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A monachizmus
kialakulása

A kamalduli
szerzetesrend
Magyarországon
A Vértesben levő Majk-puszta Magyarország egyik ritka műemlék
együttesével rendelkezik, nevezetesen a 18. században gróf Ester
házy József által alapított kamalduli remeteség megmaradt cella
házaival, a templomából megmaradt toronnyal és támpillérrel, va
lamint a volt foresteria (a későbbi vadászkastély) meglehetősen

tönkrement épületével. Esterházy József gróf a tatai és gesztesi
uradalmak birtokosa, országbíró, horvát bán és egyéb országos
tisztségek viselője volt, emellett kiváló szónok és mélyen hívő ka
tolikus főúr. A majki alapítást a Bécs melletti Kahlenberg Szent Jó
zsef remeteség vikárius generálisával, a magyar származású
Radossányi Lászlóval való személyes kapcsolata tette lehetővé.

A remetetelep alapítása, az építkezések és adományozások a
korábbi kutatások során többé-kevésbé már dokumentálva lettek
a korabeli levelezések, egyházi levéltári adatok és az Esterházy
család töredékes levéltári anyagai alapján. Azonban a rend egy
háztörténeti vonatkozásai kevéssé ismertek, különösen a nagykö
zönség előtt. Egyáltalán a remeteségek kialakulása, sajátos felépí
tésük, szervezeti szabályzataik a misztikum és a népmesei elemek
kűlőnös világát idézik a köztudatban. Puskely Mária Kordia nő

vér kitűnő könyve, a Kétezer év szerzetessége (1998) jól bemutatja
ezeket az úgynevezett ritka rendeket is. Ám sajnos mire könyve
megjelent, addigra már a műemléket látogató turisták a korrekt
helytörténeti ismertetés mellett, kellő egyháztörténeti ismeretek
hiányában a majki atyák életének bemutatása helyett a rend korai
szakaszából vett kissé zavaros és misztikus tájékoztatást kaptak.
A majki kamalduli atyák életének pontosabb megértéséhez elő

ször is a remeteségek fogalmával, kialakulásuk hiteles történetével
kell megismerkednünk egyháztörténeti kutatások alapján.

A görög "monadzein" szó az "egyedül élni" jelentésű ige
származéka, és több vallásban is megtalálható jelenségre utal. A
kereszténységen belüli monachizmus nagy számú, sajátos célú és
életmódú szerzetesrendet és kongregációt foglal magában. Meg
különböztetjük a keleti, majd a 3. századtól a nyugati monachiz
musokat. A nyugati monachizmus integráló szellemi atyja
Nursiai Benedek volt, aki egységes, elfogadható és megvalósít
ható Regula alapján teremtette meg amonachizmus szilárd
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A karthauziak
Magyarországon

Szent Romuald

struktúráját. A keleti monasztikus világ az aszkézisre és a szem
lélődésre helyezte a hangsúlyt, míg a nyugati mindezen értéke
ket megőrizve a kétkezi munkát és a tudományok művelésére.

A monachizmus civilizációs szerepe óriási volt. A monachusok
és a monachák íróműhelyei (scriptoriumai) és könyvtárai mentet
ték át az ókori klasszikusokat a népvándorlások, háborúk és ül
döztetések közepette. A középkor számos nagy gondolkodója,
művésze, írója és tudósa a monasztikus világ képviselőjeként al
kotott. Évszázadokon keresztül monachusok ezrei szárították a
mocsarakat, művelték az erdőket, öntözték a puszta vidék
egy-egy darabját, termékennyé tették és megművelték a földeket.
Mások csodálatos épületeket faragtak, szobrokat, gótikus íve
ket, színekben és mozaikkockákban örökítették meg a teremtés
szépségeit.

A különböző monasztikus rendeket gyakran összekeverik, mi
vel nálunk a remete fogalma leginkább az erdőkben, hegyekben
magányosan élő, maga által készített kunyhóban lakó emberrel
azonosult. A nagyközönség számára még ma sem egészen vilá
gos, hogy hatszáztizenöt olyan, egységes szabályokat követő

szerzetesrend létezett, melyeknek tagjai szervezett közösségben,
de külön kis cellákban éltek. E rendeket más és más személyek
alapították különböző időpontokban, és sajátos statutumaik alap
ján eltértek egymástól, működési területük is más volt. Például a
karthauziak, akikkel a kamalduliakat legtöbbször összekeverik,
francia alapítású rend. Alapítója Brunó 1084-ben Grenoble mel
lett a La Chartreuse völgyben épített cellákat, itt alapította meg
az első karthauzi monostort. (A Szentszék 1171-ben ismerte el ala
pítását.) Brunó nem hagyott hátra írott szabályzatot, a rend
statutumait a Dom Guignes által írt Consuetudines című alapszö
veg alkotja az évszázadok folyamán az általános káptalanok által
hozott kiegészítésekkel együtt. Magyarországra közvetlenül a ta
tárjárás után, lY. Béla hívására jöttek karthauziak. A Szepességben
két kolostoruk is létesült, elsőként 130S-ben Lechnic, a Dunajec
folyó mellett. Itt először fából építkeztek, a 14. század második fe
lében emeltek csak kőépületeket. 1S63-ban Ferdinánd király fel
oszlatta a lechnici monostort, a megmaradt épületekbe pedig
170S-ben kamalduli szerzetesek költöztek, mint arról a későbbiek

ben szó lesz. Európában, különösen a Duna-medencében elóbb lé
tesültek karthauzi monostorok, és csak később, nem egy esetben
az elhagyott épületeket felhasználva kamalduliak.

A kamalduli rend Itáliában jött létre, alapítója Szent Romuald
volt, aki hercegi család fiaként született Ravennában, a 10.
század közepén. Fiatalkorában tanúja volt atyja, Sergio herceg
párbajának, melyben atyja megölte ellen felét, és ezt látva annyi
ra megrendült, hogy atyja vétkéért vezeklésképpen kolostorba
vonult. Ám megelégelve a monostor középszerű életét, ahol nem
találta meg a kívánt áhítatot és magányt, elvonult, hogy magá-
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A Camaldoli
remeteség alapítása

A rend legfontosabb
tevékenységei

nyos remeteéletet élhessen. Egy Marino nevű remete tanította
meg a zsoltározásra és az aszketikus életre. 978-ban Pietro
Orseolo velencei doge lemondott tisztségéről, hogy bűnbánatot

tartva monachus legyen, és akkoriban tartózkodott Velencében a
cuxai S. Michele monostor híres zarándok apátja, Quarino is. Így
Romuald, Marino és Orseolo együtt Quarino apát vezetésével
Lombardián és Provence-on keresztül Cuxáig mentek, ahol a
monostor közelében remeteségbe vonultak.

Saját kezük munkájából éltek, művelték a számukra kijelölt
földet. Romualdot Cassianus két művének tanulmányozása ve
zette be a rendszeres remeteélet gyakorlataiba. Két társának is ő

lett a mestere az imában és az aszkézisben. 1012-ben a
Maldolius gróf által adományozott területen létrehozta a
Camaldoli remeteséget (Sacro Eremo di Camaldoli, Toscana). Az
adományozott terület neve Campo Maldolo volt, amiből később

Camaldolo lett, innen ered a rend elnevezése. A remeteségben a
cellák körülvették a templomot. Magában a cellaházban öt kis
helység volt, hálókamra, studium kamra, oratórium, valamint fa
és víztároló. Minden cellához kis kert tartozott, melyet kőfal vett
körül. A 11. század közepén alakult remeteközösség (laura) tény
legesen I. Rodolfó perjel idején vált monasztikus központtá. A
kamalduli rend alapítását II. Sándor pápa hagyta jóvá 10n-ben.
Puskely Mária közlése szerint napjainkban tizenkét monostorban
százhúsz kamalduli monachus él, többségük Itáliában. Római
monostoruk és gyógyszertáruk a Coellus dombon található, a
kongregáció központi háza: 52010 Camaldoli (Arezzo).

Sokat tett a rend az erdőgazdaság fejlesztéséért, jelentőssé vált
gyapjúfeldolgozó tevékenysége is. Scriptoriumaiból ragyogóan
díszített kódexek kerültek ki. Az ősi monostorok mellett kórhá
zak is működtek, hogy segítséget nyújtsanak a környékbeli la
kosságnak, a zarándokoknak és a szegényeknek. A kórház és a
gyógyszertár őre a monachus infirmarius volt. A legnagyobb hír
névre a Camaldoli kórháza tett szert, ami már 1048-ban műkő

dött. Rendelkezett orvossal és a monachusok által fizetett ápoló
személyzettel. A kórház mellett működő gyógyszertár a szüksé
ges anyagokat Firenzéből és Veleneéből szerezte be. Könyvekkel
is jól fel volt szerelve: a 16. századtól a 19. századig orvosi, se-
bészeti és gyógyfüves könyveket őriztek és használtak. ,

A kamalduliak lelki vonzáskörébe olyan személyek kerültek,
mint II. Pascal pápa, Loyolai Ignác, Bellarmin Róbert, Borromeo
Károly (a későbbi V. Pius pápa). A rend tagja volt VI. Gergely
pápa is, emellett a kamalduli szerzetesek közé tartozott Arezzo
Guido zenetudós, Gratianus, a kánonjog megalapítója, Ambrogio
Traversari, akit a keresztény humanizmus atyjaként szoktak emle
getni. Az első világtérkép Maurus fráter munkája, akit már kor
társai a "cosmografus incomparabilis" jelzővel tiszteltek meg.
Kamalduli volt Lorenzo Monaco, korának legnagyobb firenzei fes-
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A magyarországi
kamalduli remeteségek

alapítása

A majki remetetelep

tője is, valamint Bartolomeo della Gatta, aki részt vett a Sixtus
kápolna freskóinak elkészítésében.

Az eredetileg egységes kamalduli rend a 16. században öt
kongregációra bomlott. Ekkor jött létre a Monte Corona Kamal
duli kongregáció is, amely átvészelte az itáliai 1866-os feloszlatá
sokat, mert addigra már volt működő külföldi alapítása (Len
gyelországban a Krakkó melletti Bieloban tíz házból álló monos
tor működött). A magyarországi alapítások a 17. század végén
kezdődtek: az első 169S-ben a Nyitra melletti Zoborhegyen
[aklin Balázs nyitrai püspök kezdeményezésére. Ezt követte
Lánzsér (a mai Burgenland terűletén), ami Esterházy Pál alapítá
sa 17ü1-ben. A fentebb már említett Lehnic, Mattyasovszky Lász
ló akkori nyitrai püspök alapítása 17üS-ben. Itt az elhagyott kar
thauzi monostor épületeit is felhasználták az újjáépítés során.
Majd legvégül Majk-puszta 1733-ban, mint már említettük, gróf
Esterházy József alapítása. (Rajta kívül a cellaházak építéséhez
más magyarországi főúri családok is hozzájárultak, a cellaháza
kon ma is látható címerek az adott cellaház építtetőjének családi
címere.) Valamennyi magyarországi alapítás a Bécs melletti
Kahlenberg Szent József monostorához tartozott, mely a Monte
Corona kongregáció tagja volt. Bécsben tartózkodott a magyaror
szági kamalduli monostorok vikárius generálisa is, aki abban az
időben Radosányi László. 1782-ben az Osztrák-Magyar Monarchia
területén levő szerzetesrendeket, illetve azok többségét, külőnösen

a szemlélődő rendeket II. József császár rendeletileg feloszlatta,
így az összes kamalduli monostort is. Ettől fogva megszűnt Ma
gyarországon a rend léte, azóta újabb alapítás nem történt.

A majki remetetelep épület együttese úgy maradt viszonyla
gos épségben, hogya rend feloszlatása után bérlők kezére került
Majk-pusztát a volt remeteség épületeível. majorságával együtt
gróf Esterházy Móricz a 19. században visszavásároltá. A volt
foresteria épületét vadászkastéllyá alakíttatta, meghagyva a volt
refektóriumot, a cellaházakba pedig a személyzetet költöztette. A
II. világháború után a kastély különbözó funkciókat töltött be:
volt írónők alkotóháza, laktak benne erdőkitermelő rabok, volt
betonútépítő munkásszálló, mezőgazdasági szakiskola stb. A cel
laházakban többnyire bányász családok laktak. Természetesen a
kastély (a volt foresteria) állaga egyre romlott a nem rendeltetés
szerű használat miatt és a kellő felújítás hiányában. Az 196ü-as
években restaurálták a volt refektórium freskóit, másrészt a cel
laházak lakóit folyamatosan beköltöztették az épülő bányászvá
rosba, Oroszlányba. A cellaházakat az 198ü-as évek végén egyes
cégek, vállalatok hozatták rendbe a Műemlékfelügyelőség előírá

sai szerint, majd üdülőház céljára használták. Létesítettek az
egyik cellaházban egy kis helytörténeti múzeumot, helyreállítot
ták a templom megmaradt tornyát, és az így rendbe hozott mű
emlék együttest meg lehetett nyitni a nagyközönség előtt.
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Helytörténeti múzeum
kialakítása

A kamalduli szerzetesi
életmód

Folyamatos
építkezések

Rendszeres idegenvezetést tartottak, megismertették az idelá
togató turistákat a műemlék együttes történetével és a valamiko
ri remeték életével. Mivel a kamalduli szerzetesek életéről bő

vebb anyag csak a kezdeti rendalapítás idejéről volt, kizárólag
ezek alapján ábrázolták a majki remeteség lakóinak életét, fi
gyelmen kívül hagyva a 10. és a 18. század között eltelt idősza

kot, amikor is a rend élete jelentős változásokon ment keresztül.
Nehezítette a helyzetet az is, hogy a majki kamalduli szerzetesek
rendi életéről írásos anyag csak a rendi vizitációs jegyzőkönyvek

ből maradt fenn, valamint nehezen hozzáférhető hazai és külföldi
egyházi levéltárak anyagai között. Természetesen a nép ajkán is
számtalan történet keletkezett a világtól elzártan, magas falak mő

gött élő remetékről. Ezt próbáltam korrekt kutatómunka alapján,
a legendát a valósággal helyettesítve kissé módosítani. Ugyanis
napjaink emberének a kamalduli szerzetesek élete mindenképpen
kuriózumnak számít, másrészt igen gazdag lelki örökség is.

A kamalduli szerzetesi élet elég szigorú volt. A remeteségre
vonatkozó rendi statutumok - amelyek az alapítás kezdetén
sokkal szigorúbbak voltak, mint késóbb, a 18. században - ma
gukban foglal ták a szigorúan meghatározott napirendet, a cella
magányban eltöltött időt, az étkezések rendjét, a közös imák
időpontjait, a szentmisemondások rendjét, a közös bűnmegvallá

sok időpontját. Ezek betartása természetesen hozzátartozott a re
gula szerinti engedelmességhez. Napjukat a cellaházban töltöt
ték, magányban imádkozva és dolgozva. Kis kert jüket maguk
művelték. Istenről, saját lelkiéletük evangéliumi tanítása szerinti
fejlődéséről elmélkedtek, Szentírást olvastak. Mindezt szigorúan
megszabott előírás szerint. Acellaházuk kiskertjében meg termeit
gyógynövényeket a cellaházak padlásán szárították. Feltehető,

hogy a foresteriaban levő gyógyszertárukban ezekből medika
mentumokat, azaz főzeteket, forrázatokat és teakeverékeket készí
tettek. Kézművességgel, például fafaragással is foglalkoztak, va
lamint írópultjaik is voltak, ahol vallásos kéziratok készülhettek.
Erre utal a foresteriaban levő sriptorium és a kor átlagához képest
igen gazdag könyvtár.

A remeteség kapuján olvasható felirat, melynek magyar fordí
tása a következő: "Félre te portánk csöndjét megtörni merészelő",
sok félreértésre adott okot. Az emberek nem azt gondolták, ami a
legkézenfekvóbb, vagyis hogya remeteség elmélyült csendjét kí
vánták megőrizni a háborgatóktól, hanem a néphit szerint "néma
barátoknak" lettek elkönyvelve, mint akik fogadalmat tettek a né
maságra. Az igazság azonban az, hogy Szt. Benedek regulájára
tettek fogadalmat, ami nem tartalmazza a némasági fogadalmat.

A majki remeték életét nagymértékben befolyásolta az a kö
rülmény is, hogy az építkezések évtizedeken át folytak. Maga a
prior atya is először egy cellaházban élt, míg a foresteria el nem
készült. 1756-ban készült el a remeteséget körülzáró fal. Ekkor
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Az istentiszteletek és
napi imádságok rendje

Étkezési szokások

már a templom is készen állott. A forestería egyes részei még
177D-ben is építés alatt álltak, sőt még az 1782-es feloszlatáskor is
volt befejezetlen része. Ennek az volt az oka, hogy Esterházy gróf
nagy összegeket költött tatai kastélyának felújítására és birtokainak
korszerűsítésére, így csak részletekben tudta a szükséges anyagia
kat az építkezéshez biztosítani. Inkább természetbeni adományok
kal (építőanyag, élelem stb.) tudott segíteni. Mint azt már említet
tük, a cellaházak is külön adományokból épültek. A laikus testvé
rek, sőt egy-két szerzetes atya is részt vett a kétkezi munkában, lé
vén köztük ács, kőfaragó. Igy a remeteség csak 1770-tól tudta az
atyáknak biztosítani a remeteközösség alapvető feltételeit.

Kűlönböző forrásanyagokból (így Puskely Mária említett
könyve, Weisz János várgesztesi plébános igen értékes kézirata,
valamint könyvtári és levéltári kutatások során előkerült töredé
kes anyagokból) lehet rekonstruálni az istentiszteletek és a napi
imádságok rendjét, az étkezési előírásaikat stb. Az istentisztele
tek rendjéről például egy 1781-es egyházi vizitáció jegyzőkönyve

informál. Vasárnap és ünnepnap a majki szerzetesek napfölkelte
kor tartották a Primát (a papi zsolozsma imaórája), utána a
templomban a főoltárnál három misét mondtak egymás után.
Kilenc órakor elimádkozták a Terciát, majd ezt követte a kon
ventmise, amelyen minden szerzetesnek jelen kellett lenni. Ez
után jött a Sexta, amelynek végén csendes misét mondtak a re
metetelepen kívüli kis kápolnában, ahova a majorságbeli nők is
elmehettek. A remeteség templomában évente kétszer, február
7-én és május 6-án énekes misét is mondtak. Egyébként nem
hogy énekes misét, de prédikációt és katekézist sem tartottak.
Hétköznapokon ugyanúgy volt az imák és istentiszteletek rend
je, azzal a különbséggel, hogya Prima utáni misét nem egymás
után, hanem egyszerre a mellékoltároknál mondták. Hétköznap
a külső kápolnában nem volt mise. A Nonát mindig 11 órakor
mondták, kivéve a böjti időszakot, amikor fél 12-re halasztották.
Nagyböjtben a Vesperást ebéd előtt tartották, de úgy intézték,
hogy délben vége legyen. Különben télen a Vesperást délután 2
órakor mondták, nyáron pedig délután 3-kor. Mindig a nap
nyugta után imádkozták a Kompletóriumot, a Matutinumot pe
dig egész évben éjfél után 1 órakor.

Étkezésük pontosan déli 12 órakor volt. Hétköznap két tál,
ünnepen három tál ételt kaptak, kis korsó borral és kenyeret. A
vacsora gyümölcs, kenyér és bor volt. Böjtjük szeptember 14-től

húsvétig tartott, ekkor naponta két tál ételt vehettek magukhoz.
Húsvéttól szeptember 14-ig pedig minden nap kaptak tejes ételt.
Adventben és a húsvét előtti nagyböjtben minden hétfőn, szer
dán és pénteken csak kenyeret és vizet kaptak. Étrendjükben
bab, borsó, hal, gabonafélék, gyümölcsök és tejes ételek szerepel
tek; húst nem fogyasztottak. A refektóriumban csak ünnepnap
okon étkeztek, egyébként cellaházuk magányában.
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Közös
bünmegvallások

A kamalduli
szellemiség máig ható

ereje

Bizonyos rendszerességgel összehívta őket a prior atya, ami
kor is kőzös bűnmegvallást tartottak. A prior atya ilyenkor szab
ta ki azok büntetését, akik vétettek a rend szabályai ellen.
Majkon börtöncella is volt a foresteriaban, mint erről az említett
egyházi vizitációs jegyzőkönyv is említést tesz. Tehát feltehető

leg volt olyan szerzetes, aki oly mértékben vétett a rendi sza
bályzat ellen, hogy a prior atya kénytelen volt bezáratni megha
tározott időtartamra. Egy szerzetesi közösség minden elhivatott
ság ellenére bizonyára rejt magában emberi feszültségeket, gyar
lóságokat is, melyek alól csak a legkiválóbbak képesek kivonni
magukat. Erre utal Őszy Celesztin atya levelezése Garampi pá
pai nunciussal, melyből világosan kitűnik, hogy ő ezen hibák és
vétségek miatt el akart menni Majkról, és egy szigorúbb közös
ségben szeretett volna élni, ehhez kérte pártfogói segítségét.
Garampi válaszleveleiben kitartásra és példaadásra buzdította. A
remeteközösség fallal körülzárt magánya, a külvilágtól való el
zártsága, ahonnan a fehér kámzsás monachusok csak a prior en
gedélyével, meghatározott céllal léphettek a falon kívülre (példá
ul a kívül levő kápolnában történő misemondás, vagy szolgálat
tétel miatt), senkivel szót nem válthattak - mindez bizony sok
kísértést okozhatott időnként.

.Nem kis dolog a mindennapos nehézségeket és kísértéseket
legyőzni, az embernek saját gyarlóságával megküzdeni még ak
kor sem, ha maga választotta ezt a szigorú életmódot. Ön
magunk legyőzésével közelebb kerülni Istenhez, és az Ő dicsősé

gére élni, cselekedni, csendben, feltűnés nélkül, ezeket az értéke
ket közvetíti számunkra az egykori kamalduli szerzetesek szelle
misége, jóllehet Magyarországon már nincsenek képviselőik.

Varga Imre:
Magyarok Nagyasszonya

(Róma, Vatikáni
Magyar Kápolna)
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