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Malmok Isten szolgálatában
A spanyolorszáil León tartományban, a Complud.,
eldugótt völgyében mdködlk eiY lIsrégi, vfzi erllre
berendezett. kovácsmdhely. Keletkezésének idejét senki sem tudja. De vfzkerekének gesztenyefából készült robusztus tengelye szinte már megkövesedett.

Talán a malmok... Ez jutott eszünlebe. mikor olvastuk a Ielhfvást, hogy a Szent
Benedek születésének másfél ezer éves jubileumára készülő pannonhalmi bencések
kéréssel fordullllak mindenkihez: aki bármilyen Szent Benedek ábrázolással rendelkezik, értesítse erről a rend vezetöségét. A kiáfl.ítás szervezőí helyesen mérték fel, hogy abból a hatalmas taolóból, amit Szent Benedek alakja és Regulája tár elénk, csak egy kis szelettel lehet megbirkózni. Hiszen Szent Benedek
alakjának, jelentőségének valós bemutatásához egész Európa kellene, az európai
kultúra és cívílízácíö ezernyi szempontja.
Például a malmok.,. Ha valaha sikerül is megvalósítani az ídőgépet, arnetvben leszármazóink vissza tudnak menní a "sötét középkorba", jó sorsuk vezeti
óket, ha vadamídyen kegyhely közelében érnek valóságot. Hiszen bármilven tökéletes lesz is az a gép, a suhanó idő láthatatllan terében bolyongva könnyert megsérülhet. A kegyhely közelsege persze nem azért lesz kívánatos, mintha isteni
csoda, a szentek közbenjárása révén gondolnók rendbehozhatní a szarkezetet.
Hanem azért, mert a kegyhely mellett, sőt azzal szerves összefüggésbelll mínden
bizonnyal lesz egy bencés apátság, amely egyben birtokközpont is, ellátNa a birtok .menedzseléséhez" szükséges kűíönféle műhelyekkel. Ha valahol -a középkorban, úgy eme műhelyek valamelyikében találhatnak esty olyan ezermestert, aki
esetleg segíteni tud rajtuk, ha odaviszik neki az elromlott alkatrészt : vitiatum
est, . "meghibásodott".
Az ora et labora, az "imádko~ és .dolgozzáí" szellemében élő középkorí
rnonostorok a technikai lelemény melegágyaí voltak Erre csak mostanában.
a technika-történet kutatásának előtérbe kerülésével ügyeltünk fel, mert eddíg
a történetírás - a króníkás eseményeken túl - inkább a középkorí szellern erő
feszítéseit és eredményeit vízsgádta.

Közhely. hogy a történelmet, amelyben események, eszmék, kulturális vívmányok úgy éríeíődnek, virágoenek ki és hanyatlanak le egymás mellett, mint.a
nemzedékek - nem emberöltőnként, de mínden nap születik egy új nemzedék
-, nehéz korszakalkotó évszámok közé szorítaní. Az utolsó római császár, Romulus Augustulus bukásának, s ezzel a római birodalom megszűnésének éve, 476
mégis olyan időpontnak tekinthető, amikor Európa történetében valami látványosan új kezdődik. Mintha kialudtak volna a fények. A racionálisan szervezett,
központihag irányított és katonailag fenntartott római birodalom közigazgatási
egységei szétmállottak, a hátteret vesztett gazdasági élet összeomlott. A császárbuktató Odoaker Itálüában letelepedett germánjaival. a nvugat-római birodalom
majdnem teljesen a "barbár" népeik otthona lett, s mellettük az őslakosok, a "rómaiak" utánozva a barbár népek berendezkedését az összeomlott római
adminisztráció helyett valamí prírrutívebbel, de szívósabbal, . nem érctáblákba
vésett és az állam által felügyelt törvények, hanem a szokások alapján szervezett társadalmi és gazdasági berendezkedessel foJytattáJk életüket. Próbáltak élní.
ahogy tudtak. S nemcsak Itáliában. hanem az összeomlott birodalom provínciáiban is lejátszódott ugyanez a jelenség.
Hogy hivataűnok-szervezet és ráépülő társadalom milyen katasztrófaszerű
gyorsasággal tud összeomlani, s puszta életmentésének. a valós értelemben vett
míridennapí kenyér megszerzésének gondja hogyan tud közösségeket öntörvénvű
ségre és az "ahogy lehet" életfo-rmira rászorítant -'- az idősebbek átélték 1944-1945
fordulóján. Persze nálunk ez az állapot mindössze hónapokig tartott, amellett
kezdettől fogva tisztában voltunk vele, hogy rövidesen újra központi hatalom
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veszi át életünk irányítását, de emlékeink alaipj,án el tudjuk képzelni, hogy mit
eredményezhet a központi hatalom emberöltökre szóiö és kídátástalan eltűnése,
vagy akár tehetetlensége.
Beleérzön fogta meg az összeomlás felé tántorgó római birodalom polgárainak kö2Jér2Jeté1; a negyedszázada edhunyt s mílven kár, hogy elfeledett pannon papköltö.: Harsányi Lajos a Jönnek a barbárok! című versében: uA vandál vállakon megmozdultak adárdák. / Jönnek a barbárok! ; A gót lovak átúszták már a kék Ti bisz kuszt, / Jönnek á barbárok!" Es így tovább, újra és újra
a "Jönnek a barrbárok!" refrénjével és felkiáa.ltójelével: "Germániában óriási fákat döngetnek . .. Thulé habos vizén megindultak a gáLyák... A hun nyilaktól
elsötétült az égen a nap •.. Az éjszakában vad viharlovak nuihognak ... Nagy
udvara van éjenkint az ölnyi hoLdnak... Lúd gágog. Egy sötétpiros kakas hajnalt kiált. / Jönnek a barbárok!"
És a szorongásböl valóság lett. A betörő barbárok feldúlták és elnéptelenítették a rnezőket, kifosztották és lerombolták a városaikat. Az ókori módon civilizált
élet feltételei lassan. eltűntek, IÍ1ég a Iatín nyelvetátvetlt országokban is: Az V.
század végétől már nem voltak sem iskolák, sem gimnáziumok, sem színházak.
A városok, a cívtltzácíó köZJPOPltjai 10-15 hektámyi terülebbe zárt mezővárosokká
süllyedtek, a híres római utak karbantartásával senki sem törődött. A barbárokat
nem érdekeIték a betűk, de még egyházi embereknél is nehezen ment a tollforgatás, Egyre barbárabb színezetet öltött a latinság, a latin élőbeszéd nyelve átalakult. A régí birodadom lakossága vasszaesett a barbárok színvonalára,
Ebbe a világba született bele 480-ban, tehát négy évvel a római birodalom
bukása után Nursiai Szent Benedek. (Nursia körülbelül ugyanolyan távolságban
és irán)"ban fekis~ Rómától, ment Eger Budapesttöl.) Benedek Rómában végezte
tanuímányaí«, Születésétől fogva római polgár volt, és az maradt l1:Y'akol"latias
gondclkodésában is, Tudatára ébredt, hogy a megváítozott körülményeken csak
úgy lehet úrrá lenni, ha megváltozlik gondolkodásunk is. A másfajta élet másfajta eszmevííágot kíván, s ezt az- újszerűséget a kereszténységben fedezte
fel .. MiJnt H<WSáJnyi idézett versének drámai befejezése és szélesre táruló tablóia:
"Júdeában keresztre verték az ember Fiát. ! Jönnek a barbárok!" - Úgy érezte,
begy a kereszténység maradéktalan megvadósítására a szerzetesí életforma aiUmlmas.
Ezt az életforrnat nem ő találta ki, hiszen R~u1ájáJban is a szarzetesek négyféle fajtájáról beszél. De. rájött arra, hogy a gyakorbataas latin szeblerntől távol
álil Egyiptom és Színía pusz1JaiaJty1ámaik életmódja, önmagtagadásban a testet végletekö.g próbára tévő aszketízmusa, s a Monte Cassmo magasán formáiba öntött
szabályzatában inkább az imádság és a munka Iegyelmét, a bölcs mértéktartást
hangsúíyozta, Az új életformát kereső szerzetesí kÖZÖ6Ségé!; latin szellemben szervezte, életvitelüket szocíalízálva ailikotó együttessé tette. Példája a rómaí család
volt, amelyben az atya szerepét, az apát mínt pater tamilias tölti be, és amely'ben legfőbb erény az engedelmesség. Em teszi közösségének fó életelernévé. szerzetese, a monachus az apát és a Remullia irányításával tevékenykedik, és végzi önként vállalt feladatát in schola dominici servitii. Isten szolgálatának ískoláiában.
E szolgálatban az Isten-dícséret, az opus Dei központi szerepet kapott, de a szerzetesi élet másik pillérévé a mindennapí élet kétkezi munkáját -opus 1l".mwum
qUQtidianum ...,.. tette. RómaJ gyJaIkoolia:tiassága a lelki életer és a míndc-nnapok
követelményeit "minden erények anyja", a bölcs mértéktartás szellemében szabályozta. E célból elő is írta, hogy "a monostort, amennyíben lehetséges. úgy lreH
építeni, hogy mínden szükséges dolog, mint a víz, malom, kert és különbözö
műhelyek a monostoron belül Jegyeneik". Nem aJITIÓIl van tehát szó, hogy ezeknek
meg kell lenniÜJk, hanem hogy hol legyenek, N em akarta, hogy szerzeteseí a nyugodt és rnéltó, de nem elpuhult - élethez szükséges kellékeket nélkülözzék.
"Úgy hisszük - írja a Regula előszavában - , hogy »nihil lIsperum, nihi! qraoe«,
semmi kemény vagy nehéz dolgot ne!? fogunk elrendelní."
Szent Benedek monostora a római szervezőképesség által. létrehozott kicsiny
állam, hterarcbíával, alkotmánnyal - a Regulán túl nyitva hagyva az ajtót az
élet, a megváltozott életkörülmények áIl,tJa:! meghonosodott ususok. szokások, tehát
afféle amendment számára - , pontosan kidolgozott "államháztartásSlal1", Az ő szellemében keletkezett monostoroknak köszönhetjük; hogyamegtalált új életformáiban a klasszikus kultúra túiélrte a római birodalom bukását. hogy; a latin nyelv
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"Noé-bárkájában" átmentőrltek az antik hagyományok. De ezeknek kösznhetjük
- s erről ritkábbari esik szó - a nyugati civilizáció, a technikai reííödés alapjainak Ierakását is.
Most éljük áJt a technika-történet komoly tudománvszakká alakulását. Hoszszú ideig aligha volt Löb!:>, mínt a történelem pertfériáján felbukkanó érdekességek, kurtózumok mel1;c~,iJ;antása., az "elsők", a "feltal:álók" soviniszta fitogtatása, nem számolva azzal, hogy egy találmány mindig annyit ér, amennyit ,abból
a meglevő társadalmi-gazdasági szerkezet hasznosítani tud, amennyire azt életébe
tudja integrálrri. A felfedezés szenzácíóin túl predig a technika történetéről az
időben visszafelé haladva egyre gyérebben találkozunk használható dokumentumokkal, 3 ebben él középkor szerzeteseít is elmarasztalhatjuk. Az antik ískolázás tantárgyai, a septem artes libera les - amit álltal:áJban a hét szabad művészet
nek szok.tunk fordítani, holott á szabad emberhez illó hét foglalatosságot jelenti
- között a technika, a kézügyesség inem szerepel, s így nem is tekintették olyannak, ami irásba foglalandó, az utókor számára megörökítendő. Könnyű tetten
érniiJnk a középkorí szerzetest a scriptoriumba,n, a másoló műhelyben, amint k:lasrz;szíkusokat másol, olykor az értékes és ritka pergamenröí érdektelenné vált szöveget eltüntetve hogy legyen mire írnia a fontosabbnak ítéltet. De mai érdeklő
désünk már csak sejtésekre van utalva, amikor technikai alkotásokkal találkozunk. Ezek sokkal kevésbé jelennek meg előttünk in statu nascendi, inkább csak
általánosságban látjuk az erőfeszítéseket és az eredményeket. A technika-történet szempontjából még az a sokat ddézett Jeirás is kielégítetlenül hagy bennünket, ami- Clairvaux-ról maradt ránk egy XIII. századi szerzetes leírásában, s Piszter Imre így fordított a múlt század végén: "A csatorna a kolostor közelében két
ágra szakad; az egyik rész a déli fal mentében és a kerten keresztül folydoaálva
a keritesen kivül eső haZas tavat táplálja, a 11UÍsik áa pedig, az épületek töm kelegé ben keres magának munlah. Leaelőször is a malom kerekeire bukkan, és
nagy mozqá« között foglalatos1rodik ezek forgatásával. A malomkövek és asziták
gyors forgatásában _leli gyönyörűségét. Ezt a munkátelv.égezve rohan a szomszéd épületbe. Itt megtöW az óriási üstöket és naim zsongás-bongás közt alakul
át kellemes itatlá, sörré, és igy pótolja a talán silányul kiütött bortermést. De
ez sem elég. Nagy robajjal törtet át a kxülomalomoa, hogy a testvéreknek ruháról' gondoskodjék. Itt aztán valóságos táncot visz véghez. Veri a nagy mozsarakat, ugrá!.tatja akalapácsokat, rángatja a falábakat, egyszóval nagy serénységgel mozaat mindent. Legnagyobb a buzgalma a rokka-kerekek körül: itt úgy
habzik, úgU toporzékol, hogy szinte maga-magát megőrli. Ezt a dolgot végezve
átsiet a limárokhoz, hogy a test1"érek szá11UÍra sarukról gondoskodjék. Itt is mindenre kész, minden munkára vállalkozik. S miután így a nehezebb dofDokon
átesett, több kis ágra bomlik, s fölkeresi a többi kis műhelyeket, s mindenütt
segít, mindenütt buzgólkodik. Itt fŐZ, ott szitál, itt forgat, ott zúz, itt öntöz, ott
mos, itt őröl, ott puhít. Akármire ha.sználják, semmi ellen sem tesz kifogást.
Mikor végre minden munkát elvégzett, fölkeresi a fmdalatti helyiségeket, s magával visz minden szennuet, Tisztán jött. s mikor elmegy, azt akarja, hogy minden tiszta maradjon nyomában. 19y szalad tovább és tovább, mignem eljut oda,
'ahonnét jött, a folyamb a, s még ennek is hasznot tesz, mert rohawísával annak
lassú folyását erősebb mozgásba hozza."
Csodálara méltó komplex üzem a XIII. században. Clairvaux apátságát a
Szerit Benedek reguláját követő ciszterciek alanították a XII. század elején.
Érintetlen vadonban kis fcápolnát rögtönöztek, gatlJlyark'hól kunyhókat táJro)tak össze,
s a Szerit Bernát vezetésével Citeaux-ból érikezett 12 rnonaehus hihetetlen nélkülözések közott kezdte életét. Volt, hogy fák leveleíből került ki egyetlen tápIálékuk, a gyarló főzelék, az is kenyér nélkül. És még Szerit Bernát életében elkészült az Aube folyóból kivezetett, fentebb Ieírt egy mérföldnyi csatorna és
kő torlasz a folyó mellett, hogy ártadás esetén a csatornába ne ömöljön túl sok
viz, hiszen az a műhelyeket veszélyeztette volna!
Minden valószínűség szerirrt e munkálatok mögött Szerit Bernát testvérét,
Gellértet kel! keresnünk, aki az' alapítástól egészen húsz év múlva bekövetkezett
haláláig volt a monostor cellarariusa, gondnoka. Hallgassuk csak, hogyan búcsúztatta Szent Bernát: "Nagy alázatosságában azt hitte, hogy nagyobb haszon származik abból, ha nekem van szabad időm, mintha ő pihen... Nem 'Volt Uf11jun
tudományos képzett, de' meQ'1.'olt benne a találékony ész és a Szentlélek megvilágító kegye!me._ Kicsiny és nagy dologban egyaránt kiismerte magát. Az épi:t-
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kezésnél, a földmívelésnél', a kerMszetnél, a vízműveknél és minden egyéb mezei munkálatoknál bámulatos jártasságot tanúsított. A kőművesek, ácsok, vargák,
takácsok és míndennemű mesteremberek mesterüket ismerték fel benne... Én
egészen reá hagyatkoztam, mert így volt csak lehetséges, hogy a szemlélődés gyönyöreit szabadon élvezhettem, az Isten igéjét könnyebben hirdethettem, az imádságnak több időt szentelhettem."
Gellértben a kiváló képességekkel rendelkező üzemszervező áll előt.tünk, de
háttér nélkül minderre képtelen lett volna. Még kevésbé biztosíthatta
volna azt a fejlődést, amelyet föntebb a XIII. század] clairvaux-í szerzetes lelkes
szaval tártak 'fel előttünk. Mi volt ez a háttér?
Okon örökség folytatására nem gondolhatunk. A közéókor sem a munkaszervezés, sem a technológia területén nem követhette az antik míntát. Az volcsó
rabszolgaerőre alapozott termelés vezérelve munkáítaiö és munkás részéről egyaránt a kész lehetőségek egyszerű. élelmes, okszerű kihasználása. de nem új megoldások keresése. A rabszolga sem volt érdekelt abban. hogy termelékenyebb
munkarnódszereken törje a fejét. Tette, arnít parancsoltak neki, legfel iebb arra
törekedett, hogyameglévő mozdulatok, az előírt rnunkatolyarnatok minél gyorsabbak legyenek: miriél hamarább összeloupcrgathassa azt a pénzt, amivel megválthatja szabadságát. Ez a termelési szerkezet a hatékonyságot nem ismerte. Az
ipari többtermelést csak a munkaerő növelésével érte el.
megfelelő

A rémaí birodalom gazdasági szerkezete nem volt képes átvészelni a birodalom összeomlásának katasztrófáját. Szélnek eredtek a rabszolgák, s így "gép"
nélkül maradtak az ipari vállalkozások, amik már úgyls elvesztették piacukat.
A birodalomban szerte magukna maradt kis közösségeknek egészen új, primitívebb és igénytelenebb. saját erejükre és lehetőségeikre támaszkodó termelési formákat kellett k eresníök. Megszűnt a profit, mint a termelés hajtóereje, helyébe
lépett a rníndennapí szükséglet. Mindezek az új feladatok olyan intenzív gondot
és elfoglaltságot igényeltek, amely eleve számol a haladás lassúságával. Kialakult
'a munka, a termelés hagyományokon alapuló, a könnyebb, de mégis eredményesebb megoldásokat kereső menete. Versennyel. a termés- vagy termelésszerkezet
konjunkturáhís átalakításával éppen úgy nem keblett törődni, mirrt ahogy nem
okozott gondot a munkaerő-váridorlás sem. Nyitva állt a lehetőség az anyagok
alaposabb megismerésére, a legalkalmasabb eszközök és fogások kikísérletezésére.
s míndennek a hatalmas tapasztalati anyagnak a következő nemzedékkel való
megismertetésére. A műhelvekben dolgozók ráértek barkácsolni, egy-egy ötlettel
eljátszadozní, próbálgatni, tökéletesíteni. Megkeresni azokat a mechanikusan ismétlődő mozdulatokat, kíválogatní azokat a munkatázisokat, amelyekből az emberi közvetlen kézi munkát ki lehet váltani és a víz által meghajtott tengely
forgására bízni.
Az ilyen jellegű íeladatokra legalkalmasabbnak bizonyniltak a Szent Benedek
szabályait követő monasztíkus közösségek, társadalmi és műveltségi szint szempontjából igen változatos képet mutató tagjaikkal. "Az apát - rendelkezik Szerit
Benedek - a szabad szülőktől .származókat ne tegye elébe azoknak. akik ex servitute, szolgasorból lépnek a szerzetbe." Műveltség terén sem állit fel követelményeket. Az alázatosság erényének hamgsúlvozásával kitér arra, hogy senki
se tartsa magát többre azért, mert olvasni tud, de a kézművességben járatosaknál is intézkedik, hogy ha közülük "valakit a munkásságban való ügyessége miatt
elkapna a gőg, az i'lyet tiltsák el rnesterségétől, és ne térhessen vissza ahhoz,
amíg meg nem alázza magát". Mindebből kiviláglik, hogy már az alapító számolt azzal, hogy monostoraín belül egyéniség~k. különleges adottságokkal rendelkező emberek fogják gazdagttant az életet. Es ahogyaszámdok során a források híradásai bővülnek, úgy látjuk elképzelésének valóra válását egyre plasztikusabban. A monostorok vonzották az elitet. viri ce!ebres converterentur, hírneves férfiak ·,térnek a monostorokoa, olvashatjuk Semur-i Hugó clunyi apát
életrajzában (1121).
A' benediktinus monostor képe mint békés. alkotó commonwealth bontakozik ki előttünk a középkor gyötörj villágában, gazdag, színes ,egyéniségek,kel. Közülük főleg az imádság és szellern embereit ismerjük, a gazdasági hátteret mozgató egyéniségek esetében a kutatás a középkor kiváló ismerője, Georges Duby
találó kifejezésevel "dokumentumínséges". Irásos adatok keveset szólnak arról.
hogy a monasztikus gazdaság vezetése milyen Igazgatási ügyességet, mennví

602

rátermett embert kavant. Egy-egy kiragadott példa villant fel azért tényeket,
például, hogy ll. Orbán pápa (1088-1099) Cluny apátjától, Szent Hugától kért
egy szerzetest a pápai udvar pénzügyeinek rendbe hozására. Ilyen szakemberek
nélkül nem képzelhető el a híres monostorok felvirágzása. Mert a kezdeti idők
monostoraí - amelyek már szintén irányítói, szervezői ügyességet kívántak a puszta, műveletlen földek meghódítására - csakhamar dinamikus, a környezetet meghatározóan befolyásoló fejlődésnek indultak. Sok esetben a római vagy frank faluból monasztíkus komplex a1akulrt:, s ennek következtében egy-egy nagyobb
monostor nemcsak a vidék kegyhelye, Intellektuális és kulturálís "fővárosa".
hanem ezen túlmenően földművelési és ipari központja is lett. Az ezredforduló
felé közeledve pedig megkezdődött a szarteszőrt monostorok Integrálódása, Az
igy létrejövő osszeláncolódást szépen iHusztrállja a spanyol Santiago de Compostela példája. Szerit Jakab apostol itt levő sírjához néhány évvel Nagy Károly (768-814) h al.ála után akit egy itáliai útja alkalmával annyira megkapott Monte Cassíno szelleme, hogy birodalma minden monostorában előírta a
bencés regula követését egy közösséget szerveztek. Ünnepük, július 25-e bencés kapcsolatok révén - esvre ismertebbé vált, messzí vidékekről árasztották
el a zarándokok "Szent Jakab útját", s ezeket a zarándokokat az út mentén
mindenütt monaszaíkus létesítmények" segítették.
Mindez a gazdasági szervezés magas iskoláját követelte. Amint naivság azt
képzelni, hogy az apátsági épületek; adományozók buzgólkodásából fal'US.i porták
médjára és nem átgondolt tervek alapján bővültek, ugyanúgy a mezőgazdaság
és általában a gazdaság f'elvhrágzását sem képzelhetjük el megfelelő szakemberek nélkül. Egy-egy népes monostor ellátása, hozzászámítva az időnkint megjelenő zarándok-tömegeket "ffiiÍnden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint
gát Krisztust", feja elő Szerit Benedek -, ugyancsak gondos szervezést kívánt
a mezőgazdaság és az ipar terén egyaránt. A Regula száműzi az étkezésből a
húst, és a főzelék mellett központi szerepet juttat a kenyérnek - bár betegek és
vendégek esetében kivételt tesz. "A kenyérből egy jó font panis libra una
propensa, ami nagyjából egyharmad kdlónak felel meg - elég legyen napjában ...
Ha a munka esetleg nehezebb volna, akkor az apát megítélésére van bízva, hogy
ha kívánatos, valamivel többet adjon."
Ez azt j elentí , hogya malom fontos szerepet töltött be a monostorok élelmezésében, a vendégek, zarándokok ellátásában. Bár a Regula hangsúlyozza, hogy
"a testvérek kézi munkáva) foglalkozzanak, . .. mert akkor igazi szerzetesek, ha
saját kezük mun kájából élnek", és Lehetséges, hogy a kezdeti időkben a monachus - akárcsak a római katona - maga őrölte m€g napi Iísztadagját; de érdeklődésük minden bizonnyal hamarosan a numkatelosztás. majd ezt követően
az emberi erő kiváltásának Irányába terelődött. A kézi őrlés jelentős időt vont
E'l az opus Delitől. A célszerűség elve, a laborare et orare egyensúlyának keresése.
a nihil operi Dei praeponatus - az opus Dei nundennél előbbre való
előírá
sának tiszteletben tar-tása hamar a malom felé fordította figyelmüket.

ma-

A legelső monostorí malomról Tours-i Szerit Gergely tudósít az V. század
Eszerint Loches apátság alapításánál Ursus apát elhatározta, hogy a kézzel való őrlés helyett vízimalmot Létesít: "Cölöp(jk€t VeI1t le keresztbe a folyón,'
nagy kövek felihalmoZlásával zsí lipet épített, csatomába terelte a vizet, hogy annak ereje forgassa a szerkezet kerekét nagy gyorsasággal. Hoc ope lab01"em monachorum relevans atque uni fratri delegans, opus necessarium implebatur, e' készséggel a szerzeteseket a munkátólmentesítve. és azt egyetlen testvérre bízva végezték el a szükséges munkát." A híres Sankt Gallen-i "típusterv". ami egy eszmei apátság képét mutatja be, a IX. században készült. Vízi erővel hajtott szerkezetek is áldnak benne, noha a terv magát a működtető vízrendszert nem tünteti fel. A technika..történet mai ál~láspontja s=int azonban ezeknek a gépeknek mozgatásához embert vagy álNati erő elégtelen lett volna. A típusterv 110
szeezetest és kb. másfél száz kíszolgáló szernélvt tételez fel a közösségben - PE'Xsze, tudunk ennél jóval nagyobb, 500-900 személyt felölelő létszámról ís, Egy..két
lóerő teljesítményű vízkerék 40-50 ember rnunkáját tudta elvégezni. él> körülbelül 300 személy kenyérszükségletét ellátni.
"Benedictus montes, Bernardus vaUes amabat" (Benedek a hegyeket, Bemát
a völgyeket kedvelte) mondás sok költői eszmeőuttatásra Hllette már a monasztikus lelkiséget vizsgáló szecz6ket,. de emögött nyálván az a gyakorlati tény

végéről.
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áll, hogy Szerit Bernát f.íai, a císeterciek a XI. században a fejlődés olyan szakaszában jelentek meg, amikor a völgyekben található vizi erő már nélkülözhetetlen szerepet kapott az apátságok nundennapi életében. A Bükk hegység alján,
a Bélkő tövében 1232-ben alapított bélháromkutl ciszterci apátság romjai rnellett
például színte napjainkig működött egy percerrkint 400 liter vízhozamra támaszkodó malom.
Egyoldalú lenne azonban, ha a monostorok gazdasági fejlődésének zálogát
csupán kiváló egyéniségek kezdeményező erejében látnánk. Az apátsáeok fejlő
désében nem elszigetelt előretörések adják a rugót, hanem a közösség szokásszerüségen alapuló munkája, a RelgUil.a szellemében folytatott mindennapi élet.
Ennek pedig jellemző vonása Szerit Benedek elgondolásában a stabilitás. A
stabildtás, az állandóság, megmaradás, álíhatatosság gondolata újra és újra eJő
bukkan a Regulában. Előírja, hogy jelöltnek csak akkor vegyenek fel valakit (si
. promiserit de stabHitate sua perseveremtiam), ha kitartást igér. A közősség tagjává pedig csak akkor válhat, ha "mindnyájuk [elerulétében megígéri állhatatosságát, erkölcseinek megiobbításét és az engedelmességet".
Az állandóság jegyében együtt élő közösség óriási taoasztalatí tartalékkal látta el a monostorokat, ahol keléstől fekvésíg pontosan megszabott rendben folyt
az élet. A napirend az opus Dei kJÖI1é fonódott, amely az egy'>b elfoglaltságokat
újból és újból megszakítva az idő egyharmad részét vette igénybe. A másik
harmad ellett a mindennapí kém munkára, míg a harmadik a szellemi fog)lalatosságokra, épüiletes olvasmányokra és elmélkedésre. Ez utóbbinál különbséget keO.l
tennünk a meditáció, tehát a szorossbb értelemben vett elmélkedés. és a kontempláció között. Ha ez utóbbit megfontolásnak, fontolgatásnak fordítjuk, megjelenhet előttünk az az idősebb monachus, aki már hosszú évek óta dolgozík
például a monostor malmában. s átvéve generácíók tapasztalatát. fiatalokat vezet be a mesterségbe, és a kontempláció alatt nyugodt lelkiismerettel töri a fejét a malom szerkezetén: hogyan és milyen munkafázist lehetne még géppel
kiváltaní. hogy ezáltal a testvéreknek több idő jusson az opus Deire. Vagyis: a
malom kereke ne csak a malomkövet forgassa, hanem a tengelvre i lűesztett
bütykök és hasonló szellemes ötletek révén végezze az őrlés komplex műveletét.
És talán ugyanígy kontempláció közben jöttek rá, hogy a vízkerék for~ás:a nemcsak a gabona őrilésénél hasznosítbeté. A monostor többi műhelveiben, a kováosoknál, posztókészítőkmél, tímárokll1lálJ. stb. is kísérleteztek. hogyan adhatnák át
kalapálo, törő és másféle szeokezeteknek a nehéz munkákat vagy a gépíesen
Ismétlődő rnunkatázisokat, hogy azokat a víz ereje végezze el helyettük. Hogyan
tegyék az anyaget és a természet erőit minél kezélhetőbbé a kézi munka kiváltására. Míközben a kontempláció alatt az introvertált egyémség azt fontolgatta,
míként faragjon magán, hogy egyéniségével harmonikusabban illeszkedjék be a
közösségbe. az extrovertált azort 'gy~ödött, mít fara,gjon. igazítson a fogaskeré-ken, hogy a kézi munka könnyebb legyen a közösségben, vagy tagjait a monoton mozdulatoktól mentesítve felsmbadítsa más feladatok számára. Gondoljunk
csak egy pitianatra megint Szent Bernát testvérére. á gondnok Oellértre. Mílven
nagyra becsülte benne a szem apát éppen ezt az igyekezetet: "Elvesztettem azt,
akinek Isten után köszönhetem, hogy szabadon adhattam át magamat az eszmélődésnek ..."
A technikai fejlődés biztosítéka volt továbbá az a különféle formában megnyilvánuló szervezetí kapocs, ami az egyes monostorokat összefűzte. Ezek álfandó
érintkezésbenáiUtaJk egymással, s ennek során nyilván nemcsak elvi kérdéseket
tísztáztak, és másolandó könyveket cseréltek, hanem lehetőség nyílt arra is. hogy
a technikai know-how vándoroljon egyik apátságból a másikba. A szakmai folyóiratok pezsgő frisseségét jelentették az ilyen kapcsolatok.
fgybontakozik ki előttünk a monostorok technikai fejlődésének képe. MegIelelően nagy a létszám, ami lehetövé teszi a munkamegosztást, Részleteiben gondosan szervezett munka, ami szakszerű ismereteken. hatalmas tapasztaiati anyagon alapszik. Akik a munkát végezték, nem "bejártak" dolgozni, hanem a munkahelyben éltek, ahol az usus, a szokás megtartó és lendítő erőt képviselt. A menostor életmenete tntézményesen chasenájhatóvá tette a tapasztalati eredményeket,
a kézi munkától kezdve az elvont gondolatig. Minden munka, nunden kísérdétezés mélyen beleágyazódott a monostor munkaszervezetébe. A generációk gyakorlatán alapuló biztosság érzése nem elszigetelt előretöréseket produkált. hanem a
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szakszerűség lassú, a szokásokban gyökerező fejlődését mozdította elő. A negyedszázada elhunyt kiváló történész, Hajnal István a középkori technikai módszerek
kialakulásának tanulmányozásánál meggyőzően maitatott rá, hogy a szokásszerű
ség előtérbe nyomulása alaposabb, eredetibb kultúrfeilődéshez vezethet. mínt a
kész lehetőségek gyors, egyszerű, élelmes és okszerű kihasználására törő nyers
racionalizmus. Mégpedig azért, mert arrtit az emberi érintkezés, szerveződés, munka létrehoz, mindazt belső elmélyüléssel, gonddal megóvja, íntézménvessé teszi.
és nem engedi át a píhlanatnyí érdekeik, konjunktúra, politikai és gazdasági erők
játékának. A környező népeknek példálul szolgáló, azokat tanító és irányító bencés monostorok lassú, a szakszerűség és szokásszerűség alapján 'kialakult munkamódszereínek köszönhető, hogya középkorí társadalom megszabadult a munka lélektelenségétől. és lerakódtak az újkori technikai forradalom alapjai.
Nincs helyünk és nem is feladatunk a technikai részletekben elmerülni. KüIönben is a középkorí monostorok technikai berendezéseit ma már neíhéz utolérni. Az a[katrészek alakulását alig követhetjük nyomon. Kézről kézre járt az új,
kézen-közön dobták el a régit. S azJtán míndent megevett az' idő. A főleg fából
elöállított adkatrészeket nem az örökkévalóségnak száriták azok. akik sub specie
aeternitatis, az örökkévalóság fényében dolgoztak velük. Annál. lebHincselőbb az
a bevezetőben már említett Cornpludo-völgyi kovácsműhely, amit még ma is
működésbe lehet hozni. A viz két hegyi patak összeterelés éből zuhan a két és fél
méter átmérőjű vízkerékre. ami egy gesztenyefából készült és az évszázadok
során szinte megkövesedett öt méter hosszú vízszintes tengelyt forgat. Ennek
bütykeí emelgetnek egy robusztus, négy rnéter hosszú pörölynyelet. Az ütések
ritmusa a műhelyből szabályozható aszerínt, hogy több vagy kevesebb vizet engednek a kerékre. A f'émolvasztó kemence hőfoka pedig hídraulikus nyomással·
működtetett fújtató segítségéve! emelhető vagy csökkenthető. A környék az egész
berendezést még a római korból edad romanica - eredezteti. Minden valószínűség szerint azonban Szerit Fructuosus (t665).,· a spanyol monasztícízmus nagy
szervezőjének idejéből származik, aki ezen a helyen alapította az első monostorát Compludo névvel. A lenyűgöző látvány alapján egyes kuiatók azt a feltevést is megkockáztatták, hogy ez a műhely megelőzte a finomabb berendezést
igénylő

őrlőmalmot.

Fogaskerekek, bütykös tengely, szíjáttétel és más közlő elemek a fOl'gó mozgásnak egyesen vonalú vagy alternáló mozgássá való alakítására, a programozás
kezdeti lépései - a nagy ipari forradalom megannyi előzménye a bencés monostorokban vált használható szerkezetté, ánrien" került a környező lakosság kezére.
Lehetséges, hogya vázolt kép elnagyolt és idillikus. Elnagyolt; hiszen majd
egy évezredet ölel át, bennt; a dark aaes, a kezdeti idők hallgató évszázadaíval.
Csak a "fővonulatot" próbáltuk ki tapogatni, s éppen ezért idillikus is: a monasztikus közösségek is emberi intézmények, ennek folytán törékenyek. A monostorok, mint az ernbení szervezés színtereí hol Ielvirágoztak, hol Iehanvatüottak,
a Szerut Benedek által felállított harmónia olykor hajótörést szenvedett a gazdasági prosperitás csábításain. De a másfél ezredes jubileum alkalmából talán
képet adtunk arról, hogy mennyí minden őrzi kultúránkban és civilizációnkban
Szerit Benedek komzakalkotó kezdeményezésének emlékét,
Például a malmok ...

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő
gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék. be, mert ezze) egyrészt
megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségettől. - Kézíratokat és Illusztrácíókat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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