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Abasdr tortdnelm i jelent6s6ge
Az dllamalapitds idej6n a honfogla16 margyar nemzets6gb6l

ki6pitette sajiit
azonban Aba
kirdlyi kozpont
zets69 kultikus
ntjdvd v5lt, ahol a
k kirdlyi Ssrik fold maradvdnyait is.

uralkod6i kozpontjait, koztrjk Abasdrt Sdmuel kirdly
szerepe orokre elveszett, helyette a kdsSbbiekben az Aba
csaldd tagjai nemzetsdgi monostort hoztak l6tre. Ebbe

Ennek a funkci6vdltdsnak koszonhet6, hogy migazArpiidok korai kozpontjaiban,
Esztergomban a k6s6bbi nagy 6pitkez6sek j6r6sz elttjntett
az dllamalapitds kori
Abasdron Sdmuel kirdlv kor:inak mffvei konzervdl6dtak.
ma is feltdrhat6 6s be

eh6rvdron 6s
Liletek nyomait,

6 m6don

6rz6keltetik az Sllamalapitds korSna k u ra lkod6i kozpontjait.
Sdrmonostor, Aba 56muel kirdiy sirja 6s eml6khelye

Aba Sdmuel a harmadik magyar kirdly (uralkodott: 104 -1044) szoros sz
kozs69hez. A magyar kr6nika tud6sft 16la, hogy meggyi
isa utdn, halSla hel
majd k6s6bb kihantoltdk, 6s a csodiilat(rs m6don 6ps6gbe maradt holttestet az
monostordban temettdk el. A ma Abasdr k6zpontjiiban ekv6 Siir monostor
kutatdsai sordn kiderrllt, hogy az 6pi.ilet eredetileg u
hdznak 6prilt egy
palotakdpoln6val, k6scibb azonban kolostorrd alakitottdk,
szerzetesi int6zm6
v6g6ig mfikodott. Aba 56muel slrjdt minden bizonnyal a
Ina ma m69 feltdrat

kot6dik Abasdr
in6n eltemett6k,
alapitott 56r
ak r6g6szeti
nt16lis alaprajzd

nt a koz6pkor
koz6ppontjdban

helyezt6k el.

Aba Sdmuel tort6net6t els6sorban a rnagyar kr6nika tud
elbesz6lt tort6netben Aba alakja 1041-ben tfinik fel am
P6ter kirdly korm6nyzdsdval maguk koziil kiriillyd vSlasztot
n6testv616nek valamilyen rokona, feltehet6en

fia

volt.

lejegyzett, dm val6szin(leg hiteles hagyomdnyra tdmasz
(comes polatii) tisztet

a alapjdn ismerjri
az orszig fSurai

A kr6nika dltal

k Aba isp5nt, aki Szent

n ki16ly egyik

A

j6val

Szent Gell6rt

I

tlenek l6v6n
k6s6bb

szovege szerint Aba e

or a nddorispdni

toltotte be. A nZidorispdn, a n6met palotagr6fnak megfele

rang, az orsz6g

legf6bb bir6jdt jelenti. P6ter kirdly hozzir hasonl6an Szent

ls

5n n6testv616nek gye

ke volt. Magas

rangj6t is minden bizonnyal az lstvdnnerl va16 kozeli rokon
nak koszonhette, bd mds ispdnok, igy
Anonymus szerint Doboka 6s fia Csandd is valamilyen
kapcsolatban 6lltak
iin kirdllyal, de az
5 rokonsdguk minden bizonnyal tdvolabbi lehetett. Sdmuelt
nden bizonnyal az
nnal va16, P6ter
kirSlyhoz hason16 rokonsdgfok, 6s magar; m6lt6sdga tette

Aba Sdmuel kirdllyd vdlaszt6s el5tti

elcj

a

5let6rcil gyakorlati

tobb szdl is a Xl. szSzad els5 feldben rn6g igen nagy

k

mas t16nkovetel6v6.

semmit sem tudunk.

6s(

Hevesrijvdr

kirSlyt azonban

(a mai Heves,

Borsod, Zempl6n 6s Aba(jvdr megy6k terrilete) vid6k6hez koti. llyen els6sorban

dltala 6pittetett
rdlyi curia-6prilet

z a legkordbbi ismert
s6ri udvarhdz. Az egyel6re csak r6szlegesen feltdrt udva
c6lokat szolgdlt, 6s val6szin6leg csak
Magyarorszdgon. Eredetileg minden Lrizonnyal rezidencid
n jdtt l6tre benne z Aba nemzets6g
Sdmuel kiriily holttest6nek itteni temelt6s6vel oss

monostora.

el kirdlynak. A
Abadjvdr 6pit6s6t a magyar kr6nika tulajdoni'tja
t er6ditm6ny, val6szi
az egyik els6
hatalmas m6ret(i kazettds szerkezet6 fa-fold sdncokkal
feltehet6en szint
Sdmuel kirSlyhoz
ilyen tipusri vdr volt a korabeli Magyarorsz6g tertilet6n,
kothet6ek, igy Abarijv6rral nagyjdb6l egykorriak az tO42- 44 kozotti n6met had iratok kivdd6s6re
vdrai is. A kir6 1044-ig sikeresen
emelt Nyitra, Moson 6s Sopron hasonl<i, de m6g nagyobb
kovetkezt6ben
6s ekkor is csak
ellen6llt a riv6lisdt, P6teft tdmogat6 lll. Henrik tdmaddsai
A megye tdls6 vdg6ben

d116

vesztett csatdt vele szemben.

Aba S6muelnek a Hevesrljvdr megyrihez val6 kapcso
nemzets6gnek f6leg erre a terriletre koncentrdl6d6
Tiszakeszihez tartoz6 szdzdi szigeten magdnmonostort
monostornak adom6nyozott javai nagy'r6szt Heves-, Z
valamint B6k6s 6s Pest megy6b5l sz6rmaznak. Szint6n
Domoszl6 herceg adomdnya a p6csvdradi monostornak,
emlit. Magdnak Domoszl6nak a nev6t (irizte meg a heves
Sdmuel kozvetlen leszdrmazotta lehetett Domoszl6 herceg

516l drulkodik a t6 lesz6rmaz6 Aba
okdllomdnya is. Mdr 1067-ben, a ma
pit6 Aba nemb6li
ispdnnak a
- 6s a szomsz6dos
bolcs megy6b6l,
Xl. szdzad mdsodik
ugyancsak Heves

gyei Domoszl6 falu

6ben keletkezett
i birtokokat
Val6szinfileg Aba

ime is erre utal) 6s ta n P6ter ispdn is. A

nemzets6g legtobb dga a rn6g 6vszdzadrrkkal k6s6bb is

a terLileten rendel

birtokokkal 6s Sdr monostora is az 6 tulajdonukban volt,
lehetett Hevesrijv6r megye els5 ispdnja, alighanem m6g

indez azt val6szin(siti hogy Aba Sdmuel
pdnitiszts6ge

g 6szakkeleti r6sze
Mig a kirdllyii vdlasztott Aba S6mue1 hdtorszdgdt az
I mutathat6ak ki (5
rivdlisdnak P6ternek a kot6d6sei inkdblb az orsz6g d6liI
p6csi sz6kesegyhdzat 6s k6s6bb ide i:; temett6k el, ho
. a szint6n vele
ptisp6ke volt). Taldn ezzel magyarAzhat6, hogy Sdmuellel zemben a d6lvid6ki
(r legyilkolSsdval
szervezek, amit Csan5don szorny( v6rengz6ssel, 6tven
ellene, igy lll. Henrik
megtorlds kegyetlens6ge azonban m6g tobbeket fordit
uralkod6 dltal td
sordn Sdmuel sereg6b6l tobben dtpdrtoltak lll. Henrik n6
majd sajdt
igy drulds kovetkeztdben M6nf6n6l Sdmuel veres6get sz
menektilt, amikor val6szin(leg Feldebr6n6l sajdt emberei, akik valami6rt
hogy a kor6bban 6t
Bdr a kr6nika szovege nem fogalmaz vilrigosan, elk6pzelhe
v6geztek vele, mert csal6dtak a keresztrinys6ghez ragas

a legjelent5sebb

jelentette, addig
itette a mdsodik

i

Gel16rt csandd

rak osszesktiv6st

meg a kirdly. A
044-es tdmaddsa
P6ter mel16,

ire. a Tisza fel6
Itek 16, megolt6k.
mogat6 pogdnyok

uralkod6ban.

rceg birtokdba kerri dukdtus r6sz6v6
A kovetkez5 6vekben a hevesi t6rs69 'val6szinfileg a 86la
v6lt. Alighanem B6la tdmogatdsdval, az 1050-es 6vekben 6 Lilt fel Sdmuel sirja fol a feldebr6i Szent
lndt alakitottak
reprezentativ s
Kereszt bencds monostor temploma, arnelynek koz6ppon
ki a mdrtirhaldl halt uralkod6 sirja felelit, amely kortil a s nt-kultusz kezdett ki kulni. 86la herceg
szdm6ra fontos p6ldak6p lehetett Salamon kirdlv, mivel 5 is szembefordult a n6met segits6get
ra is fontos feladat
a m69 mind[g
ig6nybe vev6 kiriilyi bdtyj6val, l. And16ssal, ugyanakkor s
jelentSs pogdny hagyomdnyokkal renderlkez6 6szakkeleti
Agr6sz krisztianizd 15
B6la 1060-ben bekovetkezett gy5zelme, majd hdrom 6vre 16. vdratlan halSla a
56muel 6ledez5 helyi kultusz6nak, az ,\ba nemzets6g

g a feldebr6i kirSlyi

6s konszoliddldsa.

n v6gett vetett

rb6l inkdbb

sajdt csal6di monostorukba, 56rra vitette iit 69rik nagy

letben iil16 fdldi

Abas6r ma is Aba Siimuel kir6ly legfontosabb em16

A Bolt-tet6n r6sz
rejti az egykori kirii
jelent6s Simuel-

udvarhdz 6s a bel6le kialakltott nemzets6gi mpnostor ma
koz6pkori eredet( pl6bd n iatem plom pedig valfszinfi leg

(n6v)
.... (aliiiriis)
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l6s, d6tum)

feltiirt kiriilyi
maradv6nyait,
r6szleteket 6riz.
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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Helyi Értéktár Bizottság
Abasár

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Buzás Gergely
Levelezési cím: 1118. Budapest, Gombócz Zoltán u. 8/a
Telefonszám: 20/5664509
E-mail cím: buzasgergely@visegradmuzeum.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Sármonostor, Aba Sámuel király sírja

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport

természeti környezet

turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Abasár, Bolt-tető
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Az Abasár – Bolt-tetőn részlegesen feltárt középkori Sármonostor épülete Aba Sámuel harmadik
magyar uralkodó (1041-1044) udvarházának és az abból még a XI. század folyamán kialakított bencés
monostornak a romja. A monostor centrális alaprajzú templomában temették el véglegesen az 1044ben meggyilkolt Sámuel király holttestét. A monostor a török háborúk idején pusztult el. Régészeti
feltárása az 1950-es és 1970-es években végzett földmunkák után a 2006-ban indult meg. Temploma
egy középső pillérekkel tagolt, eredetileg emeletes rotunda, amelyhez egy híddal téglalap alakú
palotaépület kapcsolódott. Ez az épületet később két keskenyebb traktussal bővítették ki, és
építették egybe a rotundával. Az épületegyüttes különlegessége, hogy ez a legkorábbi ismert királyi
udvarház-épület a középkori Magyarország területéről, illetve a benne rejlő királysír is különleges
jelentőséget biztosít számára.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Abasár legjelentősebb, országos viszonylatban is egyedülálló műemlékéről és történelmi
emlékhelyéről van szó, amely a harmadik magyar király emlékét szolgálja. Abasáron egy olyan XI.
századi uralkodói központ épületei és településszerkezete maradt fenn, amilyeneket német és
lengyel területekeről ismerünk, Magyarországon azonban ilyen épségben máshol még nem került
elő. Abasár mai központja azonosítható a Sámuel király korából származó településsel.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)
http://mno.hu/migr_1834/aba-samuel-palotaja-388770
http://archeologia.hu/templomtornyot-diszit-aba-samuel-sirjanak-reszlete-

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

Ásatási helyszínrajz

1. Ásatások helyszíne

2. Ásatások helyszíne

3. Ásatások helyszíne

4. Ásatás falrészlet

5. Részlet a feltárt kútról

6. A feltárt rotunda részlete

7. Falrészlet

8. Az ásatás során feltárt Árpád kori pohár alja

A következő képeken ásatás helyszínei már lefedett állapotban:

9. Az ásatás során feltárt kút

10. Feltárt Rotunda részlet

11. Ásatás helyszíne, falrészlet

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat
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