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SZENT BRONÖFIAI, A NeMA BARÁTOK

A kartauzi rend ötödik priorja, Guigo a rendi szokásokat írásba foglalva, gyüj
teményét így fejezte be: "az az óhajunk. hogy emlékezzetek ránk". Az elmúlt
év erre kiváló alkalmat szolgáltatott, mert 1084 június havában telepedett meg
Szent Brúnó és hat társa nem messze Grenoble városától a Jura hegység egy
magasan fekvő völgyében, s e kisded közösségből sarjadt ki a későbbi kartauzi
rend.

A középkor folyamán hazánk földjén nem voltak idegenek a néma barátok,
ahogy eleink szerették őket nevezni; ezért érdemes föleleveníteni történetüket
mind egyetemes, mind magyar vonatkozásban.

Szent Brúnó társaival Grenoble püspökénél. Szent Hugónál jelentkezett, ugyan
is a rend alapítását elbeszélő hiteles forrás szerint: "remetéskedés számára alkal
mas helyet kerestek, de eddig nem találtak ilyenre, valamint a püspök életszent
ségének édes illata is vonzotta őket". Az esemény Ieírója, Guigo így folytatja:
"Hugó örömrnel és tisztelettel fogadta a testvéreket, elbeszélgetett velük, telje
sitette kívánságukat. Tanácsára, segítségével és társaságában Chartreuse pusz
taságába mentek és itt építkezésbe kezdtek. Kevéssel előbb Hugó ugyanis álmá
ban azt látta, hogy Isten ezen a magányos helyen hajlékot emeltetett saját di
csőségére, egyszersmind hét csillagot is látott, amelyek neki a pusztaság felé
az utat mutatták. Márpedig az érkezettek heten voltak. Ezért karolta föl oly
szivesen tervüket. s haláláig segítette Chartreuse lakóit tanácsaival és adomá
nyaival", Brúnó és testvérei kis kápolnát és kőré vnéhány kunyhót épitve tele
pedtek meg az ezer méter magasan levő zord éghajlatú völgyben,

Szent Brúnótól két levél maradt fönn, melyek a hét első kartauzinak a transz
cendens célok szolgálatába állított magány iránti szeretetét híven tükrözik:
"Egyedül azok tudják, hogya sivatag csöndje és magánya mennyire hasznos
és mily isteni gyönyörüségekkel terhes, d'kik ezt már megtapasztalták és sze
retik". Ugyancsak Brúnó irja: "mily szép, hasznos és kellemes magának a Böl
csességnek az, iskolájában lakozni a Szentlélek vezetésével, hogy itt megtanul
juk ama isteni Bölcsesség szeretetét, amely egyedül képes az isteni boldogsá
got megadni ... Létezne valami jó Istenen kívül? .. Orvendezzetek testvé
reim, boldog sorsotok és az' isteni kegyelem rátok áradt bősége miatt ... Orvend
jetek, mert elnyertétek a nyugodt pihenést és az elrejtett kikötő békességét."
lme, ilyenek a rend kezdetei és lelkisége, melyet a magány, szemlélődés, litur
gia, fizikai munka, s később a könyvek másolása tölt be.

Szent Brúnó és társai azonban ekkortájt nem voltak egyedül, mások is a pusz
taságban szegődtek Isten nyomdokába, a XI. század végén ez csak egy a tucat
nyi hasonló eset közül. Francia területen a XI. és XII. században legalább száz
remeteközösség született, s az Egyház történelmében ez az egyik legkedvezőbb

korszak a remetéskedés számára, a magány keresése ekkor, bátran mondhatni,
népmozgalommá vált.

A szerzetességen belül ebben az időben nem tapasztalható hanyatlás, mert a
X. század elején alapított Cluny elérkezett kiteljesedése csúcsára, az általa kez
deményezett, majd felül vigyázott gregoriánus reformirányzat szerte az egész
nyugati egyházban meghozta gyümölcsét. Cluny nagy epátjaínak sorozata (hat
kiváló személyiség két évszázadon keresztül) még tart, reformmozgalma még
életerős. A benedeki regulát követő fekete szerzeteseknek volt energiájuk másutt

. is radikális reformok megvalósítására, ilyen például Hirschau germán földön.
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A közel másfél évtizeddel később alapított Citeaux az életerős molesmes-i apát
ságból született, csak míg ez utóbbiban a közös életért lelkesedtek a szerzete
sek, addig Citeaux alapítóit a remeteség eszméi vonzották jobban. A remetemoz
galom nem az ekkor létező szerzetes í élet krítíkájaként jelentkezett, hanem a
szerzetesi eszmény továbbí elmélyítéséből született. Az igazi remetehivatás
nem a már meglevő életformákat lebecsülő ítéletből, hanem Isten még elszán
tabb, radíkálisabb kereséséből jött létre. A XI. század e kiváltságos személyi
ségei a pusztaság hívását hallották meg, a !?íbliai pusztcséget. ahová az Úr kl
hívta népét, ahol oktatta őket, hogyan kell Öt keresn í, az O nyomában járni. A
remeteélet fő motívuma: "vacare Deo" - kíüresední teljesen, hogy Isten töltse
be az embert.

A remetéskedés formái azonban nagyon változatosak, és igen gyakori eset,
hogy a kezdetben kicsiny, majd egyre népesebb csoport a közös élet irányában
fejlődött tovább. Szent Brúnó kiválóságe abban rejlik, hogya pusztaság tudatos
megszervezesével a magányt olyan magas fokban tudta megvalósitani, ahogyan
az Szent Romuáld közösségét, a kamalduliakat ki véve talán senkinek sem sike
rült; ugyanakkor ez á magény mínden keménysége ellenére sem embertelen.
Chartreuse völgye nem volt gazdátlan, emberektől soha nem látogatott terü
let, ezért a remetéskedök magányára vigyázni kellett, ugyanilkkor szükséges
volt legalább minimális szinten fenntartani a kapcsolatot a külvilággal is. A
magányt Brúnó és az őt követő priorok két szinten szervezték meg: a kül világ
felé és a közösségen belül: A külvilágtól az elrejtett völgyek választásán túl
egyrészt határaik pontos körülirásával igyekezték elkülönülni, jóllehet a hatá
rok nem a kezdetben birtokolt, hanem a későbbiekben birtokolni óhajtott terü
letet jelezték. Ezen belül előjogaik voltak, viszont ezen kivül nem terjeszked
hettek. A külvilágtól való függetlenséget szolgálta másrészt a közösség ketté
osztása, és egy völgyben, de egymástól bizonyos távolságra történt letelepi
tése. A konverzusok feladata a földek müvelése, valamint il külvilággal fenn
tartott nélkülözhetetlen érintkezés biztositása a prior szigorú felügyelete rnel
lett,' a konverzusok az "alsóbb ház" lakói és közösségben élnek. Súlyos tévedés
lenne azonban bennük a "felsőbb ház" szerzeteseinek szolgáit látni, mert a ma
gány bizonyos keretek közötti megélése az ő hivatásuknak is szerves része, és a
szerzetes-konverzus közötti válaszvonalat nem az írás ismerete, i llr-tve nem
ismerete húzta meg. A "felsőbb ház" lakói, a szerzetesek a konverzusok nelkü
lözhetetlen segítségével valóban pusztaságban élhettek, külön kis házakban,
melyek a templom köré csoportosultak. A kartauzi törvényhozás szigorúan in
tézkedett a szerzetesek és konverzusok számáról, 12 monachusés valamivel
több, 16-20 konverzus alkotja a közösséget. A kettős monostor 24 szerzetessel
és arányosan több konverzussal már igen ritka, hazánkban egyedül il lovoldi
volt ilyen.

A kartauzi közösség, mert kezdetben még rendről nem beszélhetünk, mind
több helyen eresztett gyökeret, a XII. századbán 38, a XIII. században 34 új
alapításról tudunk. A XIV. század a rend elterjedésének tetöpontja 107 kolos
torral, a négy magyar ház alapítása is ide tartozik. Továbbterjedés szempont
jából p. következő két évszázad már hanyatlás az előzőhoz képest, él XV. szá
zadban 45, a XVI. században pedig csak 13 új házat tudtak megszervezni.

Hazánkban a XIII.-~XIV. század fordulóján több száz szerzetesi házban férfiak
és nők ezrei kötelezték el magukat rendi keretben Isten szolgálatára, s ennek
ismeretében a kartauziak megtelepedése magyar földön még szembetünőbb. A
tatárjárás után az egyházi életet tekintve az újjászervezés mellett legjelentö
sebb esemény a Boldog Ozséb által alapitott pálos remeterend születése és gyors
elterjedése. Ez a tény igazolja, hogya biztos, rendi keretek közötti remetés
kedés iránt az érdeklődés itthon is egyre jobban növekedett. A kartauzi rend
azonban hamarabb 'kezdődik Magyarországon, . mert már a tatárjárást megelö
zöen történt egy kísérlet betelepítésükre. Bencés regulát követi) szerzetesek ala
pították a Szent Miklósról nevezett ercsényi monostort a Csepei-SZiget végén,
akkor még különálló szigeten; fennállásának első bizonyíteke l186-ból maradt
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ránk. 1238-ban a pápa Esztergom érsekéhez levelet intézett, ebben jóváhagyta
a kartauziak bevezetését az ercsényi monostorba, mert az eddig itt élt szerze
tesek képtelenek a szükséges reformok végrehajtására. Szent Brúnó fiai való
szinűleg Seitzből vagy Geirachból jöttek. Jóllehet ez inkább csak az épületek
és földek birtokbavétele, a későbbi alapitás előkészitése, és nem egy új közös
ség életének szabályos kezdete, mégis jelentős, mert a későbbi felsőnémet pro
vincia harmadik legrégibb háza lehetett volna az ercsényi a seitzi (1160) és a
geirachi (1169) után, ha a tatárjárás vihara el nem söpri. A rövid ercsényi tar
tózkodás azért jelentős, mert az ország szivében, a királyi birtokhoz közel lé
vén, az ország vezető egyházi és világi személyiségei megismerhették a rendet,
és ez a jövő számára egyengette az .utat.

A kartauziak v$gleges meglelepedése azonban még jó fél évszázadot váratott
magára; az ország északi része, a Szepesség fogadta be őket. Az első kolostor
születésének körülményei ismertek részint egy kartauzi névtelen irásából, 'részint
a királyi városok krónikáiból és a fennmaradt oklevelekből. Lőcsétől nem mesz
sze található egy fennsík, neve: Látókő, amely a tatárjárás alkalmával a kör
nyékbeli lakosságnak menedékül szolgált. Hálából itt kápolnát épitettek a ve
szély múltával, s amikor a 24 királyi város konfraternitásában Márton, zsákóci
plébános 1299-ben a kartauzi szerzetesek behívását és letelepedését javasolta,
társai magától értetődőnek találták, hogy az időközben Menedékszirtnek neve
zett fennsík adjon nékik otthont. A Seitzből érkezett szerzetesek alkalmasnak
találták a területet, és az adományozás még ez évben megtörtént. Az éflítkezés
öt év múl va indult meg, amikorra a szükséges pénzt a kezdeményező Márton
nak sikerült összegyűjteni. A Protoeremíta, Keresztelő Szent János tiszteletére
emelt kápolna és a remeteházak két év múlva készültek el. Így megkezdődhe

tett a szabályos szerzetesi élet.

A következő kartauzi ház ettől nem messze a Dunajec folyó mellett, a Szerit
Antal-völgyben talált otthonra 1319-ben, bár a környék egyik családja már
1308 óta szorgalmazta ezt az alapitast. A Szent Antal-völgyben fekvő, másként
lechnitzi kolostor forgalmas országút mellett feküdt, s a külvilágtól nem volt
kellően elhatárol va. Ezért a magányt itt nehezebben őrizhették meg, de a sze
génységet is, mert az adományok bőven áradtak. Menedékszirt az alapításban
játszott szerepe miatt befolyását fenn akarta tartani, s a két ház között súrlódás
támadt. A rend vizitátorai 1342-ben, majd 1351-ben igyekeztek elsimitaní a vi
tás kérdéseket. Végül Menedékszirt elismerte Lechnítz függetlenségét, Lechnitz
pedig a határok szorosabbra vonásával biztositotta a fegyelmet. A fennmaradt
oklevelek birtokok adás-vételéről, cseréjéről, perekről tudósítanak. Ez csak a
felszín, mert a cél a pusztaság megteremtése, amagányhoz szűkséges élettér biz-'
tosítása. A XV. század huszita rajtaütései nem kímélték ezeket a házakat sem.
A menedékszirtiek majd két évtizeden keresztül Lőcséri éltek, a veszélyek elmúl
tával azonban visszatelepedtek a fennsíkra. Minden viszontagság ellenére e két
kolostorból maradtak fönn jelentős emlékek egyik legfontosabb tevékenységük,
a könyvmásolás gyümölcseként. A kartauziaknál a liturgia végzése, az imádság
és a szemlélődés után közvetlenül a szerzetesség ősi feladata, a néma prédikáció,
a könyvmásolás következik. A szerzetes tevékenységének egyik legfontosább
része ez, míg más közösségeknél .csak az erre legalkalmasabbak lettek scripto
rok. A lechnitzi könyvtár XV. századi állományának jelentős része fennmaradt,
jelenleg a budapesti Egyetemi Könyvtérben található. A könyvtár rekonsttuálása
megtörtént, ennek alapján tudjuk, hogy kódexeik egy részét ök maguk másolták,
más részüket ajándékbe kapták. A művek világosan mutatják, hogy a devotio
moderna a magyar-lengyel határvidék re is meg találta az utat. A XVI. század
további megpróbáltatásokat hozott a két felvidéki kolostornak. A királyi váro
sok 1543-ban a menedékszirli kolostort védelmi-biztonsági okokból lerornbol-:
ták. A szerzetcsck Lechnitzen húzód tak meg 1563-ig, amikor Ferdinánd király
ezt a kolostort is feloszlatta, és az utolsó magyar néma barátok külföldi kolos
torokba mentek.
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Az ország szívében a Felvidékhez hasonlóan ugyancsak a XIV. században, két
" házat sikerült alapítaniuk. Eger városához közel a tárkányi völgyben Miklós
"egri püspök 1330-1332 között alapította a segedelemvölgyit. Erre nézve az

adatok igen gyérek, hazai oklevél 1424-ben emliti először, viszont a rend kró
nikái kétséget kizáróan bizonyítják az előbb emlitett dátumot. Ez a ház, mely
szegénységéről volt nevezetes, Eger 1552-es ostromakor pusztult el. A másik
kartauzi alapítás a Dunántúlon Nagy Lajos nevéhez fűződik, a lövöldi kolostort
1360-1369 között szervezték meg. Alapításának motivuma még nem tisztázott
teljesen, kérdéses ugyanis, Nagy Lajos valóban azért telepítette-e le a kartauzia
kat, hogy bennük a pálosoknak vetélytársat támasszon, s így közvetett módon
erősítse meg a pálosok fegyel\nét? Gyöngyösi Gergely egy utalása erre enged
következtetni, mert a Vitae-fratrum-ban ezt olvashatjuk: "Az Úr 1372. évében
Trisztán szentlászlói és András nosztrai perjelek János esztergomi prépost előtt

pörösködtek a kartauziak lövöldi perjelével. Olyan határozatot hoztak, hogy
fogadafmas testvéreinket nem fogadhat ják be, és nem tarthatják vissza a kartau
ziak, amint ezt a Szentlőrincen őrzött levél tanúsítja."

Az irodalomtörténészek hagyományos föltevése szer inf Lövöldön élt a Kartau
zi Névtelen, aki az Erdy-kódex néven ismert 675 oldalnyi "terjedelmű monumen
tális alkotást írta. A hatalmas prédikációgyűjteménytartalma sokkal több kér
dést vet föl, mint amennyire pillanatnyilag válaszolni lehet. A Névtelen kora
műveltségének legmagasabb szintjén állt, s tudatos írói egyéniség, akit Egyháza
és hazája sorsa egyaránt íoglalkoztet.: A Remete Szent Pál ünnepére írt beszéd
forrásainak elemzése alapján biztos tény az, hogy a Kartauzi Névtelen műve

alkotásakor nem csupán pálos szóbeli hagyományokra támaszkodott, hanem elő

zetesen gondos anyaggyűjtéstvégzett és számos írott művet használt föl a beszé-
. dekhez. A lövöldi, híresen gazdag, kettős kolostor valószínűleg 1551-ben vált
elhagyatottá a török támadások következtében.

Szent Brúnó fiainak utolsó, hazai alapítási kísérlete Nagyvárad mellett 1494~

1498 között a váradhegyfoki premontrei prépostság átvétele volt, ám ez az új
püspök, Kálmáncsehi Domonkos más irányÚ tervei miatt sikertelenséggel feje
ződött be.

A kartauzi rend a XVII. század első felében megkezdte a házak visszaszer
zésére irányuló igényeinek hangoztatását, ám hiába, nem sikerült visszatelepedni
Magyarországra. A lechnítzi kolostort a XVIII. század első éveiben a szintén
remetejellegű kamalduli rend kapta meg, s jelenlétével még 1782-ig emlékez
tetett az egykori lakókra, azokra az elszánt szerzetesekre, akik Istent a legtel
jesebb magányban keresték és találták meg.
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