben Szentbenedek engedélyt kapott, 

hogy interdictum alatt is végezhessen liturgiát. A pápák több alkalommal összeírták az 

apátság javait (1209), illetve keltek bulláikban védelmére (1316, 1328, 1332, 1364), még 

az esztergomi érsekkel szemben is (1221, 1235). Egy kivétel akad: XI. Gergely 1375-ben 

(Nagy Lajos király a bencéseket támogató magatartása ellenére) az apátságé helyett az ér-

sekség szempontjait érvényesítette abban a birtokperben, amely már egy évszázada folyt 

a két egyházi intézmény között. Különös módon a garamszentbenedeki apát ritkán telje-

sített pápai megbízást (1327, 1328, 1348). 
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3. A monostor peres ügyei 

 

Az apátság a 13. században saját népeivel, a barsi és a zólyomi ispánnal és a szomszédos 

birtokosokkal szemben sikeresen érvényesítette érdekeit, csupán az esztergomi érsek 

hatalma bizonyult a fontosabb ügyekben legyűrhetetlennek. Kisebb jelentőségű ügyekben 

— például egy 1314-i tizedperben — előfordult, hogy az érsek engedett. A nyitrai püspök 

elleni per kölcsönös lemondással végződött. Az Anjou-kor első felében új ellenfelekként 

tűntek föl Bars és Nyitra megye nem egy ízben saját szakállukra dolgozó várnagyai (Lé-

va, Saskő, Revistye, Hrussó, Gimes), ők inkább hatalmaskodásaik által, mint birtokfogla-

lásokkal voltak a rendház terhére. A környező városok (Bars, Csütörtökhely, Nagytapol-

csány, Buda, Óbuda, Esztergom) polgárságával is a 14. század közepén gyűlt meg az 

apátság baja, a legtöbb összeütközés Szigfrid apátsága alatt történt — egyfelől Szigfrid 

személyiségéből fakadóan, másrészt azért, mert a városok gazdasági jelentősége ezekben 

az évtizedekben hirtelen megnőtt (Újbánya az 1340-es években jött létre). Idő kellett, 

amíg a monostor megtanulta, hogyan lehet együtt élni a városokkal. Szigfrid, miután 

megérezte az Anjou királyok által támogatott városok (leendő) súlyát, igyekezett megvet-

ni a lábát ezeken a feltörekvő településeken. Földeket adott bérbe a polgároknak, ingat-

lant vásárolt Újbányán. A hatalmaskodási, földek bérbeadásából származó és birtokperek 

száma Szigfrid működése alatt tetőzött; az apátság ezek zömét megnyerte, de több is 

akadt, ahol alulmaradt. Például 1335-ben a barsi ispánnal szembeni vádja nem igazoló-

dott be, 1339 táján a győrödi nemesek ellen pert veszített, 1342-ben a nádor jogtalan per-

lekedésért marasztalta el, 1353-ban pedig bírságot kellett fizetnie Kistapolcsányi Ger-

gelynek. Pereiben a monostor túlnyomórészt felperesként vett részt, a sikerekben jelentős 

része volt a királyi pártfogásnak (lásd az éves parancslevelek gyakorlatát). I. Szigfridén 

kívül, mint aki hivatalának első évétől fogva lendületesen küzdött rendháza elidegenített 

javainak visszaszerzéséért, II. Szigfrid egyéniségét kell kiemelnünk. Elődeitől és utódai-

tól eltérően őt — illetve famulusát — három alkalommal is perbe vonták hatalmaskodás 

miatt, ami arra utal, hogy érdekeit eszközökben nem válogatva képviselte. Az apátság 

ügyeinek döntő többségét a királyi udvar bíróságai előtt tárgyalták. 
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4. Bencés élet Garamszentbenedeken 

 

A garamszentbenedeki monostor a 14. század közepén országos viszonylatban is erősnek 

számító pozícióinak és Szigfrid apát ez irányú hathatós tevékenységének köszönhetően a 

bencés rendi reformmozgalom élére került. A XII. Benedek pápa 1336. évi Summi ma-

gistri kezdetű bullájában megfogalmazott célok közül Magyarországon a tartományi 

káptalanok megtartását és bizonyos elidegenített bencés javak visszaszerzését sikerült 

megvalósítani. Szigfriden kívül elődjét, László apátot és egy korábban Dombón és Ko-

lozsmonostoron működő szentbenedeki szerzetest, Broda Miklóst is meg kell említenünk, 

mint akikről kimutatható a rendi eszmények fellazulása elleni harc. Garamszentbenedek 

alapította 1314-ben a Szepességben a stolai perjelséget. A két konvent kapcsolatának 

semmilyen emléke nem ismeretes. Szigfrid 1344-ben megszerezte a bencések számára a 

szávaszentdemeteri bazilita monostort, minden bizonnyal ennek első új konventje is 

részben Garamszentbenedekről került ki. Érdekes, a felvidéki bencés rendházak egymás 

közti viszonyát árnyaló adalék, hogy 1393-ban egy perben történő kiegyezéskor a szent-

benedeki apátot a zobori apát képviselte. 

 Az apátság belső életéről nem sok adattal rendelkezünk. Garamszentbenedek 

„mintaapátságnak” számított, hiszen nincsen tudomásunk falai között elkövetett visszaé-

lésről. Egyedül az 1350-es évek végén mutatkozott átmeneti zavar, amikor az 1355-ben 

megválasztott és VI. Ince pápa által is megerősített (II.) Szigfrid nem tudta elfoglalni 

apáti székét, mivel 1358-ig Gersteni Ulrik, majd 1358 és 1359 között Miklós állt a mo-

nostor élén. Garamszentbenedeken a középkor végéig szerzetesi életet folytattak, kom-

mendátorról csak a 16. században hallunk. 

Az apátok és perjelek nevén kívül a hiteleshelyi kiküldött és a perbeli képviselő 

szerzetesek neve maradt fönn. 1292-ben a dékánt, az őrszerzetest és a kulcsost említik, 

1338-ban az éneklőszerzetest. A konvent első hiteleshelyi diplomája Jakab mester kezé-

ből kelt; mesteri címe arra utalhat, hogy — szerzetesként — ő vezette a monostori isko-

lát. 1292. évi oklevélből tudjuk, hogy a szerzetesekre külön szakácsok főztek. Kérdő-

jelesen a szentbenedeki apátsághoz köthetjük a 11. századi lejegyzésű Nyitrai Kódexet 

(ún. Szelepcsényi-evangelistarium) és az 1394-ben Miskolci László által befejezett, ma 

Egerben őrzött misekönyvet. A jelenleg is álló monostortemplom építését (I.) Szigfrid 
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apát kezdte el, a boltozat Anjou-címeres zárókövei az épületet 1382 (esetleg 1387) elé 

keltezik. 

 Az apátság familiárisainak némelyikét a birtokigazgatás tisztviselőjeként, másokat 

ügyvédi tevékenységük miatt ismerjük. Minden bizonnyal környékbeli kisnemesek vol-

tak. Ipoly fia Mikó 1340-től 1365-ig a monostor „hivatásszerű” ügyvédjeként dolgozott, 

számos perben találkozunk vele. 

 

5. A rendház gazdasága 

 

A monostor interpolált formában ránk maradt alapító- és adománylevele szerint már ala-

pításakor kiterjedt, az ország területén elszórva fekvő birtokhálózat urává vált. A törzsbir-

tokok Bars vármegye területére estek, de birtokolt a rendház a Barssal szomszédos vár-

megyékben, valamint Csongrád és Bihar megyében is. Az apátság a későbbiekben vég-

rendeletek kedvezményezettjeként további kisebb részbirtokok urává vált. Magánosok 

adományaira a 12. századtól — lásd Adorján fia István az 1150-es évek végén kelt, az 

Euzidinus-oklevélből ismert Barátkát a monostornak hagyó testamentumát — a 15. szá-

zad végéig ismerünk példákat. Birtoktest vásárlásáról csak 1270-ből (egy malom), 1347-

ből (egy malomhely) és 1354-ből (egy malom és egy újbányai ház) van adatunk. Föld 

eladásáról — megfelelően a középkor jogfelfogásának, miszerint az egyházi intézmény 

birtokainak igazi tulajdonosa az intézmény védőszentje, ezért azok elidegeníthetetlenek 

— nincsen tudomásunk, a birtok kikerekítése így nem volt lehetséges. A bevételek alapját 

a rendház birtokairól befolyó tized jelentette, amely minden bizonnyal már 1075-től a 

bencéseket illette. Ezt az 1410-es évekig mások sem vitatták, csupán három, az esztergo-

mi érsekkel szemben folytatott, de a monostor sikerével záruló tizedperről van tudomá-

sunk (1270 körül, 1312, 1314). A tizedet a birtokokon élő népek szolgálmányai, vámok 

és bizonyos birtokrészek bérbeadásából származó jövedelem egészítették ki. A vámok 

közül a Garam-menti, a Körmöcbánya és Zólyom felé vezető kereskedelmi út mentén 

fekvők voltak a legjelentősebbek. A bérbeadásból befolyó díjak — megfelelően az orszá-

gos tendenciáknak — a 13. század második felében jelentek meg a forrásokban és az 

1330-as évektől váltak egyre jelentősebbé. A 14. század közepétől több jel utal arra, hogy 

a bérbeadásokat a monostor tervszerűen intézte: ugyanazon földet többször is bérletben 

látjuk, a földek határait azonban rugalmasan változtatták, a cenzus nagyjából állandónak 
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tekinthető. A bérbe adott ingatlanok között számos érczúzó és olvasztó malmot találunk. 

Több bérbeadás perhez vezetett. A szentbenedeki bencések 1394-től mészárszékeket mű-

ködtettek Körmöcbányán, ilyen módon egy „élelmiszeripari vállalkozás” tulajdonosaként 

vettek részt a város gazdasági életében. Barsban és Újbányán is voltak érdekeltségeik 

(malmok, telkek). 

 

6. A konvent hiteleshelyi működése 

 

Az apátság a 14. század elejéig nem folytatott érdemi hiteleshelyi tevékenységet, az Ár-

pád-korból mindössze két közhitelű diplomája ismert (1232, 1282). Rendszeresebb ok-

levéladás (évente 1–3) az 1320-as évektől jellemző, az 1350-es évektől már tömeges ok-

levéladásról beszélhetünk (1–10 diploma/év). Az évente kibocsátott oklevelek számában 

egészen a Zsigmond-korig növekvő tendenciát figyelhetünk meg. Az 1403 előtti időszak-

ból fönnmaradt 379 hiteles oklevél között 229 bevallás (60%) és 150 jelentés (40%) akad. 

Ez megfelel az országos átlagnak, hiszen az ország egész területéről több fassiót isme-

rünk, mint ahány relatiót. Az átírások 4,7%-os aránya is egybecseng a máshol tapasztal-

takkal. 

A szentbenedeki konvent 1340-ben és 1385-ben a barsi ispánnak jelentett, tanúbi-

zonysága 1355-ben Bars megye hatóságának utasítására tanúskodott egy birtokba iktatás-

nál. E három relatio alapján nyolcadikként Bars vármegye is csatolható azon hét — job-

bára dunántúli — vármegye sorához, amelyek alkalmanként parancsot adtak a területü-

kön fekvő, viszonylag kis vonzáskörzetű, emiatt mozgósítható erőtartalékkal rendelkező 

hiteleshelyeknek. 

A hiteleshely területi illetékessége az 1351/1353. évi reformok előtt meghatározó-

an Bars vármegyére terjedt ki. Nyitra és Hont megyék Barssal szomszédos területein al-

kalomszerűen intézett ügyeket, távolabbi megyékben inkább csak kivételképpen. A 14. 

század második felében mind a felvallások, mind a helyszíni jelenlétet is igénylő jelenté-

sek esetében megnőtt a Hont, Komárom, Nyitra és Turóc megyei esetek aránya. A relati-

ós körzethez ekkor Komárom és Nyitra megyék távolabbi részei, valamint Trencsén is 

hozzátartozott. A garamszentbenedeki konvent hiteleshelyi működésének törzsterületét 

Bars megye déli, alföldi része jelentette, ahol azonban a nyitrai és az esztergomi káptalan, 

továbbá a sági és a zobori konvent befolyásával is számolnunk kell. 1462-ben, amikor 
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Mátyás király engedélyezte, hogy a garamszentbenedeki konvent elveszett tipáriuma he-

lyett újat vésethessen, pontosan meghatározta azokat a megyéket, amelyekre a hiteleshely 

hatásköre akkoriban kiterjedt: Esztergom és Komárom megyéknek a Dunától északra 

fekvő része, Bars, Nyitra, Hont, Trencsén, Liptó, Árva, Turóc és Zólyom megyék egész 

területe. A kiváltság alapja a szokásjog lehetett, így megállapítható, hogy a Hunyadi-

korban a konvent lényegesen nagyobb területen gyakorolta hiteleshelyi jogkörét, mint az 

Anjouk idejében. 

A hiteleshely ügyfelei a környékbeli kis- és középnemesek soraiból kerültek ki, a 

legsűrűbben visszatérők közé a Barakcsai, Zselízi, Simonyi, Zsemberi és a Forgács család 

tagjai számítottak. A Forgácsok annak ellenére vették gyakran igénybe a konvent hiteles-

helyi szolgáltatásait, hogy több alkalommal perben álltak az apátsággal. Az a tény, hogy 

1392-ben hatalmasul tört a monostor Szelepcsény nevű birtokára, Kisheresztényi Gyepes-

nek mondott Andrást sem tartotta vissza attól, hogy a következő néhány évben a szentbe-

nedeki hiteleshely rendszeres ügyfelévé váljék. 1358-ban, amikor Miklós apát a rendház 

egy birtokteste védelmének érdekében földeskü letételére kényszerült, eskütársai jórészt 

azokból a nemesi családokból kerültek ki, akik gyakran vették igénybe a konvent hiteles-

helyi szolgáltatásait. A közeli egyházi testületek csak ritkán fordultak a szentbenedeki hi-

teleshelyhez. 

 Az 1330-as és 1340-es évekből — Szigfrid apát lendületes és gyakori ügyintézé-

sének, nemkülönben a vonatkozó források teljes körű feltártságának köszönhetően — a 

konvent viszonylag sok szerzetesének nevét ismerjük. A személyi állomány vizsgálata 

arra mutat, hogy a testvérek között elkülönültek az apátság ügyeit a környékbeli hiteles-

helyek és az országos bíróságok előtt képviselők, valamint a hiteleshelyi feladatokat vég-

zők. Erre mutat, hogy míg Salamon káplán 1338 és 1341 között ötször tűnik föl a forrá-

sokban, mindahányszor hiteleshelyi testimoniumként, ugyanebben az időszakban, 1341-

ben és 1342-ben Imre testvér hat alkalommal kizárólag az apát és a konvent ügyvédjeként 

szerepel. 1362 és 1367 között tíz feljegyzésünk van a hiteleshely tanúbizonyságának 

személyéről: 9 esetben Bálint papról. Előfordult, hogy egy héten belül három kiszállást is 

végzett. Úgy tűnik, ezzel a tevékenységgel a mondott időszakban kifejezetten ő volt meg-

bízva. A vizsgált időtartományok azonban túlságosan szűkek ahhoz, hogy biztosat mond-

junk, ráadásul ellenpéldák is akadnak. Az esetek más, forgalmasabb hiteleshelyekhez 

viszonyított kis száma nem indokolta annak szabályzását, hogy melyik konventi tag hová 
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szálljon ki. A kiküldötteknek a papi ordóban elfoglalt helyét (alszerpap, szerpap, pap) az 

oklevelek esetlegesen és következetlenül adják meg. A hiteleshelyi munkában részt vevő 

szerzetesek között káplánnak címzetteket is találunk, ami arra utal, hogy az apátság birto-

kain lévő falvak templomainak papságáról a monostor gondoskodott, és ezen „kihelye-

zett” embereik is részt kaptak a hiteleshelyi külső munkában (például a pogrányi plébá-

nos). A 14. században tanúbizonyságul kiküldöttek túlnyomó része szerzetes volt; néhány 

alkalommal (1370, 1402) a monostor familiárisaival találkozunk ilyen szerepben. 

A kutatás hozadékaként négy oklevelet hamisítványnak bélyegezhetünk. (A ga-

ramszentbenedeki konvent 1270 előtti bizonyságlevele: Magyar Országos Levéltár, Dip-

lomatikai Levéltár 72 507. A konvent 1272. február 23-i egyezséglevele: uo. 795, 794. A 

konvent 1388. június 4-i, Zsigmond királynak címzett jelentése: uo. 87 580. A sági kon-

vent 1351. február 27-i eltiltó oklevele: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fény-

képgyűjtemény 235 748.) A diplomák keltezésének anomáliái kapcsán nyomatékosan ki 

kell jelentenünk, hogy a datáció nem, vagy nem minden esetben a szöveg lejegyzésének 

időpontját jelenti, hanem a megpecsételést, vagy még inkább jogérvény kezdetét. 

Egykorú hiteleshelyi oklevél segítségével bizonyítottuk azt az eddig kérdőjeles véleke-

dést, hogy (V.) Miklós esztergomi érseket (1358–1366) már kortársai is „Apáti” néven 

ismerték. (A garamszentbenedeki konvent két 1368. szeptember 24-i oklevele: Magyar 

Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár 5702, 5703.) Kimutattuk, hogy a bélai és a ga-

rábi bencés monostort jóval 1390 előtt, már 1342-t megelőzően egyesítették. 
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7. A disszertáció függelékei 

 

A dolgozat függelékében az 1403 előtti garamszentbenedeki szerzetesek listája (Persona-

lia), az apátság birtokainak története, a konvent minden eddig kiadatlan hiteleshelyi okle-

vele és valamennyi, a rendház hiteleshelyi működéséhez köthető egyéb diploma teljes 

szövegű átírása, a monostor saját ügyeiben adott okleveleinek jegyzéke, valamint a hite-

leshelyi oklevelekben szereplő helynevek azonosító lajstroma olvasható. 
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