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„A világ és a természet rehabilitációja tulajdonképpen a XII. században indul meg. Az 

ember kezdte figyelmesebben szemlélni a környező világot, mint korábban, egyre nagyobb 

érdeklődéssel tanulmányozta, igyekezett magyarázni azt, megtanult hatni rá. Ezt az érdeklődést 

azonban nem a természet, mint olyan váltotta ki. A természet nem magától van: Isten alkotása, őt 

dicséri… A középkori ember a természet tükrében az istenséget látta viszont…”1
 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

 

 A 11–12. századi Nyugat-Eurñpában virágzásnak indult a remetemozgalom, 

amely számos új szerzetesrend és kongregáciñ alapìtásával végződött. Ezek között 

találjuk a ciszterci rendet, amely a 12. század végére több mint 300 apátságot számlálñ 

nemzetközi szervezetté fejlődött.2 A mozgalmat „remete-reneszánsznak” is nevezhetjük, 

mivel részben a 4. századi sivatagi atyák aszketikus hagyományát újìtotta fel. A 

remetemozgalom azonban nem szűkìthető le a remeterendekre, ugyanis a társadalom 

egészét áthatotta, és a bencések közül is sokan támogatták a remete eszményt. A 

disszertáciñ a „remete-reneszánsz” táj és természetszemléletét vizsgálja, elsősorban az 

„új rendek”, de részben a bencések elbeszélő forrásainak segìtségével. A középkor és 

jelenkor természettel kapcsolatos különböző terminolñgiája a téma szakirodalmát is 

megosztja.
3
 Ezért elöljárñban leszögezzük, hogy a természet fogalma alatt nem azt 

értjük, amit a 12. századi gondolkodñk, vagyis az univerzumot, és a racionálisan 

működő természeti törvényeket, amelyeket gyakran Natura „istennő” allegorikus 

alakjában ábrázoltak. A disszertáciñban a természet az embert körülvevő közvetlen 

                                                           
1
 Gurevics: A középkori ember világképe. 54. 

2
 Pacaut: Les moines blancs. 103–179.  

3
 Ritchey: Rethinking the Twelfth Century Discovery of Nature. 225–255. 
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természeti környezet fogalmaként jelenik meg: a tájat, és annak elemeit, valamint a 

növény és állatvilágot értjük alatta. 

 A szűkebben vizsgált korszak a 11–12. század, néhány esetben azonban a 

kronolñgiai határokat ki kellett tágìtani, ugyanis a remetemozgalom Eurñpa egyes 

területien már a 10. században megjelent, a remete eszmény pedig a kora középkorban 

sem szorult teljesen háttérbe. Terminus ante quem-ként pedig a 13. század elejét 

jelöljük meg, mivel ekkor születik az Assisi Szent Ferenc szellemiségéhez köthető 

koldulñrendi természetszemlélet, amely már nem képezi vizsgálatunk tárgyát. A 

hagiográfiai toposzok bemutatása esetében gyakran vissza kell utalnunk egészen a 4. 

századig, egyes motìvumok kapcsán pedig az Ószövetségig és az antikvitásig. Főként 

illusztratìv céllal térünk el a korszakhatároktñl, hogy bemutassuk a toposzokat, 

motìvumokat és narratìv stratégiákat. Egyedül a helynévadást vizsgálñ fejezetben 

használtunk fel 15. századig terjedő helynévanyagot.  

 A vizsgált terület Nyugat-Eurñpa, elsősorban azok a vidékek, ahol a 

remeterendek keletkeztek: francia területek és Észak-Itália, de Angliával is kiemelten 

foglalkozunk, a vizsgálat néhány esetben német területekre is kiterjed. Az itt vázolt 

topográfiai kereteken akkor lépünk túl, amikor a keleti eredetű hagiográfiai toposzok 

kialakulását és fejlődését vizsgáljuk. A kontrollcsoportnak szánt helynevek vizsgálata 

során a határokat pedig egész Eurñpára kiterjesztettük.  

 A remetemozgalom tájfelfogásával nemcsak azért érdemes foglalkozni, mert a 

természeti környezet fontos szerepet töltött be a remeték és szerzetesek aszkézisében és 

mindennapi életében, hanem azért is mert a 12. század fokozott érdeklődéssel fordul a 

teremtett világ felé. A szakirodalomban – Marie-Dominique Chenu elméletének 

hatására – általánosan elfogadott vélekedés, hogy a 12. századi reneszánsz fedezi fel a 

természetet és az embert. A 12. század gondolkodñi szerint az ember arra törekszik, 

hogy megismerje, átformálja és szolgálatába állìtsa a természetet.
4
 A teremtett világ 

átalakìtásának koncepciñja nemcsak a városi értelmiségiek munkáiban jelent meg, 

hanem áthatotta a kor művészetének és irodalmának egészét. A világi és egyházi 

szövegekben egyaránt felbukkantak a táj átformálására és a természet megszelìdìtésére 

utalñ motìvumok. Mind a lovagregényekben, mind a hagiográfiai forrásokban gyakran 

jelen vannak a vadon civilizálását kifejező szimbñlumok.  

                                                           
4
 Chenu: Nature and Man. The Renaissance of the Twelfth Century. 37–48. 
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Roger Sorrell szerint számos hasonlñság van a ciszterciek, a remeték és Szent 

Ferenc természetszemléletében, valamint a teremtett világgal kapcsolatos felfogásában. 

A teremtés ezen felfogások szerint az ember szolgálatában áll.5
 Az utñbbi évtizedek 

történészei számára vált világossá, hogy Ferenc természetkultusza – bár kétségtelenül 

sok szemléletbeli újìtást hozott – nem forradalmi panteista nézőpontváltás, hanem 

részben a korábbi monasztikus természetkép kiteljesìtése.6 Sorrell szerint Ferenc 

életében fontos szerepet játszott a remete eszmény, és az ahhoz kapcsolñdñ magányos 

szemlélődés az érintetlen természetben. A szerző úgy véli, Szent Ferenc 

természetkultuszát nagymértékben meghatározta életének kettőssége, hogy egyszerre 

követte a remete és az apostoli életmñdot.7 Ferenc és a természet kapcsolata már a 19. 

század ñta kiemelt téma a középkor kutatásban, a történészek számos különböző 

aspektusbñl vizsgálták a ferencesek természetkultuszát.8 Ezzel szemben a koldulñrendi 

természetkultusz fontos előzményei, vagyis a ciszterciek és a remeték 

természetszemlélete sokkal kevésbé kutatott téma. Mindazonáltal a ciszterciek és a táj 

viszonyára több a középkori monaszticizmussal foglalkozñ munka kitér, valamint 

önállñ cikkek foglalkoznak annak főként szimbolikus vonatkozásaival. Az utñbbi két 

évtized tájrégészeti irodalma pedig megalkotta a kolostori táj fogalmát, amely 

legteljesebben a ciszterciek tájalakìtñ munkája nyomán rajzolñdik ki. Ennek ellenére 

összefoglalñ munka nem született az egyrészt spirituális megközelìtésből, másrészt az 

anyagi kultúra szempontjábñl vizsgált témárñl. A remeterendek tájszemléletét még 

jobban elhanyagolta a kutatás, ezzel kapcsolatban csak rövidebb utalások találhatñak a 

szakirodalomban. A disszertáciñban a Szent Ferenc előtti monasztikus 

természetszemlélet témájával foglalkozunk, koldulñrendi forrásokat csak abban az 

esetben vonunk be a vizsgálatba, ha a korábbi hagiográfiai toposzok továbbélését 

szeretnénk hangsúlyozni. 

Mielőtt megfogalmaznánk azokat a kérdéseket, amelyekre a disszertáciñ a 

választ keresi, fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a szakirodalom szerint a 12. századi 

természetszemléleti váltást tükröző motìvumok a lovagregények 

szimbñlumrendszerében hangsúlyosan jelennek meg.   

                                                           
5
 Sorrell: Saint Francis of Assisi and Nature. 35–38. 

6
 Uo.  

7
 Uo. 55–68.  

8
 Armstrong: Saint Francis: Nature Mystic.; Thode: Franz von Assisi und die Anfäge der Kunst der 

Renaissance in Italien.  
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 Le Goff és Le Roy Ladurie a valamikor 1400 előtt Berry hercege 

számára ìrt Roman de Mélusine cìmű regény hősnőjét a 12. századi eurñpai expanziñ 

emblematikus alakjának tartják. A Lusignan család eredetregényének hősnője Melusina, 

a titokzatos erdei tündér Raimondin, forezi grñf fiának lesz felesége. Az asszony mesés 

gazdagságot teremt férjének. Melusina titokban minden szombaton sárkánnyá változik, 

amikor egy alkalommal titka lelepleződik, szárnyas kìgyñ alakjában örökre távozik. Le 

Goff és Le Roy Ladurie szerint a Melusina regény a népi folklñrban gyökerező mese, 

amely a 12. században legendává alakult. A hősnő legfőbb tulajdonsága a 

termékenység: utñdokkal, gazdagsággal, bőséggel ajándékozza meg férjét. A 

kìgyñtündér termékenysége három fontos területen bontakozik ki: erdőt irt, a vadont 

legelővé alakìtja, keze nyomán a terméketlen földek termővé válnak; saját kezűleg épìti 

föl a virágzñ városokat és erődöket; valamint számos egészséges gyermeket szül.9 

Melusina a középkori gazdasági és demográfiai növekedés tündére és a lovagi 

társadalom fejlődésének „totemje” is, hiszen méhéből nemesi ivadékok sokasága sarjad. 

A Melusina-legenda közönsége a lovagi réteg volt, amely számos elemet átvett a 

paraszti kultúrábñl, az egyházzal szembeni ellentétei miatt pedig szìvesebben választott 

jelképül egy „termékenységistennőt”, mint egy keresztény szentet.10
 

Szintén jñ példa a középkori természetszemléleti váltás szimbolikájának 

szakirodalmi értelmezésére Jacques Le Goff Lévi-Strauss en Brocéliande cìmű 

tanulmánya, amely Chrétien de Troyes Yvain avagy az oroszlános lovag cìmű 

lovagregényét történeti antropolñgiai szempontbñl vizsgálja.11
 A szerző a regény 

szimbñlumrendszerében szintén megtalálja a 12. századi természetszemléleti váltás 

nyomait. A vadon deszakralizálásának motìvuma véleménye szerint hangsúlyos 

szerepet kap az elbeszélésben, ahogy erre az ábrázolt terek és alakok is utalnak. A 

vadonban vándorlñ Yvain három kulcsfontosságú találkozása a természet 

megszelìdìtését szimbolizálja. A lovag először a „vadak urával” találkozik egy 

tisztáson, aki útba igazìtja őt az erdőben. Amikor Yvain megőrül, szégyenében a 

vadonba menekül, ahol egy erdei irtáson szántogatñ remete lesz segìtségére, hogy 

visszailleszkedjék a társadalomba. Harmadik alkalommal egy oroszlánt ment meg egy 

kìgyñtñl – szintén egy tisztáson –, és megszelìdìti a vadállatot, amely szolgálatába 

szegődik. Le Goff mindegyik találkozásban kolonizáciñra utalñ elemeket sejt, a 
                                                           
9
 Le Goff – Le Roy Ladurie: Mélusine maternelle et défricheuse. 592–600. 

10
 Uo. 600–603.  

11
 Le Goff: Lévi-Strauss en Brocéliande.  
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szìnhely minden esetben egy tisztás, azaz minden bizonnyal frissen irtott terület, amely 

a 12. század nagy erdőirtási munkálatainak (grands défrichements) leképződése a 

regényben. Chrétien leginkább a remete erdőirtñ munkáját emeli ki, hiszen ő az 

egyetlen szereplő a cselekményben, aki földet is művel a vadonban.12
 Le Goff a 12. 

századi kolonizáciñs folyamat megtestesìtőjét látja a remetében. Ez a motìvum 

egyszerre utalhat a magányos remeték, a remeterendek és a monasztikus rendek 

erdőirtási munkálataira.  

 Nem célunk eldönteni, hogy a fent ismertetett elméletek mennyi 

igazságtartalommal rendelkeznek, viszont a bennük szereplő állìtások szorosan 

kapcsolñdnak a disszertáciñ néhány kérdéséhez. 

1. Többek között ugyanis azt szeretnénk vizsgálni, hogy a lovagregényekhez hasonlñan 

a 11–12. századi monasztikus elbeszélő forrásokban is felfedezhetőek-e a korszak 

természetszemléleti váltására utalñ motìvumok, szimbñlumok? Vajon a 

természetszemléleti váltás közelebb vitte a szerzeteseket a természethez, vagy 

eltávolìtotta őket attñl? A szakirodalomban mindkét nézet megjelenik. Fent már 

utaltunk arra, hogy Chenu elmélete szerint a 12. századi ember fokozott érdeklődéssel 

fordult a természet felé. Massimo Montanari viszont úgy véli, hogy az agrárcivilizáciñ 

terjedésével párhuzamosan az ember is egyre inkább eltávolodik a természettől. Ez a 

feltevés nem mond teljes mértékben ellent az előbbinek, ugyanis Montanari természet 

alatt elsősorban a vadon világát érti.13
 Alfred K. Siewers közelmúltban megjelent, 

Strange Beauty cìmű munkája – amely az Ír szigetvilág természetszemléletét mutatja be 

– azon a véleményen van, hogy az intenzìv fizikai kapcsolat a természettel a 12. 

században kezdett elsorvadni. Ekkortñl veszi át az uralmat a szimbolikus 

természetfelfogás, amelynek véleménye szerint fő szñszñlñja Clairvaux-i Szent Bernát 

lesz.
14

  

2. A következő kérdés, vajon a remeterendek és a ciszterciek hogyan értékelték saját 

tájformálñ munkájukat? A vadon megszelìdìtésének motìvuma, az erdőirtás, a pusztaság 

termékennyé tétele milyen formában jelenik meg a reformrendek hagiográfiájában?  

3. Néhány rendnek – különösen a cisztercieknek – határozott koncepciñja volt a 

helykiválasztással és a tájpreferenciával kapcsolatban. Sorrell véleménye szerint a 

ciszterciek és a remeték természetszemlélete ugyan nagyon hasonlñ volt, de az előbbi 
                                                           
12

 Uo. 186. 
13

 Montanari: Uomini e orsi nelle fonte agiografiche nell alto Medioevo.  
14

 Siewers: Strange Beauty.  



10 

 

csoport sokkal fontosabbnak tekintette az ember tájátalakìtñ munkáját és az általa 

alkalmazott technolñgia szerepét a táj átformálásában, amelynek segìtségével ő maga is 

részesévé vált a teremtésnek.15
  Vajon radikális szemléletbeli váltást jelentett-e a korban 

a ciszterciek tájfelfogása, vagy a táj csupán retorikai eszközként jelenik meg a 

monasztikus szövegekben? Mennyire fedi a hìres mondás a „Benedictus montes, 

Bernardus valles amabat” a szerzetesrendek természetszemléletét? Vagyis volt-e 

különbség az egyes rendek tájszemlélete között a 11–12. században? Ha volt különbség, 

akkor mennyiben beszélhetünk bencés, ciszterci, remeterendi tájszemléletről?  

4. Mint emlìtettük a remeterendek természetszemléletének eszmei hátterével alig 

foglalkozott a kutatás, az utñbbi évtizedek brit tájrégészete viszont különös figyelmet 

szentelt az egyes rendek tájhasználatának és helykiválasztásának. Ezen kìvül a 

reformrendek expanziñját és topográfiáját is hangsúlyosan vizsgálták.  A 

disszertáciñban arra is keressük a választ, hogy a monasztikus irodalom utal-e olyan 

egységes tájhasználati folyamatokra, mint amelyek a tájrégészeti kutatásokbñl 

kirajzolñdnak?   

5. Mivel elsősorban hagiográfiai forrásokat vizsgálunk, a disszertáciñ egyik központi 

kérdése az, hogy milyen szerepe volt a tájábrázolásnak a szentéletrajzokban. A táj 

leìrása ezekben a szövegekben szorosan kapcsolñdik a szent ember vagy szent emberek 

aszkéziséhez. Ezért arra is keressük a választ, hogy mennyiben volt alárendelve a táj az 

önmegtartñztatás eszményének vagy más hagiográfiai mondanivalñnak?   

6. További vizsgálat tárgyát képezi, hogy mennyiben hangsúlyozzák a tájleìrások a 

remeteeszményhez kötődő térbeli liminalitást? A locus horribilis toposza, az 

elszigeteltségre utalñ leìrások, valamint a lakott településektől távoli elhelyezkedés 

hangsúlyozása vajon a liminalitás kifejező eszközei a vizsgált szövegekben?  

7. Mivel számos vizsgált forrás monostor- vagy rendalapìtást mutat be, fel kell tennünk 

a kérdést, hogy milyen legitimáciñs szerepe volt a tájnak a vizsgált szövegekben. A 

ciszterci rend korai dokumentumaiban megjelenő tájábrázolást a szakirodalom is a 

legitimáciñ eszközének tartja. Vajon a többi remeterend alapìtásának leìrásában is 

hasonlñ szerepet töltött be a táj?  

8. A táj legitimáciñs szerepe a vizsgált hagiográfiai szövegekben leginkább a 

helykiválasztás és az isteni akarat közötti szoros kapcsolatban nyilvánul meg. Ezért arra 

                                                           
15

 Sorrell: Saint Francis of Assisi and Nature. 28–38.  
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is keressük a választ, hogy a remeterendi és ciszterci hagiográfusok szerint Isten milyen 

vidéket választott ki az újonnan létrejött rend számára és miért éppen azt a tájat. 

9. A táj átalakìtásának motìvuma szintén gyakorta szolgálja a legitimáciñ szerepét a 

monasztikus forrásokban. Vizsgálatunk során arra is választ keresünk, hogy az 

átalakìtás hogyan jelenik meg a szövegekben. 

10. Végül arra keressük a választ, hogy a 11–12. századi monasztikus tájleìrások 

megszerkesztésében a toposzok, valamint az antik és bibliai retorikai hagyományok 

mellett szerepet játszott-e a személyes percepciñ? A szerzők egyéni megfigyelései, 

érzelmei megjelennek-e valamilyen mñdon a szövegekben? Felfigyeltek-e a korszak 

monasztikus szerzői a természeti szépségekre? Jean Leclercq szerint a monasztikus 

közegben született tájleìrások kevéssé tanúskodnak a táji szépséggel kapcsolatos 

érzelmekről. Az egyháztörténész véleménye szerint ezek a szövegek sokkal inkább a 

fizikai munka és a hozzá kapcsolñdñ imádság, valamint szemlélődés spirituális értékét 

dicsérik, semmint a láthatñ világ szépségét. A leìrások forrásai szinte kivétel nélkül 

antik művek, a Biblia és az egyházatyák, a személyes megfigyelés vajmi kevés szerepet 

játszik azokban. A tájjal kapcsolatos érzelmek ismeretlenek voltak a középkorban.
16

 

Étienne Gilson viszont úgy véli, hogy a ciszterciek szoros kapcsolatban éltek a 

természettel. Monostoraikat magányos völgyekben alapìtották, amelyeknek táji 

szépsége szerves része lett misztikus irodalmuknak.17
 A két szerző elsősorban 

Clairvaux-i Szent Bernát természetszemlélete kapcsán jut a fenti következetésekre. 

Bernát tájszemléletével kapcsolatban nem kìvánunk állást foglalni, egyrészt azért mert a 

clairvaux-i apát nem hagyott hátra olyan konkrét monostor- illetve tájleìrást, amiből ez 

kiderülne, másrészt Bernát természetszemlélete olyan összetett kérdés, amely külön 

tanulmányt igényelne. Arra viszont megprñbáljuk megkeresni a választ, hogy a 

ciszterciek, illetve a remeterendek mennyire figyeltek fel a természeti táj szépségére.  

 11. A disszertáciñban hangsúlyos szerepet kap, hogy a monasztikus szerzők hogyan 

ábrázolták saját rendjük és a természet kapcsolatát. Ezen kìvül azonban arra a kérdésre 

is szeretnénk választ kapni, hogy a kortárs külső szemlélők hogyan vélekedtek az „új 

rendek” tájszemléletéről, illetve, hogy melyek a hasonlñságok és a különbségek a 

monasztikus és a külső szemlélők ezen témárñl ìrt szövegeiben.  

                                                           
16

 Leclercq: The Love of Learning and a Desire for God. 129–131.  
17

 Gilson: „Sub umrbis arborum”. 149–150. 
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 Mint már emlìtettük a disszertáciñban főként a ciszterciek, a remeterendek és 

olykor a bencések által ìrt elbeszélő forrásokat vizsgáljuk. A narratìv forrásokon belül 

leginkább hagiográfiai ìrásokra támaszkodunk, egyrészt azért, mert bőséges anyagot 

szolgáltatnak, másrészt azért mert ezek a források mutatják be legjobban a monasztikus 

gondolatvilágot, lelkiséget. Susan Bratton rámutatott, hogy a középkori 

természetszemlélet vizsgálatának a monasztikus hagiográfia az egyik legjobb 

kiindulñpontja: A „keresztény monaszticizmus irodalma talán a vallásos szövegek 

leggazdagabb és a legkevésbé kutatott forráscsoportja, amely természeti környezetre 

utaló elemeket tartalmaz.”18
 Mindezt figyelembe véve az elemzésben tekintettel kell 

lenni a hagiográfia műfaji sajátosságaira. A szentéletrajzok (vita, legenda) elsősorban 

egy eszmény bemutatására törekszenek, ìgy a bennük előfordulñ informáciñk és 

motìvumok is a bemutatott eszménynek – mártìromság, szüzesség, önmegtartñztatás stb. 

– vannak alárendelve. A hagiográfiai ìrások sokkal inkább jellemrajzok és lelki 

életrajzok, mint történeti biográfiák, ezért számos toposzt használnak, hogy a szent 

ember életszentségét bizonyìtsák. A táj és a természet is ezek közé a toposzok közé 

tartozik. A hagiográfiai toposzok évszázadokon keresztül megmaradtak, térben és 

időben is vándoroltak, és egyes korszakokban újra virágkorukat élték. Ezért a vizsgált 

szövegekben gyakori a párhuzam az atyák sivataga és a 12. századi kolostori táj között. 

A 11–12. század hagiográfusai a korábbi gyakorlattal ellentétben nem régen elhunyt 

szent emberek életét örökìtették meg, hanem gyakran saját kortársaikét. Bár a korábbi 

hagiográfiai irodalom is gyakran felhasználta a régebbi szentéletrajzokat, ez a tendencia 

az emlìtett időszakban erőteljesebbé válik.19
 A vizsgált korszakban a szentéletrajzok 

célja gyakorta a rend legitimáciñjának hangsúlyozása volt, ezért legfőképpen az 

önkéntes szegénység és az önmegtagadás erényeit emelték ki, és ezen aszketikus 

erényeknek megfelelő tájat ábrázoltak. A vizsgált hagiográfiai források között 

leggyakoribbak a 11–12. században élt rendalapìtñk életìrásai. Ezen kìvül magányos 

remeték, mint Godric of Finchale és kora középkori szentek, mint Szent Fiáker 

életìrásait is bevonjuk az elemzésbe, abban az esetben, ha az általunk vizsgált korban és 

közegben ìrñdtak. A középkori legendák közül Szent Euszták történetét használjuk fel a 

disszertáciñban. 

                                                           
18

 „The literature of Christian monasticism is perhaps one of the richer and one of the more poorly 

studied sources of religious environmental writings.” – Bratton: Oaks, Wolves and Love: Celtic Monks 

and Northern Forests. 4–20.  
19

 Venarde: Introduction: Robert of Arbrissel‟s World. xxvii.  
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A ciszterci rendtörténeti dokumentumokban fontos szerepe van a 

tájábrázolásnak. Kiemelten foglalkozunk Cîteaux alapìtását bemutatñ Exordium 

Cisterciivel és Exordium Parvummal, valamint a melsai apátság krñnikájával. Ezek a 

szövegek ugyanis az ideális ciszterci tájat mutatják be a helykiválasztással kapcsolatban. 

A korai ciszterci dokumentumok tájábrázolásának legitimáciñs szerepével az utñbbi 

évek szakirodalma is foglalkozott.  

A monasztikus, elsősorban bencés szerzők krñnikáiban megjelenő tájleìrásoknak 

is figyelmet szentelünk az elemzés során. Kolostori tájat ìr le többek között 

Malmesburyi Vilmos De Gestis Pontificum Anglorum cìmű munkája, valamint 

Ordericus Vitalis Historia Aecclesiasticája. Itt kell megemlìtenünk Guibert de Nogent 

Monodiae cìmű művét, amely a korban igen ritka műfajnak: önéletìrásnak is tekinthető. 

A krñnikák elbeszélését nem kötik úgy a toposzok, mint a szentéletrajzokét, ezért 

elképzelhető, hogy a bennük ábrázolt táj közelebb áll a valñsághoz, bár a szerzők 

gyakran ebben az esetben is fontosnak tarthatták a leìrt monostor legitimáciñját, és az 

eszményi táj megjelenìtését. 

A „Világon kívüli hely a világ közepén” cìmű alfejezetben a ciszterci táj az udvari 

klerikusok elbeszélő forrásaiban megjelenő ábrázolását vizsgáljuk. Az elemzett források 

között találhatñ egy útleìrás: Gerald of Wales: Itinerarium Cambriae cìmű műve, 

valamint ugyanezen szerző Speculum ecclesiae cìmű munkája. Szintén ugyanitt 

foglalkozunk Walter Map: De nugis curialium cìmű elbeszélő művével, amely az angol 

királyi udvar életét bìrálja. Ezek a szerzők a külső szemlélő szempontjábñl ábrázolják a 

ciszterci tájat, ezért a monasztikus szerzőkkel szemben sokkal inkább negatìv, semmint 

pozitìv mñdon elfogultak.  

A vizsgált korszakban több levél is leìrja a kolostori tájak paradicsomi szépségét. 

Mivel a levelek nem a hagiográfiai eszmény szolgálatában ábrázolják a tájat, sokkal 

tágabb lehetőséget biztosìtanak a természettel kapcsolatos személyes érzelmek 

kifejezésére. A kor szerzetesi reformmozgalmának kiemelkedő alakjai közül Petrus 

Venerabilis és Kölni Szent Brúnñ is megemlékeznek az eszményi tájrñl leveleikben.  

A 12. századi rendi szokásjoggyűjtemények közül elsősorban a ciszterciekhez 

köthetők azok, amelyekben megjelennek a tájra utalñ elemek, a megtelepedési előìrások 

kapcsán. A Charta caritatis és a generális káptalan statútumai rögzìtik, hogy a 

monostorokat a lakott területektől messzi vidéken, egymástñl meghatározott távolságra 

kell felépìteni. 
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 A hortus conclusus cìmű fejezetben a „fehér szerzetesek” misztikus irodalmát 

használtuk fel. Ide több műfajt is besorolhatunk: prédikáciñkat, homìliákat, leveleket, 

Szentìrás-kommentárokat. Elsősorban Clairvaux-i Szent Bernát és utñdai misztikus 

műveiből merìtünk, amelyekben számos növényszimbolikára utalñ elem találhatñ. 

Legfontosabb ezek közül Bernát az Énekek énekéhez ìrott befejezetlen 

prédikáciñgyűjteménye, amelyet halála után több ciszterci apát is megprñbált befejezni.  

A kolostori régészet, a monasztikus topográfia és a helynevek vizsgálata 

lehetővé teszik a remeték és szerzetesrendek természetszemléletének egzakt kutatását. 

Így a hagiográfiai és misztikus szövegekből kibontakozñ spirituális tájszemlélet 

kiegészül olyan kontrollcsoportokkal, amelyek tanúskodnak a valñs földrajzi 

környezettel kapcsolatos viszonyrñl. Munkánkban a tájrégészetnek nem szentelünk 

külön fejezetet, de hasonlñ kontrollcsoportként alkalmazzuk a helyneveket, amelyek 

sokat elárulnak a monasztikus természetszemléletről, ugyanis a helynévadást a rendi 

eszmények és a földrajzi sajátságok egyaránt befolyásolhatták. 

 Az elemzés során gyakran alkalmazott mñdszer a toposzok és motìvumok 

kronolñgiai, topográfiai elemzése, különös figyelemmel arra, hogy az egyes toposzok 

milyen jelentésváltozáson mentek át térben, időben és rendenként. A Van-e fejlődés a 

tájábrázolásban? cìmű fejezetben elsősorban a hagiográfiai források és a bennük 

szereplő motìvumok kronolñgiai fejlődését vizsgáljuk. 

 A Látomás és helykiválasztás cìmű alfejezetben egy speciális hagiográfiai 

motìvumot vizsgálunk egy adott korszakban, az emlìtett alfejezetben a 11–12. századi 

remeterendi és ciszterci alapìtástörténetekhez kötődő látomásokat elemezzük, és az 

egyes monostorok helykiválasztásához kötődő látomások közötti hasonlñságokra és 

különbségekre koncentrálunk.  

 Egyes alfejezetekben egy-egy kiválasztott témát illetve forrásrészletet 

részletesebben vizsgálunk esettanulmány keretében. A tironi monostor alapìtását 

bemutatñ esettanulmányunkban többek között azt elemezzük, hogy a hagiográfus 

hogyan használja fel a táj több különböző nézőpontbñl történő ábrázolását az általa 

hangsúlyozott eszmény alátámasztására.  

A motìvumok és toposzok vizsgálatát néhány fejezetben a szakirodalmi 

terminolñgiát követve mutatjuk be (A remete és a vadász), olykor azonban saját magunk 

is felállìtunk toposz kategñriákat, és új szemszögből vizsgáljuk a már ismert 

motìvumokat. Ilyen kategñria például a locus horribilis által körülzárt locus amoenus, 
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amely önállñ alfejezetcìmként is megjelenik. Az egyik fő motìvum, amelyet vizsgálunk 

a táj átalakìtása (erről azonos cìmű fejezetben szñlunk bővebben), a táj átformálásának 

négy különböző kategñriáját állìtottuk fel: 1. A pogány táj deszakralizálása/ a táj 

krisztianizálása. 2. A táj valñs átalakìtása. 3. A táj spirituális átalakìtása. 4. A táj 

elidegenìtése. Ezek közül az utñbbi hármat A táj valós és spirituális átalakítása cìmű 

főfejezetben mutatjuk be, a táj deszakralizálásával pedig külön alfejezetben 

foglalkozunk, mivel ez a toposz a 11–12. században alig jelenik meg.  

Gyakran ugyanazon források több tematikus fejezetben is megjelennek, ugyanis 

előfordul, hogy egy szentéletrajzon belül több különböző tájábrázolás is szerepel, vagy 

többször ábrázolják ugyanazt a tájat különbözőképpen. Az is lehetséges, hogy egy 

tájleìráson belül többféle motìvum van, amelyek más-más tematikai egységbe illenek.  

Az összegyűjtött helynévanyag előnye az ìrott forrásokkal szemben, hogy 

statisztikai elemzésre jñval alkalmasabb forráscsoport, amelyből könnyen felállìthatñk 

kronolñgiai és topográfiai táblázatok, illetve az anyag több különféle tipolñgia szerint 

csoportosìthatñ. Így a hagiográfiai, misztikus és más elbeszélő forrásokbñl vett 

szövegeket egy adattár egészìti ki, ahol az eszmetörténeti vonulattñl eltérően 

számszerűsìthető és összegezhető adatok vannak. Külön vizsgáljuk a ciszterciek és 

külön a remeterendek helynévanyagát. A következtetéseket pedig a két vizsgált minta 

összevetéséből vonjuk le. 

 A helykiválasztáshoz és az alapìtáshoz kötődő táj hagiográfiai ábrázolásának 

hangsúlyos szerepe lesz a „remete-reneszánsz” idején, ugyanis az újonnan alapìtott 

rendeknek legitimáciñs alapot kellett teremteniük. A remeterendek legitimitásának 

kifejezése leginkább az alapìtás körülményeinek elbeszélésével volt lehetséges a 

hagiográfiai irodalomban (és olykor más elbeszélő forrásokban). Ki kellett emelni az 

alapìtñ életszentségét, olyan tekintélyekhez kellett hasonlìtani, mint Szent Benedek, 

vagy a sivatagi atyák, elsősorban Szent Antal. Részletesen el kellett beszélni az alapìtás 

folyamatát. A 11–12. századi hagiográfiai irodalom nagyon hasonlñ mñdon ábrázolja a 

különböző remete közösségek alapìtását. A korábban monostorban élő szent ember 

elégedetlen a monasztikus közösség fegyelmével, ezért kivonul a vadonba, hogy 

remeteéletet éljen. A „remete” maga köré gyűjti tanìtványait, a vadonban vándorolnak 

és szemlélődő életük számára megfelelő helyet keresnek. Gyakran az első hely, ahol 

letelepednek nem megfelelő – a tömegek zaklatásának vannak kitéve, vagy a terület 

birtokosa nem látja szìvesen a közösséget, esetleg a talaj terméketlen –, innen 
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továbbindulnak a már végleges lakñhelyükre, ahol a körülmények lehetővé teszik a 

monostor alapìtását. A hagiográfiai szövegekben a tájleìrások nagyon gyakran a 

helykiválasztáshoz kötődnek. A hagiográfusok a táj szépségének vagy kietlenségének 

bemutatásával hangsúlyozzák az alapìtás legitimitását. A leìrások egyben kiemelik a 

remeték által választott hely szakralitását. A locus horribilis vagy locus amoenus 

ábrázolás szakrális hellyé teszi a remeték lakhelyét. A táj paradicsomi szépségével vagy 

vadságával elkülönül a profán tértől. A letelepedést követően a remetéknek többnyire 

meg kell küzdeniük a vadon természettel. Az első években sokszor éheznek, nincs 

megfelelő ruházatuk, lakñhelyük. Az alapìtást követő időszak hányattatásainak leìrása 

nemcsak azt hangsúlyozza, hogy a középkori ember mennyire ki volt szolgáltatva a 

természeti erőknek, hanem az alapìtñk aszkézisének bemutatása szintén a legitimáciñ 

eszköze. A korai időszakban a remeték saját kezük munkájábñl élnek, megteremtik a 

megfelelő életteret: fát vágnak, bozñtot irtanak, feltörik a szűzföldet. Az első monostor 

épületei ideiglenesek, többnyire fábñl épült oratñrium és lakñházak. A remeteközösség 

létének alapvető feltétele a kellően magas rangú jñtevő illetve adományozñ személye. 

Általában herceg, grñf vagy püspök támogatja a remetéket, ellátja őket megfelelő 

földadományokkal. Az alapìtást egyházilag is hivatalossá kell tenni a pápa, pápai 

legátus vagy a megyéspüspök jñváhagyásával. A remeteközösség elindul a monasztikus 

közösséggé válás útján. A monostor új épületei már kőből épülnek, a szerzetesek 

ellátásárñl sok rendben a conversusok, a világi testvérek gondoskodnak. A közösség 

megkapja első szabályzatát: valamelyik monasztikus vagy kanonokrend reguláját.  

A disszertáciñ felépìtését sok tekintetben meghatározza Victor Turner struktúra-

communitas elmélete, ezért az alábbiakban röviden ismertetjük a liminalitással 

kapcsolatos történeti antropolñgiai hipotézist. Turner A rituális folyamat20
 cìmű 

művében fogalmazza meg a „küszöbhatás” (liminalitás) és communitas (kultuszokban 

megnyilvánulñ közösség) elméletét. A szerző az afrikai törzsi társadalmak rìtusait 

vizsgálva állapìtja meg, hogy az átmeneti rìtusok (rites des passage) résztvevői az 

elkülönülés fázisa után liminális helyzetbe kerülnek. A liminális állapotban lévő 

személyek nem tartoznak a társadalmi struktúrába, helyzetük bizonytalan. „A 

liminalitást gyakran kapcsolják össze a halállal, az anyaméhbeli állapottal, a 

láthatatlansággal, a sötétséggel, a vadonnal…”.
21

 A communitas olyan közösség vagy 

                                                           
20

 Turner: A rituális folyamat. 107–144. 
21

 Uo. 108. 



17 

 

társadalmi modell, amely liminális szakaszban van, a struktúrával szemben 

differenciálatlan, tagjai egyenlő individuumok. A liminalitást az átmenetiség, a 

homogenitás, az egyenlőség, a névtelenség, a tulajdonnélküliség, a státusznélküliség, a 

nemi önmegtartñztatás, az alázat, a nemek közötti különbségek minimalizálása, az 

egyforma öltözet, az aszkézis és a szakralitás jellemzi. A communitasnak Turner három 

szintjét különbözteti meg: az egzisztenciális vagy spontán, a normatìv és az ideologikus 

communitast. Az első fogalom a struktúrával szembenállñk szervezetlen és szabad 

közössége. A normatìv communitas akkor alakul ki, amikor a spontán csoportosulást 

saját szabályrendszerrel látják el. Ideologikus communitasrñl akkor beszélünk, amikor 

az egzisztenciális communitast valamely eszméhez vagy utñpiához kapcsolják.22
 A 

remete és a közösségi életmñd a 11–12. században nem feltétlenül zárta ki egymást, 

ennek a korszaknak a remetéi ugyanis a legtöbb esetben nem a magányos aszkézist, 

hanem a visszavonult társas életet választották.23
  

 A liminalitás alapvető tulajdonságai jelennek meg a szerzetesek és a remeték 

életében is. Turner szerint a szerzetesi életben, különösen Szent Ferenc közösségében 

állandñsult az átmeneti liminális állapot.24
 Cristopher Holdsworth megállapìtja, hogy az 

állandñsult liminalitást a keresztény kultúrában nem a monasztikus és koldulñrendek 

jelenìtik meg legteljesebben, hanem a remetemozgalmak. A remeték mindenkinél jobban 

képviselték a communitast, hiszen az Édenkert ideális állapotát szerették volna 

visszaállìtani, szemben álltak a struktúrával, és megvalñsìtották a liminalitás egyik fő 

jellemzőjét a gyengék, azaz a struktúrában alacsony pozìciñt elfoglalñ személyek 

hatalmát.25
 A remeték aszkézisükkel, külső megjelenésükkel, ruházatukkal, étkezésükkel 

és lakñhelyük kiválasztásával hangsúlyozták marginális helyzetüket.  

 Véleményünk szerint a remete közösség, amìg az erdőben él, meghatározott 

keretek és regula nélkül, addig communitast alkot, és liminális fázisban van, amint 

megtörténik az alapìtás és a monasztikus keretek felvétele a közösség elindul a 

struktúrává válás útján. A remeterendeket kezdeti szakaszukban leginkább a normatìv 

communitas fogalmával lehetne leìrni. Lehet, hogy az alapìtñnak nem volt szándéka új 

rendet alapìtani, ennek azonban nincsen jelentősége, mivel az életrajzok általában a 

                                                           
22

 Turner: Pilgrimages as Social Process. 169. 
23

 Leyser: Hermits and the New Monasticism. 18–28. 
24

 Turner: A rituális folyamat. 154–179. 
25

 Holdsworth: Hermits and the Powers of Frontier. 155–76. 
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szent ember halála után ìrñdtak, és céljuk a közösség integrálása a fennállñ egyházi 

struktúrába. 

 A remeték liminalitásának legszembetűnőbb megnyilatkozásával, az aszkézissel 

csak annyiban foglalkozunk amennyire az a térbeli liminalitáshoz kapcsolñdik, ìgy 

kitérünk a remeték lakñhelyére, a vadonra, ottani étkezésükre, szállásukra, kétkezi 

munkájukra. A böjtöket, virrasztásokat és az egyéb bevett aszketikus gyakorlatokat csak 

akkor emlìtjük, ha ez a téma megértéséhez szükséges.  

 A remeték társadalmi kapcsolataiban is tetten érhető a marginalitás, az erdőben 

élő magányos aszkéták gyakran érintkeznek perifériális helyzetben lévő személyekkel: 

pásztorokkal, csordásokkal, szénégetőkkel, mézgyűjtőkkel, száműzöttekkel, rablñkkal. 

Az önkéntes szegénység vállalásával és a kétkezi munka végzésével közel kerülnek az 

alacsonyabb társadalmi helyzetű rétegekhez. A 11–12. századi remeték részt vállaltak a 

szegények testi-lelki gondozásában, egyes remeterendi alapìtñk befogadták 

monostoraikba a korban marginálisnak számìtñ rétegeket: a leprásokat és 

prostituáltakat. A disszertáciñban a remeték liminalitásának ezt az aspektusát csak 

érintőlegesen tárgyaljuk, mivel ez a téma külön tanulmányt igényelne.  

 A vizsgált remeteéletrajzokban gyakran pontosan követhető a struktúra és a 

communitas váltakozása. Több alapìtñt közvetlenül monostorának létrehozása előtt 

liminális helyzetben ábrázol a hagiográfus. A remete liminalitásának legszélsőségesebb 

irodalmi megjelenési formája a vadember alakja, amely szimbñlum a hagiográfiai 

irodalomban és a lovagregényekben egyaránt felbukkan.26
      

  A disszertáciñban kiemelten foglalkozunk a remeték térbeli 

liminalitásával. Az általunk vizsgált korszakban a remeték – köztük több fontos 

kongregáciñ alapìtñja – gyakorta voltak vándorprédikátorok is.27
 A vándorlás és 

különösen a zarándoklat Turner megállapìtása szerint a liminalitás egyik 

kulcsfontosságú sajátossága. 

 A remeteség és a zarándokalt sok szempontbñl hasonlñ liminális jelensége a 

középkornak. Mìg az előbbi egy szűkebb csoport egész életére, vagy hosszabb 

életszakaszára vonatkozñ marginális állapot, addig az utñbbi az átlag hìvek tömegének 

biztosìtotta az ideiglenes liminalitást térbeli és sok más szempontbñl. Mindkét jelenség 

eredetileg önkéntes, egyéni döntésen alapul, mindkettő spontán mñdon hoz létre 
                                                           
26

 Bernheimer: Wild Men in the Middle Ages. 
27

 Little: Religious Poverty and Profit Economy in Medieval Europe. 78–79.; Venarde: Introduction: 

Robert of Arbrissel‟s World. xv–xxix. 
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közösséget, céljuk is közös, hogy a túlvilági boldogság reményében megszabaduljanak a 

strukturált világ bűneitől és romlottságátñl.28
 A zarándoklat még abban az esetben is 

magasabb szintű szabadságot biztosìtott a résztvevőnek, ha nem önszántábñl vállalta el 

(pl. vezeklő zarándoklat) azt. A zarándoklat és a remeteség is az aszkézis elterjedt 

formája volt a középkorban, az „imitatio Christi” pedig mindkét jelenség 

kulcsfontosságú motìvuma.29
 Az egyes zarándokok önkéntes elhatározáson alapulñ 

zarándoklata először spontán communitast alkot, majd normatìv communitasszá alakul, 

mivel szoros társadalmi kötelék szövődik a tagok között, akik az út folyamán 

folyamatosan támogatják egymást.30
 Hasonlñ megállapìtást tehetünk a remeteséggel 

kapcsolatban is, gyakran az erdőbe spontán mñdon kiköltöző remeték között kialakulñ 

testvéri kapcsolat vezet a normatìv közösség megalapìtásához. 

 Némely zarándokhely térbeli liminalitása hasonlñan szélsőséges, mint a remete 

közösségeké, számos ereklyét látványos természeti képződmények – hegyek, barlangok, 

források, fennsìkok – közelében helyeztek el. Legjobb példa erre Szent Patrik 

purgatñriuma. Az ìrek szent helyének topográfiája a térbeli liminalitás legteljesebb 

kifejeződése: egy barlang, amely Lough Derg tavának közepén emelkedő szigetén 

fekszik (Station Island), hegyekkel körülhatárolt területen, az Ír sziget északnyugati 

csücskében, Eurñpa nyugati végein.31
 Az ide belépő zarándokok néhány napra nemcsak 

a remetékhez lesznek hasonlñkká, hanem a holtakhoz is. A szigeten elvégzett rìtusok és 

aszketikus gyakorlatok segìtségével a hìvek meghalnak a világ számára és lelkileg 

újjáélednek.32
 A barlangok, szigetek, hegyek kedvelt lakhelyei voltak az elszigeteltséget 

kereső remetéknek.  

Egyes zarándokhelyek és a remeteségek térbeli marginalitása között is 

megfigyelhetőek hasonlñságok. A kegyhelyek többsége a középkorban is centrális 

helyekhez – városokhoz, forgalmas utakhoz, népesebb vidékekhez – kötődött, de e 

mellett megjelent egy ezzel ellentétes tendencia is, egyes zarándokhelyek kifejezetten 

perifériális, nehezen megközelìthető területeken jöttek létre. Ezek a helyek gyakran 

önmagukban is szakrális térként jelentek meg, és gyakran már a kereszténység 

megjelenése előtt is kultikus szerepet töltöttek be.
33A jelenlegi Spanyolországban 

                                                           
28

 Turner –Turner: Image and Pilgrimage in Christian Culture. 1978. 8–9.  
29

 Uo. 16.  
30

 Turner: Pilgimages as Social Process. 169–171.  
31

 Turner – Turner: Image and Pilgrimage in Christian Culture. 112–113.  
32

 Uo. 118.   
33

 Nolan: Shrine Locations. 75–84., kül. 76.  
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például a jelentősebb zarándokközpontok fele hegyen találhatñ, egyötödük források 

mellett, hatod részük barlangokban.34
 A liminális zarándokhelyek alapìtása egyrészt a 

sivatagi atyák és a későbbi mediterrán remeték hagyományához kötődött, másrészt az ìr-

kelta térìtők szellemiségéhez. Ezeket a nehezen megközelìthető helyeket legtöbbször 

csak bűnbánattartñ zarándoklatok segìtségével lehetett elérni. A kegyhely nyugalmát 

ebben az esetben nem zavarták az „evilági élet” zajai és tevékenységei. A marginális 

zarándokhelyek a koraközépkorban voltak legleterjedtebbek, különösen 700 és 1099 

között. A jelenlegi Eurñpában a zarándokhelyek 15 %–a fekszik perifériális vidékeken.35
  

 A középkori monostor szintén olyan hely, amelyre alkalmazhatñ a liminalitás 

fogalma.
36

 A remetemozgalom térbeli liminalitása nem kizárñlag ideolñgiai tényezőkkel 

magyarázhatñ, hanem annak lehettek gazdasági, politikai, demográfiai okai. Jean-Hervé 

Foulon megállapìtása szerint a remeték a legritkább esetben alapìtották közösségeiket 

szülőföldjükön. Ennek oka nemcsak az, hogy az erdőségeket és a gyéren lakott 

területeket kedvelték, hanem az is, hogy igyekeztek magukat távol tartani az egyházi és 

világi hatalomtñl, ami leginkább marginális helyeken volt lehetséges. A 11. és 12. 

század fordulñján Francia területen Bretagne, Normandia és Mayenne határvidékén 

született a legtöbb remeteség. Ezen a vidéken nemcsak kiterjedt erdőségek voltak, 

hanem a püspöki és várúri hatalom is gyenge volt, az urbanizáciñ pedig még alig indult 

meg. A hatalmi kontrollnak ez a hiánya nagymértékben kedvezett a remeték 

megtelepedésének.37
 

A disszertáciñ felépìtése részben a fent ismertetett elméletre épül, ugyanis a 

dolgozat törzsanyagát képező 3. (A félelmetes vadon és az oltalmazó erdő), 4. (Táj és 

legitimáció) és 5. (A mennyei és földi harmónia) fejezeteket a communitasbñl 

struktúrává alakulás folyamata szerint rendeztük. A félelmetes vadon és az oltalmazó 

erdő cìmű fejezetben főként az erdőben élő spontán remeteközösségek és a természet 

kapcsolatát vizsgáljuk. A spontán remetecsoport, amìg nem alakul renddé, communitast 

alkot, a remeték communitasa pedig leginkább a térbeli liminalitással hangsúlyozta 

szembenállását a struktúrával. A Táj és legitimáció cìmű fejezetben azt elemezzük, hogy 

a tájnak milyen szerepe volt a remeteközösségek monasztikus renddé alakulása során, 

ezt a változást a communitasbñl a struktúrává alakulás folyamataként is értelmezhetjük. 
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Ezen belül Az isteni akarat cìmű fejezet azzal foglalkozik, hogy a kialakulñ 

remeterendek helykiválasztását hogyan kötötte az isteni szándékhoz a hagiográfiai 

irodalom. Az Isten által kiválasztott vidék a remetecsoport renddé alakulásának 

szimbñluma, ahol a korábbi communitas struktúrává alakul. Mindazonáltal a kiválasztott 

hely legitimáciñs szerepe gyakran annak liminális jellegéből fakad. Az átalakulás 

folyamatát jñl illusztrálja, hogy a letelepedő szerzetesrendek miként fogtak hozzá 

környezetük átformálásához. Erről A táj valós és spirituális átalakítása cìmű fejezetben 

számolunk be. A monasztikus renddé alakulñ remeteközösség a vadont agrárvidékké 

alakìtja. Mìg A félelmetes vadon, oltalmazó erdő cìmű fejezetben gyakori motìvum az 

ember és az erdő szimbiñzisa, addig az emlìtett fejezetben a táj markánsabb 

átalakìtásával találkozunk. A mennyei és földi harmónia cìmű, 5. fejezet a már 

megalapìtott monostor, vagyis a kialakult struktúra tájszemléletét vizsgálja, itt azonban 

az előző két fejezettel ellentétben főleg nem hagiográfiai, hanem egyéb monasztikus 

elbeszélő forrásokra támaszkodunk. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy mindhárom 

főfejezetben néhány kivételtől eltekintve ugyanazon korban és ugyanazon monasztikus 

közegben ìrt forrásokat használtunk, ezért előfordul, hogy egy szentéletrajzra több 

fejezetben is hivatkozunk. A hagiográfiai irodalomban megjelenő tájábrázolás gyakorta 

szimbolizálja a szent ember egy-egy életszakaszát, ezért olykor a főszereplő ideiglenes, 

erdei lakhelyét és végleges monostorának környékét egészen ellentétes fogalmakkal ìrja 

le a szerző. 

A 6. és a 7. fejezet már nem követi a Turner-féle communitas-struktúra elméletet, 

mivel forráscsoportját tekintve eltér az előző háromtñl, ugyanis eddig azt elemeztük, 

hogy a monasztikus szerzők hogyan vélekedtek saját rendjük tájszemléletéről. A 6. 

fejezetben azonban azt vizsgáljuk, hogy a külső szemlélők, az udvari klerikusok hogyan 

vélekedtek a remeték, remeterendek és különösen a ciszterciek valamint a táj 

kapcsolatárñl. A „Világon kívüli hely a világ közepén”: a ciszterci táj kritikája cìmű 

fejezetben önállñ következtetésekre is jutunk a témával kapcsolatban, A remete és lovag 

fejezetet viszont kitekintésnek szánjuk, ahol a szakirodalmi véleményeket foglaljuk 

össze. 

A disszertáciñ szerkezete – mint a fentiekből kiderül – tematikus szempontok 

szerint épül fel, azonban egyes fejezeteknél a kronolñgia is meghatározza a felépìtést. A 

toposzok születése és vándorlása és a Van-e fejlődés a tájábrázolásban? cìmű fejezetek 

a vizsgált motìvumok időbeli változásait követik. A 3., 4. és 5. fejezet, mint láttuk 
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tematikusan szerveződik, de a remetecsoportok renddé alakulásának fázisai kronolñgiai 

folyamatként is felfoghatñk.  
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2. Historiográfia, toposzok, történeti kontextus 

 

2.1. A középkori természetszemlélet a modern kor történetírásában 

 

A középkori természetszemléletet a 18. század ñta a történészek előszeretettel 

állìtották szembe a reneszánsz és az újkor természetfelfogásával. Véleményük szerint a 

középkori ember aszkétikus életfelfogása nem volt összeegyeztethető a természeti 

szépségek iránti lelkesedéssel.  

Gibbon a Római birodalom hanyatlása és bukása cìmű művében a 

felvilágosodás korának racionális felfogása jegyében bìrálja a középkori szerzetesség 

aszketikus hagyományát. Véleménye szerint az „aszkézis járványa”, azaz a szerzetesek 

fanatikus világmegvetése meghatározta a középkori ember világképét és esztétikai 

érzékét. A késő antik művészet és intellektus is a szerzetesek esztelen 

rombolñmunkájának esett áldozatul.38
 Gibbon monumentális műve nagymértékben 

meghatározta a 19. század történetìrásának kora középkorrñl és kereszténységről 

alkotott képét. A kor legtöbb történésze a középkor természetszemléletét is Gibbon 

pozitivista nézőpontjábñl vizsgálta.  

Jacob Burckhardt szerint csak az itáliai reneszánsz fordul igazán a természet 

felé. A középkori ember a bűnök forrását és a démonok lakhelyét látta a természetben. 

Petrarca volt az első, aki megfogalmazta, hogy a természeti szépség és a nagytáji 

látvány mély hatással van az emberi lélekre. Az ő tájábrázolásában jelenik meg először 

a természet világával szembeni őszinte csodálat érzése. A Mont-Ventoux megmászása 

1335-ben fontos természetszemléleti fordulñpontnak tekinthető, hiszen az ñkor ñta 

feltehetően senki sem mászott meg egy hegyet kizárñlag azzal a szándékkal, hogy a 

kilátás szépségében gyönyörködjék.39
 

Montalembert a nyugati szerzetességről szñlñ monumentális munkájának első 

kötete ugyanabban az évben jelent meg, mint Burckhardt fent emlìtett műve, vagyis 

1860-ban. A szerző viszont teljesen ellentétes képet fest a középkori 

természetszemléletről. Véleménye szerint a középkor természetfelfogását és különösen 

a monasztikus tájpercepciñt sokoldalúság és a szépség iránti fogékonyság jellemezte. A 

szerzetesek nem csupán megbecsülték a teremtett világ szépségeit, hanem rajongñ, 
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szinte panteisztikus érzelmekkel fordultak a festői tájak felé. A kolostorok és a várak 

lakñi többek között azért költöztek vadregényes, hegyes, sziklás tájakra, mert 

felfedezték a természet poétikus szépségét és gyönyörködtek benne. Ezzel szemben a 

reneszánsz kor alkotñi már többnyire sìkvidéki városokban laktak. Montalembert tehát 

közvetett mñdon arra utal, hogy a középkori monaszticizmus nagyobb érzékenységgel 

fordult a táj felé, mint a reneszánsz.40
  

Montalembert szélsőségesen romantikus elképzelése a középkor 

természetszemléletéről kevéssé határozta meg a későbbi történetìrást, mivel nemcsak a 

19. század, hanem a 20. század első felének is számos középkorásza – Gibbon 

nyomdokait követve – úgy vélte, hogy a monaszticizmus a klasszikus világ tudománya 

és műalkotásai mellett az antikvitás természetkultuszát is háttérbe szorìtotta. Gordon 

Coulton szerint a táji szépség iránti rajongás ritka volt a középkorban, a kereszténység 

alapvetően ellenségesen viszonyult a természethez, benne az ördögi kìsértések 

sokaságát látta.41
 

Marie-Dominique Chenu francia teolñgus és történész szerint a 12. századi 

reneszánsz fedezte fel a természetet és az embert.42
 Chenu az 50-es években ìrt 

esszéjében azt állìtja, hogy a 12. századi gondolkodñk szembesìtik önmagukat egy 

külső, felfoghatñ és aktìv valñsággal, amelynek hatalmát vagy elfogadták, vagy 

szembeszálltak vele. Az ember rájön, hogy önmaga is része a természetnek és kész 

uralkodni felette. Véleménye szerint a természet fogalma szorosan kötődött a vallásos 

érzelmekhez, a természet ismerete pedig közelebb vitte az embert Istenhez. A 

„természet” fogalma többféle dolgot jelentett: a teremtett világot, a világegyetemet, a 

racionálisan működő természeti törvényeket, az emberi természetet. A 12. századi 

reneszánsz gondolkodñi figyelmüket az univerzumra irányìtják. Az ember önmagában 

is külön természet, mikrokozmosz, a világmindenség kicsinyìtett mása. A 

mikrokozmosz, vagyis az ember harmñniában van az univerzummal. Chenu a természet 

világa iránti intellektuális érdeklődést összefüggésbe hozta a 12. század technikai 

forradalmával. Az ember akkor szembesült igazán a természettel, amikor az új 

technikák segìtségével alakìtñjává és formálñjává vált annak, amikor a természeti erőket 

saját szolgálatába tudta állìtani, és megtanulta miképpen fordìtsa azokat saját hasznára. 

Ezáltal azt tette, amit Isten parancsolt a Teremtés könyvében. A technolñgiai fejlődés 
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nemcsak az élet anyagi aspektusát befolyásolta, hanem a teremtett világ iránti 

érzékenységet, a természet percepciñját is. 

Az 1960-as évektől megnövekedett az érdeklődés a környezettörténet iránt. 

Különböző tudományágak képviselői fogadták el azt a nézetet, amely szerint az ember 

természet feletti uralmát hangoztatñ bibliai alapelv sok tekintetben felelős a jelenlegi 

ökolñgiai válságért. Ezt a szemléletet a történetìrás „ökokritiaki” megközelìtésnek 

nevezi. A technikatörténettel foglalkozñ Lynn White 1967-ben The Historical Roots of 

our Ecological Crisis
43

 cìmen publikálta sokat vitatott ismeretterjesztő cikkét, amelyben 

azt állìtotta, hogy a természettel szembeni visszaélés gyökerei a nyugati kultúrában a 

keresztény gondolatvilággal jelennek meg. Ő volt az első, aki egyértelműen és 

közvetlenül okozati összefüggést talált az eurñpai civilizáciñ biblikus öröksége és a 20. 

századi környezetszennyezés között. Hosszú tudományos harc előzte meg White 

elemzését. Történészek, teolñgusok, környezetvédők egyszerre dicsérték és kárhoztatták 

a keresztény ìrásokat és szemléletmñdot a természettel kapcsolatban.
44

 

White szerint a középkori agrárforradalom előtt az ember a természet része volt, 

miután azonban technikai újìtásaival erőteljesen beavatkozott a természet rendjébe 

annak kizsákmányolñjává vált. „A nyugati kereszténység a legantropocentrikusabb 

vallás a földkerekségen.”45
 hangoztatja. A pogány animizmus megsemmisìtésével a 

kereszténység előtt megnyìlt az út, hogy uralma alá hajtsa a természetet. White a későbbi 

tudományos és technikai fejlődés alapjainak a nyugati kereszténységet tekinti, ìgy az 

közvetett mñdon felelős az ökolñgiai válságért. Véleménye szerint Assisi Szent Ferenc 

szellemi forradalmár volt, aki szakìtott a korábbi keresztény természetszemlélettel, és a 

teremtésben minden lénynek egyenlő helyet szeretett volna biztosìtani. Sajnálatosan 

azonban a ferences természetkultusz nem diadalmaskodott sem a középkorban, sem 

később.46
 

Az 1960-as, 70-es években az elsődleges források ismeretének hiánya oda 

vezetett, hogy a történetìrás hamis képet alkotott a korai kereszténység 

természetképéről. Amint láttuk a gibboni hagyományokat követő történészek szerint a 

középkori ember természetszemléletét meghatározta az egyházi elnyomás, ez a 
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tendencia még a 20. század második felében is éreztette hatását.47
 Roderick Nash 

Wilderness and the American Mind cìmű, 1967-ben megjelent művében hangsúlyozza 

azt az általános félreértést, mely szerint a korai kereszténység és monaszticizmus 

természet iránti érdeklődése korlátozott volt. Bár felismeri, hogy a szerzetesi mozgalom 

nagymértékben érdeklődött a vadon iránt, de szerinte az aszkéták kevés figyelmet 

szenteltek a környezetnek, és még kevesebbet törődtek annak esztétikai 

vonatkozásaival. Szent Baszileiosz 4. századi leìrását az „erdős hegyekről” kivételnek 

tekinti, mivel a kappadñkiai egyházatya a korra nem jellemző mñdon felismeri a vadon 

szépségét. Nash azt a következtetést vonja le, hogy a szerzetesek a vadont csupán 

menedékhelynek tekintették a romlott városokkal szemben, a természeti táj olyan hely 

volt számukra, ahol azt remélték, hogy a pusztát Paradicsommá tudják alakìtani. White-

hoz hasonlñan Nash is a természet iránti különleges érzékenységet tulajdonìt Szent 

Ferencnek. Véleménye szerint a középkori keresztények között egyedül Assisi Szent 

Ferenc volt, aki forradalmi mñdon alázatosan borult le a természeti világ előtt.48
 

 Az 1960-as, 70-es évek történészeivel szemben, a 80-as évektől kezdve a kutatás 

már nem egyoldalúan, és pejoratìv mñdon ìtélte meg a középkor természetszemléletét. 

Roger Sorrell, a 80-as évek végén ìrñdott Saint Francis of Assisi and Nature. Tradition 

and Innovation in Western Christian Attitudes toward the Environment
49

 cìmű művében 

rámutat a középkori természetfelfogással kapcsolatos historiográfiai félreértésekre. Bár a 

mű elsősorban Assisi Szent Ferenc természettel kapcsolatos hozzáállásával foglalkozik, 

bevezető fejezetében a pozitivista történetìrás a nyugati kereszténység 

természetszemléletéről kialakìtott nézeteit igyekszik cáfolni:.„(A természetszemlélet) 

napjainkban a középkori gondolkodás egyik leginkább félreértett és hamisan felfogott 

területe.”50
 Sorrell rámutat, hogy a történettudomány a középkori ember 

természetképével kapcsolatban mai napig a felvilágosodás korának sztereotìpiáit követi. 

Éppen a túlzott racionális megközelìtés és a középkori vallásossággal szembeni 

előìtéletek vezettek oda, hogy Szent Ferenc és a természet kapcsolatát teljesen 

félreértelmezték. A Szent Ferenc előtti időszakot a historiográfia még a 20. század 

második felében is „sötét kornak” bélyegezte.51
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Susan Bratton az ìr-kelta szerzetesség természetkultuszát bemutatñ 

tanulmányában hangsúlyozza, hogy White és követői téves felfogásban mutatják be a 

középkor természetszemléletét. Következtetéseik figyelmen kìvül hagyják a keresztény 

szerzetesség természet iránti érdeklődését Szent Antaltñl Szent Ferencig, vagyis egy 

majdnem 1000 éves intervallumot. Az „ökokritikai” irányzatot követő munkák a 

középkori források közül szinte kizárñlag a Genezist és Szent Ferenc műveit, illetve 

életìrásait állìtják középpontba. Bratton kiemeli a hagiográfiai források fontosságát a 

témában, valamint bemutatja, hogy a természeti szépség iránti fogékonyság hogyan 

terjedt el a kora középkorban, többek között az ìr szerzetesek missziñs útjainak 

köszönhetően. 

Per Binde közelmúltban megjelent tanulmánya a Teremtés Könyvén alapulñ 

középkori természetszemlélet pozitìv aspektusait is kiemeli. A zsidñ-keresztény 

hagyomány szerint az ember a természet fölött áll, de morális felelősséggel kell 

gondoskodnia rñla, ráciñval és tisztelettel köteles kormányozni azt. A természet Isten 

teremtő munkájának fontos része, célja van vele. A természeti elemek, az állatok, a 

növények teremtése után többször elhangzik az ige: „Látá Isten, hogy jó.”. (1Mñz. 1. 9, 

12, 18, 24)
52

 A természeti világot Isten nem átkozza meg a bűnbeesés után, az továbbra 

is jñ és áldott marad. A természet Istenhez tartozik, mindenhatñ hatalmára és 

bölcsességére emlékeztet, az ember csak sáfára, nem birtokosa annak. A Rñmai levél 

szerint Isten szava a Biblia mellett alkotásaibñl, azaz a természetből is tanulhatñ.53
 

Sarah Ritchey Rethinking the Twelfth Century Discovery of Nature
54

 cìmű 

cikkében vitatja Chenu tézisét, mely szerint a 12. századi reneszánsz fedezte fel a 

természetet. A szerző ugyan elfogadja a francia teolñgus azon nézetét, hogy a 12. 

században előtérbe került a személyes vallásosság, de véleménye szerint nem a 

természet, hanem a teremtés és az Inkarnáciñ vezette az embereket Isten felé. A vallásos 

érzelmek ugyanis nem az univerzális természethez kötődtek, hanem a test 

feltámadásához és a személyes megváltáshoz. Isten anyagi megnyilatkozása nem a 

természet világa, hanem az Ige testet öltése Krisztusban. A természet fogalma a 12. 

században a teremtéssel szemben nem foglalta magába a fizikailag érzékelhető 

környezet tárgyait. Natura allegñriája a 12. századi kozmolñgiai művekben – Bernardus 

Silvestris Cosmographiájában, és Alain de Lille De planctu Naturae cìmű művében – 
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egy anyagtalan, isteni jellegű erőt szimbolizál, amely fölemeli szavát Istenhez, hogy az 

őskáoszbñl hozza létre a világegyetemet, és elülteti az emberben az örökérvényű 

eszméket. Natura tehát fontos szerepet kap a teremtésben, de nem része annak. Ritchey 

szerint a 12. századi ember nem fedezte fel a természetet, hanem a teremtett világ képeit 

használta fel allegñriák és metaforák formájában vallásos érzései kifejezéséhez.  

A disszertáciñban ugyan nem vizsgálunk régészeti forrásokat, de a középkor táj 

és természetfelfogásárñl alkotott képünket ñhatatlanul befolyásolta a táj és 

környezetrégészet fejlődése az utñbbi két évtizedben, ezért röviden kitérünk néhány 

fontosabb munka ismertetésére. Ez annál is inkább indokolt, mivel az antropogén 

tájelemek legkomplexebb és legrendszeresebb vizsgálata a kolostorok környezetéhez 

kötődik, amit az angolszász régészet „kolostori tájnak” nevez.55
 A kolostori tájjal, főként 

annak spirituális vonatkozásaival pedig hangsúlyosan foglalkozunk a disszertáciñban. A 

kolostorok tájalakìtñ tevékenysége meghatározñ volt a középkorban. Az egyes szerzetesi 

közösségek, rendek tájhasználata gyakran az adott csoportra jellemző. A rendi 

eszmények sokszor meghatározzák a tájalakìtást, de ennek a fordìtottja is igaz volt: a 

szerzetesek többnyire alkalmazkodtak az általuk használt környezethez. A 

helykiválasztást és tájhasználatot tehát a gyakorlatias és a spirituális szempontok 

egyaránt meghatározták.  

Ha ìrott források nem állnak rendelkezésre, a helykiválasztási stratégiákat 

legjobban a tájrégészeti vizsgálatok segìtségével tanulmányozhatjuk. A helykiválasztás 

sokat elárul az adott rend vagy remetecsoport természet és tájszemléletéről. A tájrégészet 

forrásai nagyon jñ kontrollcsoportot képeznek az ìrott szövegekkel szemben. Mìg az 

előbbiek a konkrét tájhasználatrñl, anyagi kultúrárñl, monasztikus infrastruktúrárñl 

adnak képet, addig az elbeszélő forrásokban sokkal inkább az eszmények jelennek meg, 

vagy éppenséggel nem is valñs, hanem spiritualizált tájat mutatnak be. Leginkább a táj – 

és környezetrégészet segìtségével vizsgálhatñ, hogy az eszményekből mi valñsult meg a 

tájhasználattal kapcsolatban. A ciszterci kolostorok gazdasági életének vizsgálatában 

különösen fontos a tájrégészet szerepe. A ciszterciek tájformálñ munkájával foglalkozik 

a L’Espace cistercien56
 cìmű 1994-ben kiadott tanulmánykötet. A francia és angol 

nyelvű tanulmányok régiñnként és országonként vizsgálják a ciszterci táj arculatát az 

Ibér-félszigettől Skandináviáig a környezet és tájrégészet segìtségével. A ciszterci rend 
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monumentális vállalkozásokra volt képes, hogy a tájat a saját igényeinek megfelelően 

alakìtsa át, több kilométer hosszúságú vìzrendszerek és csatornák, nagyméretű 

földmunkák: sáncok, teraszok, halastavak maradványai tanúsìtják hajdani 

erőfeszìtéseiket. A tanulmányok részletesen bemutatják a ciszterciek gazdasági 

stratégiáit, megtelepedésük mñdját, a grangiák szervezetét és a földhasználatot. 

A kolostori táj kutatásában az angolszász régészet tudja felmutatni a legjobb 

eredményeket. James Bond Monastic Landscapes
57

 cìmű munkájában a kolostort 

körülvevő különböző tájtìpusok kutatásárñl számol be (erdők, legelők, kertek, tavak 

stb.), Michael Aston pedig a Monasteries in the Landscape
58

-ben az egyes 

szerzetesrendek és a környezet viszonyát vizsgálja. Roberta Gilchrist a remeterendek 

régészetéről ìrt monográfiát.59
 Gilchrist az apácakolostorok anyagi kultúráját mutatja be 

Gender and Material Culture cìmű művében, szerinte a régészeti anyag és a térhasználat 

a női kolostorokban más jellegű volt, mint a férfikolostorokban. Az angolszász 

szakirodalomban egyre gyakoribbak egy adott régiñ kolostorainak interdiszciplináris 

vizsgálatával foglalkozñ monográfiák. Megan Cassidy-Welch Monastic Spaces and their 

Meanings cìmű munkájában azt vizsgálja, hogy a tér fogalma mit jelentett a 13. századi 

yorkshire-i ciszterci monostorokban.
60

  

 

 

2.2. A toposzok születése és vándorlása: az eremosz, a Paradisus és a locus 

amoenus 

 

2.2.1 Bibliai és antik előzmények 

 

A 11–12. századi hagiográfiai művekben megjelenő toposzok: a Paradicsom és a 

vad pusztaság, vagyis a locus horribilis és a locus amoenus motìvumai eredetüket 

tekintve az Ókorig nyúlnak vissza. Az előbbi toposz az Ószövetségben bukkan fel 

először, az utñbbi pedig az antikvitás irodalmábñl ered. 

A Bibliában a sivatag és pusztaság motìvuma rendkìvül szerteágazñ, a héber 

midbar és a görög eremosz szñhoz nemcsak térbeli, hanem gyakran időbeli dimenziñk is 

kapcsolñdnak. Izrael népének negyven éves vándorlása a pusztában a leggyakoribb 
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időintervallum, amelyre a sivataggal kapcsolatban hivatkozik a Szentìrás, de a 

motìvumnak számos egyéb teolñgiai jelentésrétege van az Ótestamentumban, amihez 

újabbak kapcsolñdtak az Újszövetségben.61
 A pusztaság az Ószövetségben ambivalens 

hely, egyszerre lehet pozitìv és negatìv jelentése, jelképezheti az erkölcsi hanyatlást, de 

magában hordozza a Paradicsom ìgéretét, a megprñbáltatások és a büntetés helye, de ez 

a helyszìne az Istennel valñ találkozásnak, a sivatag egyben menedékhely és a 

megújulás helyszìne is.
62

 Duncan Fisher szerint az Exodus sivataga fontos szerepet 

játszik Izrael népének liminális fázisba kerülésében. Amikor a választott nép a 

pusztában vándorolt eltávolodott Egyiptomtñl, a rabszolgaság és a bűn helyétől, és 

közeledett az Ígéret földje felé, azaz a szolgaság állapotábñl Isten gyermekeinek 

állapotába lépett át. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen a népnek egy átmeneti fázison 

kellett áthaladnia, amelyet a sivatag jelképez. A sivatagban átélt száműzetés, büntetés és 

megaláztatás a liminális fázis velejárñi.63
 A pusztaság elsősorban a száműzetés 

szimbñluma, az eredendő bűn által az Istentől eltávolodott ember a földi pusztaságban 

vándorol. A lelki eltávolodást Istentől, már a Genezis is az ellenséges és barátságtalan 

természeti környezet bemutatásával érzékelteti a Paradicsombñl történt kiűzetés 

leìrásakor: „átkozott legyen a föld miattad! Fáradozva élj belőle életed minden napján! 

Teremjen az neked tövist és bogáncsot, és edd csak a föld növényeit.” (1Mñz. 3. 17–

18.). A sivatagbeli száműzetés és otthontalanság megjelenìti a hìvő lélek átmeneti 

tartñzkodását a földi világban.64
 A pusztaság a bűn és a kìsértés helye65

, az Exodusban 

Izrael fiai bálványimádással és engedetlenséggel vétkeztek az Úr ellen a sivatagban, 

ezért nem láthatták meg az Ígéret földjét (5Mñz. 8.2).  

A sivatag nemcsak a száműzetés helye, hanem a reményé is, Ábrahámnak és 

Mñzesnek is át kellett kelnie a sivatagon mielőtt meglátták az Ígéret Földjét. A sivatag 

továbbá az isteni kinyilatkoztatás helye. Az üres és végtelen térben tudta leginkább az 

ñszövetségi ember megtapasztalni Isten jelenlétét.66
 A sivatagban látta Mñzes az égő 

csipkebokrot (2Mñz. 3.1), Illés szintén a pusztaságban kapta Istentől prñfétai elhìvását 

(1Kir. 19. 4–18.), a Sìnai hegy, –ahol az Úr parancsolatait kapta Mñzes – szintén a 
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pusztában fekszik (2Mñz. 19.). A puszta nemcsak Isten és a nép szövetségének helye és 

jelképe, hanem a szövetség idejét is megjelenìti.67
  

A középkori sivatag toposszal kapcsolatban leggyakrabban előfordulñ formula a 

„locus horriblis et vastae solitudinis” a Deuteronñmiumban, Mñzes énekében jelenik 

meg először: „Megtalálta a puszta földjén, a borzalom és a kietlen sivatag 

helyén.”(5Mñz. 32. 10.) Izrael népe bűnei miatt negyven évig élt a pusztában, mielőtt 

bejuthatott volna az Ígéret Földjére (4Mñz. 14.) Izaiás könyvében a Babilon 

pusztulásárñl szñlñ vìziñ kapcsán jelenik meg a kietlen táj, a sivataggá lett város, a bűn 

felett aratott diadal szimbñlumaként: „Nem laknak ott többé soha, és lakatlan lesz 

nemzedékről nemzedékre… hanem pusztai vadak tanyáznak ott és házaik megtelnek 

baglyokkal, struccmadarak laknak majd ott és démonok kísértenek.” (Iz. 13.20–21.) 

Jeremiás is a puszta képével jövendöli meg Babilon pusztulását.68
 A puszta föld lehet 

önmagátñl terméketlen terület vagy az ember által elpusztìtott civilizáciñ romja, mint a 

fenti szövegben.  

A locus horribilis az Újszövetségben is több alkalommal feltűnik: Keresztelő 

János „kiáltó szó a pusztában” (Mt. 3. 2.), Jézus első megkìsértése is a pusztában 

történt: „A pusztában volt negyven napig, a sátán kísértette. A vadállatokkal volt, és az 

angyalok szolgáltak neki.”(Márk1.12–13.) Jézus pusztai tartñzkodása párhuzamba 

állìthatñ az Exodus történetével, és több ñszövetségi jövendöléssel, melyekben a sivatag 

fontos szerepet tölt be. Megkeresztelkedése a Jordánban, a nép Vörös-tengeri 

átkelésével mutat hasonlñságot, mìg a pusztában töltött 40 napja megismétli Izrael 40 

évnyi vándorlását. Isten kinyilatkoztatja a megkeresztelkedő Krisztusrñl, hogy ő a fia 

(Márk 1. 9–11.), ez a motìvum párhuzamba állìthatñ azzal, hogy Izrael népe Isten 

gyermeke volt a pusztában. A puszta képe az Újszövetségben tehát a lelki Izraellel 

kötött szövetséget is megjelenìti.69
  

A Paradicsom a zsidñ-keresztény vallásban azt a csodálatos kertet jelenti ahová 

Isten az első emberpárt helyezte. „Ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, keleten és 

elhelyezte benne az embert, akit alkotott. S növesztett az Úr Isten a földből mindenféle 

fát, amelyet látni szép és melyről enni jó – az élet fáját is a kert közepén, s a jó és rossz 

tudásának fáját.” (1Mñz. 2.8–9). A Paradicsom kifejezés az ñiráni paridaêza szñbñl 

ment át a héberbe, ahol perdès alakban honosodott meg. A szñ fallal körülvett kertet, 
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gyümölcsöst, gyakran vadaskertet jelölt, és azonosult a héber gan (kert) szñval és a 

sumér eredetű edennel.
70

 A Paradicsomkert a Genezis mellett több ñkori keleti vallásban 

is megjelenik.
71

 A Teremtés könyvének Édenkertje nem az egyedüli eszményi 

kertábrázolás az ñkori Keleten, de több jellegzetességében különbözik a többi vallás 

paradicsomkertjeitől. Egyedül a Genezisben ad nevet az ember az állatoknak, egyedül itt 

van szoros kapcsolatban Istennel, és ez az egyetlen csodálatos kert ahonnan hiányzik a 

halál.72
 Se Gilgames, se Jima nem találják meg a halhatatlanságot. A Biblia Édenkertje 

az egyetlen, ahol megtalálhatñ a jñ és rossz tudásának fája.73
 

A locus amoenus antik eredetű fogalom, a császárkortñl kezdve terjedt el széles 

körben a rñmai irodalomban és olyan görög bukolikus tájábrázolásokra megy vissza, 

mint amelyek Theokritosz költeményeiben jelennek meg. Ez a retorikai motìvum 

egészen a 16. századig alapvető jellegzetessége volt a tájleìrásoknak.74
 Az árnyat adñ fa, 

a pázsit és a forrás vagy kút a három alapvető eleme a szép és kies táj leìrásának. De 

gyakran csatlakoznak ezekhez a fület gyönyörködtető madárdal és a szemet 

gyönyörködtető virágok. A legkidolgozottabb locus amoenus leìrások a szellő susogását 

is felsorolják a táj kellemes elemei között. Theokritosz és Vergilius költészetében a szép 

fákkal, zöld gyeppel, csordogálñ forrásokkal, árnyas ligetekkel, szìnes virágokkal 

tarkìtott eszményi táj bukolikus jelenetek szìntereként szolgált. A késő antikvitásban a 

locus amoenus leginkább a retorikai bravúr eszköze volt, a költők stìlusgyakorlatként 

használták a kies táj öt elemét.75
 A késő antikvitás költészete valñban katalñgusszerűen 

használta fel a szép táj elemeit, de a retorika szigorú szabályai szerint megszerkesztett 

tájleìrások számos valñs részletet foglaltak magukba. Ebben a korszakban újìtásnak 

számìtott a táj felmagasztalása, ugyanis a késő antik költeményekben a természet 

nemcsak az ábrázolás középpontjában áll, hanem egyedül ez az ihletője a műnek.76
 

Curtius szerint a középkorban a locus amoenus toposza továbbra is a költészet kelléke 

maradt, nem volt más, mint a grammatikai permutáciñ gyakorlatának eszköze. Curtius 

elmélete szerint tehát a középkori tájleìrások csak az antik retorika mechanikus 

ismétlésének termékei, ebből a megállapìtásbñl pedig azt a következtetést vonhatjuk le, 
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hogy a középkori ember természet iránti érzékenysége nem volt túlzottan fejlett. Curtius 

munkájának az ideális tájrñl ìrt fejezetét azñta többen is bìrálták. Stockmayer és 

Ganzenmüller a középkori természetszemléletről ìrott műveikben
77

 megállapìtják, hogy 

Curtius a táj témakörével kapcsolatban csak a legismertebb, oktatásra használt középkori 

szövegeket idézi, amiből egysìkú természetfelfogás képe rajzolñdik ki; az újabb 

szakirodalom szerint azonban a locus amoenusnak sokkal sokrétűbb szerepe volt a 

középkorban, az antik toposzt nemcsak mechanikus ismétlésre használták, hanem olykor 

a valñs táj szépségének leìrására is.78
  

Az egyházatyák teremtik meg a zsidñ-keresztény Paradicsom és a pogány locus 

amoenus szintézisét.79
 A középkori Paradicsom motìvuma az antikvitásnak az 

Aranykorrñl, az Elìziumi mezőkről és a Boldogok szigetéről vallott képzeteinek, 

valamint a judeokrisztianizmus Édenkertjének szintéziseként jött létre. A 2. század 

ñkeresztény szerzői integrálták az antik boldogságkertek képzeteit a Genezis 

Paradicsomárñl alkotott képbe.80
 Roberto Mandile a keresztény és a pogány késő 

antikvitás irodalmának tájszemlélete közötti ellentétet a „mirabilia” és a „miracula” 

kifejezések eltérő tartalmával szemlélteti. Mìg az előbbi kifejezés az antikvitás 

természetszemléletéhez kötődött, és az ember rácsodálkozását fejezte ki a természeti 

jelenségekre, ami részben a környező világ természettudományos megközelìtéséhez 

kapcsolñdott, addig az utñbbi a csodát keresztény szemszögből értelmezi. A 

kereszténység Szent Ágoston tanìtását fogadta el a miraculumokkal kapcsolatban, amely 

szerint csak a szeretetből fakadñ, jñtékony csodáknak van létjogosultsága. A késő 

antikvitás keresztény szerzői a klasszikus toposzokat egészen más céllal használták fel 

tájleìrásaikhoz, mint a „nem keresztények”. Ezek a szövegek ugyanis nem arra 

törekedtek, hogy ámulatba ejtsék az olvasñt, hanem a hitet védelmezték, Istent 

dicsőìtették, és az általa adott ajándékok feletti örvendezést fejezték ki.81
  

 

 

 

 

                                                           
77

 Stockmayer: Das Naturgefühl in Deutschland im 10. und 11. Jahrhundert.; Ganzenmüller: Das 

Naturgefühl im Mittelalter. 
78

 Nahmer: Über Ideallandschaften und Klostergründungsorte. 198–200.  
79

 Delumeau: A paradicsom története. 9–24. 
80

 Uo. 19–26.  
81

 Mandile: Tra mirabilia e miracoli. 9–20. 



34 

 

2.2.2. A szerzetesi „sivatag” mítoszának keletkezése 

  

Táj és remeteség szorosan összekapcsolñdñ fogalmak. A remeték aszkézisének 

szìntere a pusztaság vagy sivatag, amelyről nevüket is kapták, az eremítész ñgörög szñ 

ugyanis „a puszta lakñját” jelenti.82
 Az eremus kifejezést Egeria zarándoknő használja 

először a szerzetesekkel kapcsolatban 4. századi útinaplñjában. A „sivatag” motìvuma és 

terminolñgiája szorosan összefonñdik a szerzetesség keletkezésével és történetével. Az 

eremus nemcsak földrajzi tájat jelentett, hanem a magányos állapotot is megjelenìtette, 

és jelképezhette a remeték által követett életmñdot.83
 A táj és a remeteség között állandñ 

kölcsönhatás figyelhető meg: a táj jellege meghatározza a remete életmñdját. A sivatag 

se mindenütt egyforma: Peter Brown az egyiptomi, illetve a szìriai, júdeai sivatagok 

eltérő földrajzi viszonyaival magyarázza, hogy a két területen másképp fejlődött a 

remeteség. Egyiptomban éles határvonal van a Nìlus völgyének termékeny földje, az 

νίθνπκέλε és a terméketlen, száraz homoksivatag az έξεκνο között. Az egyiptomi 

sivatag ellenséges környezetében a túlélés fokozott szervezettséget, kétkezi munkát és 

egyhelyben maradást igényelt; az itteni sivatagokban élő remeték kénytelenek voltak 

átvenni a falusi élet struktúráit, ha hosszasabban szerettek volna letelepedni a pusztában. 

Ezzel szemben Szìriában és Palesztinában a sivatag sokkal inkább sztyeppei vidék, 

amelyet időszakos esők öntöznek, ezen a tájon a megtelepedés nem igényeli a falusi 

struktúrához valñ kapcsolñdást, mint Egyiptomban. A szìriai remete sokkal 

mozgékonyabb, mint egyiptomi társa, sokat vándorol, mint a beduinok, illetve a hegyi 

pásztorok. Kapcsolata sokkal intenzìvebb a szintén mobilis lakossággal, hiszen a szìriai 

sivatag nem lakatlan, mint az egyiptomi.
84

 

 A táj és remeteség kölcsönhatásának fordìtottja is igaz, amikor a hagiográfus 

olyan természeti környezetbe helyezi a remetét, amely leginkább megfelel 

eszményeinek. Nem kizárñlag a sivatag volt a szerzetesség bölcsője Egyiptomban, 

ugyanis az újabb kutatások szerint a városok is számos aszkétának adtak otthont, rñluk 

azonban a hagiográfiai szövegek hallgatnak.85
 Jñl illusztrálja a városi aszkéták háttérbe 

szorìtását a hagiográfiai irodalomban Palladius (363/364–431) Historia Lausiaca cìmű 

művében az előszñ későbbi megváltoztatása. Az eredeti szöveg a sivatagi szerzetesek 
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mellett megemlìti a falvakban és városokban lakñkat, az előszñ későbbi változata 

azonban törli az utñbbi két csoportot a szövegből.86
  

 A következőkben röviden áttekintjük, hogyan alakult ki a „sivatag” toposza a 4. 

századi egyiptomi szentéletrajzokban, és hogyan vált a „sivatag” végérvényesen az 

aszkézis szimbñlumává. A biblikus eredetű locus horribilis toposza virágkorát a sivatagi 

atyák korában élte. Az aszketikus irodalomban a földrajzi tájnak is szimbolikus 

többletjelentése volt. Ez a fajta irodalmi „tájkonstrukciñ” egyidős a szerzetességgel, és 

annak bölcsőjében születik meg, a 4. századi egyiptomi sivatagban. James Goehring ezt 

a meghatározñ toposzt a „sivatag mìtoszának” nevezi.87
 Goehring szerint a „sivatag 

mìtosza" a késő antikvitás legmaradandñbb alkotása.88
  

A „sivatagnak” mindvégig fontos szerepe volt a korai aszkézis történetében, de 

Alexandriai Atanáz (295–373) volt az, aki Remete Szent Antal (251/252?–356) 

életrajzának megìrásával követendő példát állìtott az egész középkor aszketikus életet 

magasztalñ irodalma elé.89
 A Vita Sancti Antonii teremti meg azt a „sivatag” toposzt, 

amely a remeteeszmény mindenegyes virágkorában újra és újra megjelent. Szent Antal 

sivataga sokkal inkább szellemi sìkon értendő hely, semmint földi valñság. A „sivatag 

mìtosza” többek között a korai aszkéták tökéletességét hivatott kifejezni.90
 

Az aszkéta sivatagi lakñhelye nemcsak a városi élet romlottságátñl érintetlen, 

hanem minden pogányságtñl és eretnekségtől is. Szent Antal szellemi „sivataga” mentes 

az egyház hitviták általi megosztottságtñl. Antal megtagadja, hogy az eretnek 

ariánusokkal és manicheusokkal érintkezzék, tudásával pedig a görög filozñfusokat is 

megszégyenìti. Atanáz Antal életén keresztül saját politikai programját, az egyház 

egységét és a niceai hitvallás kizárñlagosságát hangsúlyozza.91
  

A „sivatag” ambivalens hely, ugyanis nemcsak ember és Isten találkozásának 

tökéletes szìnhelye, hanem démonok uralta táj, ahol az aszkétának kemény harcokat kell 

vìvnia az ördögi kìsértések ellen. A sivatagi táj kettős természetének hátterében többek 

között az anakhoréták lelki igénye állt: az aszkéták a vad és bizonytalan pusztaságért 

hagyták ott a kényelmes és biztonságos városi civilizáciñt, lemondtak a vérségi és 

társadalmi kötelékekről. Ezért alapvető igényük volt, hogy a sivatagban is megteremtsék 
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a biztonságos környezetet. Így lett a vad környezet a „sivatagi atyák” lelki harcának 

fontos része.92
 A puszta „sivatag” a jñ és az igazság lakhelye szemben a bűnös várossal, 

amely a romlott emberi civilizáciñ és a gonosz hazája.93
 Ezáltal a sivatag toposza 

ellentéte az antik világ kiemelkedő alkotásának: a polisznak. A sivatag nem egyszerűen 

a városi civilizáciñ tagadása, hanem annak tükörképe és meghaladása.94
 Szent Antal 

számos követője vonul a sivatagba, az anakhoréták a pusztát Isten városává alakìtják, 

amelynek ők lesznek mennyei polgárai. A démonok természetes lakhelyén isteni 

civilizáciñt hoznak létre. A lelki város, amely a Mennyei Jeruzsálemhez hasonlatos 

ellentéte a gonosz földi városnak.  

 A város-sivatag ellentétpár fontos motìvuma az elbeszélésnek. Ezt a folyamatot 

a Vita Antonii, és a többi szerzetesi ìrás is a tér dimenziñinak felhasználásával 

érzékelteti. Az elkülönülést és az aszkézist az életìrás földrajzi kifejezésekkel teszi 

szemléletesebbé. Ahogy Szent Antal életszentsége egyre inkább növekszik, úgy 

távolodik egyre inkább a civilizáciñtñl, és úgy hatol egyre mélyebbre a sivatagba.95
 

Atanáz azért alkotta meg a „sivatag mìtoszát”, mivel nem akarta a szentséget földrajzi 

helyhez kötni. A szentség véleménye szerint nem a szent helyeken lakozik, hanem a 

szent emberekben. Ennek a teolñgiának ideális helyszìne volt Szent Antal lelki 

„sivataga”.96
 

A „sivatag” Szent Jeromos (347–420) műveiben is gyakori motìvum. 

Eustochiumhoz, a fiatal és előkelő rñmai lányhoz ìrott levelében az egyházatya 

általános intelmeket fogalmaz meg azon szüzek számára, akik tökéletesedni szeretnének 

az önmegtagadás erényében. A levélben a „sivatag” képének fontos retorikai szerepe 

van: „Ó, hányszor gondoltam arra, hogy Róma gyönyörei vesznek körül, amikor a 

sivatagban éltem, abban a napégette irdatlan pusztaságban, amely a szerzetesek 

szörnyű lakhelye. Egyedül üldögéltem rettenetes keserűséggel szívemben. Alaktalan 

tagjaimat zsákvászon borította, koszos bőröm feketéllett, mint az etiópoké. Naponta 

könnyeztem, naponta sóhajtoztam, s ha akaratom ellenére elnyomott a rám támadó 

álom, széthullóban lévő csontjaimat a puszta föld nyomta. Ételről és italról nem is 

szólok, hiszen még a betegek is csak hideg vizet isznak, főtt ételt enni fényűzésnek 

számít. Ennek ellenére én, aki a pokol tüzétől való félelmemben magam vetettem alá 
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magamat ilyen kínoknak, s akinek csak skorpiók és vadállatok voltak társai, gyakran 

képzeltem, hogy lányokkal táncolok. Bár arcomat böjtölés sápasztotta, szívemet mégis 

vágyak háborgatták hideg testemben, s e már félholt testben élő ember előtt a bujaság 

tűzképei lobogtak.”97
 A „sivatag” a fenti szövegben nem földrajzi tájat jelent, a levelet 

Jeromos ugyanis nem a sivatag magányában fogalmazta, hanem egy kényelmes szìriai 

villában.98
 A „sivatag” retorikai képe az aszkézis eszményét hivatott hangsúlyozni. A 

sivatag lakñi ugyanis Jeromos erkölcsi felfogásában morálisan felette állnak azoknak, 

akik a sivatagon kìvül laknak.99
 

A sivatagi atyák számára a külső és benső sivatag Isten és ember találkozásának 

helye, de nem Isten szimbñluma.100
 Az eremus és a desertum a szerzetesi élet 

magányosságát jelentette, de ezen kìvül utalt az Istennel valñ egyedüllét 

tökéletességére: „Venire ad eremum summa perfectio est…”.
101

 A sivatag egyszerre volt 

közösségi és individuális elemek szimbñluma, azaz jelenthette az egyházat és a remete 

lelkét.102
 

 

 

2.2.3. Az óceán sivatagjai és paradicsomai, a sivatag mítoszának 
meghonosodása nyugaton 

 

A nyugati szerzetesség gondolkodásmñdját nagymértékben meghatározta a keleti 

„sivatag” szellemisége. A nyugati szerzetesek saját tájaikon, a hegyekben, az erdőkben 

és a szigeteken kezdték el keresni a „sivatagi” tájakat.103
 Amint azt az előző alfejezetben 

hangsúlyoztuk a puszta sivatag motìvuma már a sivatagi atyáknál sem kizárñlag valñs 

földrajzi hely, hanem az aszkézis és remeteség szellemiségének szimbñluma. A 
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„sivatag” toposza a remeteséggel és a monaszticizmussal együtt honosodott meg 

nyugaton, és végigkìsérte a remetemozgalmak fejlődését, egy olyan vidéken ahol 

földrajzi értelemben vett sivatagok és pusztaságok nem léteztek.104
 A nyugati 

szerzetesek többnyire csak olyan vadonokba vonulhattak vissza, amelyek többsége 

művelés alatt állt, és adñzñ területnek számìtottak, ezért nyugaton a sivatagba vonulás 

motìvuma még hangsúlyosabban jelentette a világgal szembeni erkölcsi szakìtást, mint 

keleten.
105

  

 Az 5. században, amikor a szerzetesség és vele együtt a „sivatag mìtosza” is 

meghonosodik nyugaton, először a szigeteket nevezték sivatagnak106
 A galliai 

romanizált szenátori családbñl származñ Szent Honoratus (†429/430) 400 körül 

alapìtotta a nizzai öbölben fekvő Lerinum szigetén remetetelepét, amely az első cenobita 

közösség volt a nyugati kereszténységben. A Vita Sancti Honorati szerint a skorpiñktñl 

és kìgyñktñl hemzsegő sziget vad pusztasága a szent ember jelenlétének köszönhetően 

Paradicsommá válik. „Megszűnik a szörnyű magány, a rengeteg kígyó elmenekül. Melyik 

sötétséget nem oszlatja szét Honoratus világossága? Melyik mérget nem gyógyítja 

Honoratus orvossága? Hallatlan dolog ez, valóban, amelyet különösen bámulatra 

méltónak tartok csodái és érdemei között: a tenger meleg hullámai által partra sodort 

kígyóktól, amelyek csak úgy hemzsegtek ezen a napégette földön, ezután soha többé nem 

kellett sem tartani, sem félni.”107
. A kìgyñk eltüntetésének motìvumát a szerző, Arles-i 

Hilarius a Vita Sancti Antoniibñl merìtette. Honoratus hasonlñképpen tünteti el a 

csúszñmászñkat a szigetről, mint Antal a sìrkamrábñl.108
 A locus horribilis toposzt tehát 

Egyiptombñl vették át a nyugati keresztény hagiográfusok, és a forrñ sivatag képét saját 

lakñhelyük tájaihoz igazìtották. A vad pusztaság motìvuma annál is inkább szimbolikus 

jellegű, mivel a mediterrán sziget kellemes klìmájú és szép tájon emelkedik, nem volt 

lakatlan, az itteni rñmai oppidumokat folyamatosan lakták.109
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Eucherius, Lyon későbbi püspöke az 5. század elején ìrta meg Lerinum dicséretét 

De laude eremi cìmű művében. A püspök ñszövetségi és patrisztikus példákon keresztül 

győzi meg az olvasñt arrñl, hogy miért a „sivatag” a legalkalmasabb lakhely a remeték 

számára. Mñzesre, Illésre, Dávidra és Elizeusra hivatkozik. A pusztaság a választott nép 

életében az isteni kinyilatkoztatás helye volt. Majd Jézus megkìsértésének szìnhelyeként 

tűnik fel újra, mint a bűn és a gonosz feletti diadal szimbñluma. A „sivatag” a benne 

lakñ remeték lelki munkája által Paradicsommá válik: „Nem terméketlen (mint hittük), 

nem csupán meddő pusztaság, sem száraz sziklák sivataga. Ott rengeteg rügy és mellette 

sok száz gyümölcs rejtőzik… Ott a belső emberben a gyönyörök legelője, emitt van a 

terméketlen pusztaság, ott láthatóak a kellemetes gyönyörűségek, az ő testük pusztaság, 

lelkük viszont paradicsom.”110
 A locus horribilis és a locus amoenus szintézise itt a 

remeték külső megjelenése és lelki gazdagsága közötti éles kontrasztra épül. A remeték 

aszkézisük által külsőleg a pusztaságot idézik, azonban lelkükben a Paradicsom bősége 

lakozik. 

A Lerinumot dicsőìtő panegirikuszok a szimbolikus tájábrázolás legjobb példái, 

ugyanis a szövegek semmit sem árulnak el arrñl, hogy valñjában milyen volt a sziget, de 

az itteni monasztikus életről sem tájékoztatnak. Sokkal inkább kifejezik a dél-galliai 

püspöki arisztokrácia szoros összetartozását és hatalmi igényeit.111
 

A sivatag és a szigetek azonosìtása az ìr szerzetesség hagiográfiai irodalmában 

vált a legelterjedtebb motìvummá. A kelta kereszténység aszketikus gyakorlatában a 

sivatag pusztaságát felváltotta az „ñceán pusztasága”.112
 Az ìr szerzetesség 

természetszemlélete annyira összetett és szerteágazñ, hogy bemutatása külön tanulmányt 

igényelne, ezért itt csak röviden térünk ki a témára. Ez a kitérés azonban mindenképpen 

szükséges, mivel az ìr hagiográfia a missziñknak köszönhetően nagymértékben 

befolyásolta a kontinens természetszemléletét is. Az ìr szerzetesség hagiográfiai 

irodalma eltérő táj és természetfelfogást mutat, mint amit a kontinentális keresztény 

források tükröznek. Az itteni kereszténység nem deszakralizálta a természetet, a pogány 

hagyományok és a korábbi folklñr elemei szervesen beépültek a hagiográfiai 

irodalomba, ìgy a kelta hagyomány változatos természetkultusza rányomta a bélyegét a 
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szerzetesség tájszemléletére is. Az ìrek kereszténység előtti vallásos hagyománya 

rendkìvül változatos és lìrai elemekkel átitatott természetszemléletet tükröz. Az 

immramok csodás túlvilági utazásokat bemutatñ költemények, amelyek szerint a 

Paradicsom, – ahol a természet túlcsordulñ szépségében mutatkozik – az ñceán által 

körülvett távoli szigeteken fekszik.113
 Az immram irodalom a szimbolikus és a földrajzi 

helyeket egybemossa, a szigetvilág és a túlvilág között szoros összefüggés van, ez a 

jellegzetesség tovább öröklődik, és a hagiográfiai irodalomban is felbukkan: a Navigatio 

Sancti Brendani – az egyik legjelentősebb ìr kalandregény, utazásregény és hagiográfiai 

ìrás – szemléletesen ábrázolja az evilági és túlvilági tájakat. A 9. században keletkezett 

forrás Szent Brendán (486?–575?) és társainak utazását beszéli el az Ír szigetvilágban. A 

szent emberek szigetről szigetre hajñzva keresik a Szenteknek Ígért Földet. Az ìrek 

túlvilági topográfiája a szigetvilág valñs topográfiáját tükrözi. Ez a túlvilág olyan 

összetett táj, amely magába foglalja az emberi élet spirituális, fiktìv és valñs életterét, 

valamint a földrajzi környezet elemeit, mint például a vadont és a vadállatokat. Ebben a 

világban a tér és idő keretei átléphetőek.114
 A kelta mitolñgiában elmosñdnak a valñs és 

természetfölötti közötti határok. A sivatagi atyák hagyománya – különösen a Vita Sancti 

Antonii – korán beépült a szigetország keresztény irodalmába, de az ñceán sivatagait 

sokkal változatosabb szìnekkel festették le a szerzetesek, mint egyiptomi elődeik a 

homoksivatagokat. Az ìr szentéletrajzok és költemények tele vannak részletes és lìrai 

tájleìrásokkal. Ezeknek többsége valñs tájat ábrázol, még a látszñlag szimbolikusnak 

tűnő tájak, mint a Navigatio Sancti Brendaniban szereplő legendás szigetek mögött is 

felsejlenek a valñs földrajzi helyszìnek.115
  

Az ìr aszkézis egyik fontos eleme volt a peregrinatio: az utazás, a zarándoklat. A 

6. századtñl kezdve a zarándoklat szorosan összefonñdott a missziñs tevékenységgel. 

Az ìr szerzetesek Skñciátñl Észak-Itáliáig számos missziñs monostort alapìtottak. Az új 

közösségek folyamatosan kapcsolatban voltak az anyaországi apátságokkal.116
 Ezért az 

ìrek jelentős befolyást gyakoroltak a kontinens vallásos irodalmának 

természetszemléletére. A Navigatio Sancti Brendani ismert volt a 12–13. századi 
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Eurñpában, ugyanis trubadúrok udvari költészetének kedvelt témája volt. Sorrell úgy 

véli, hogy az ìr utazásregény közvetett mñdon hatást gyakorolt Assisi Szent Ferenc 

természetkultuszára, ugyanis több hasonlñ elem bukkan fel Szent Brendán utazásában 

és Szent Ferenc életében. A legvalñszìnűbb, hogy Ferenc még lovag korában hallotta 

Brendán kalandjait trubadúrok feldolgozásában.117
 

 A „sivatagi atyák” életìrásaiban megjelenő motìvumok nemcsak az ìr területek, 

hanem a Kontinens szerzetesi hagiográfiájában is meghatározñ szerepet játszottak. A 

későbbi remetemozgalmak követendő példának a 4. századi egyiptomi aszkétákat 

tartották és gyakran hivatkoztak is rájuk. Szent Antal, Remete Pál és Hilarion példája 

folyamatosan felbukkan a nyugati monaszticizmus irodalmában egészen a 12. 

századig.118
 A „sivatag” toposzának meghonosodása a nyugati kereszténység 

kultúrájában azért volt lehetséges, mivel a „sivatag” nem földrajzi vagy klimatikus 

kategñriát jelölt, hanem aszketikus kivonulást a világbñl .119
 

A motìvum terjedését nagyban segìtette, hogy számos szent – legyen az püspök, 

monostoralapìtñ vagy misszionárius – életének bizonyos szakaszát remeteként töltötte. A 

sivatagi atyák örökségét Sulpicius Severus (363–425) és Johannes Cassianus (360 k.– 

430/435) honosìtják meg Galliában a 4–5. század fordulñján. Sulpicius Severus 

Dialógusok cìmű művében a szerző barátja Postumianus az elbeszélő, aki bejárta a keleti 

remetetelepeket. Postumianus beszámol betlehemi találkozásrñl Szent Jeromossal, majd 

a Nìlus-delta remeteségeiről.120
 Cassianus aki meg vetette a cenobitizmus alapjait 

nyugaton, 410 körül érkezett Marseille-be, és a város mellett megalapìtotta a Szent 

Viktornak szentelt kettős apátságot. Az alapìtñ korábban látogatást tett a szìriai, júdeai és 

egyiptomi cenobita és anakhoréta központokban, keleti tapasztalatait a Collationes 

(beszélgetések) cìmű művében összegezte, amelyben lejegyezte a remeteékkel folytatott 

társalgásait, az atyák bölcsességét.121
 A Collationes révén Cassianus meghonosìtotta a 
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„sivatag” szellemiségét nyugaton.122
 Cassianus nem passzìv közvetìtője volt a keleti 

szerzetesség szellemiségének, célja az volt, hogy a galliai szerzetesi életet megfelelő 

intellektuális és erkölcsi alapokra állìtsa és megvédje a túlzásoktñl, ugyanis felismerte, 

hogy a sivatagi életet nem lehet teljes mértékben megvalñsìtani nyugaton.123
  

A sivatagnak azonban nemcsak spirituális jelentése volt a nyugati latin 

kereszténység irodalmában. Az eremus leginkább elhagyott, magányos, néptelen 

vidéket jelölt, műveletlen, vad területet, melynek lakñi csak a vadállatok. Az 

oklevelekben terra erma formában jelenik meg, azaz műveletlen föld, a megművelt 

föld, a terra culta vagy culturata ellentéteként. Szinonimái és jelzői a puszta (vasta), 

elhagyott, (remotus), elrejtett, (abditus), titkos (secretus) és sűrű (densus).124
  

 

 

2.3. A „sivatag” ciszterci mítosza 

 

 A korai ciszterci dokumentumok úgy ábrázolják Cîteaux-t, mint rettenetes, 

lakatlan pusztaságot, ahol az alapìtñknak számos nehézséggel kellett megküzdeniük, és 

ki kellett irtaniuk a tövises bozñtot. A valñságban azonban az „Új monostor” 

Burgundiának viszonylag sűrűn lakott területén feküdt, közel a főútvonalakhoz és nem 

túl messze a városoktñl. A locus horribilis képe gyakran jelenik meg a többi monostor 

alapìtásával kapcsolatban is. A továbbiakban a „puszta sivatag” toposzának szerepét 

vizsgáljuk a korai ciszterci forrásokban, és ehhez kapcsolñdva röviden bemutatjuk a 

klasszikus ciszterci modell cáfolatához kötődő történeti szakirodalom főbb 

irányvonalait. Historiográfiai keretbe ágyazva könnyebben megérthetjük, hogy miért 

elevenìtették fel a fehér szerzetesek a 12. században a „sivatag mìtoszát”. 

A klasszikus ciszterci modell szerint – amelyet az újabb történetìrás a „sivatag 

mìtosza” névvel illet – a ciszterciek lakatlan területekre, erdőkbe, mocsaras vidékekre 

telepedetek, ahol megkezdték „úttörő” tevékenységüket, vagyis a korábban 

kihasználatlan területek kolonizálását: erdőt irtottak, mocsarakat csapoltak le, feltörték a 
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szűzföldeket.125
 Kolonizáciñs munkájuk meghozta a gyümölcsét, mert gyakran az 

újonnan feltört földek termékenyek voltak, melyeket a ciszterciek hatékony gazdasági 

mñdszereikkel és a conversusok motivált munkaereje segìtségével még termékenyebbé 

tettek. Mivel az „új szerzetesek” szerényen éltek gazdaságuk hasznát ñhatatlanul 

visszaforgatták a földekbe, vagy ipari üzemeikbe, amely tőkefelhalmozáshoz és előbb-

utñbb meggazdagodáshoz vezetett.
126

 Egyes történészek párhuzamot vélnek felfedezni 

az amerikai prériket meghñdìtñ telepesek és a kolonizáciñs munkát végző ciszterciek 

úttörő munkája között.127
 A korábbi történetìrás szerint a ciszterci rend virágzása addig 

tartott, amìg saját kezelésű birtokaik bevételéből élt a rend, és szinte kizárñlag a 

szántñföldi művelésre támaszkodott. Amint másfajta bevételek is megjelentek a ciszterci 

gazdaságban elindult a rend lassú hanyatlása. Ezt a fordulatot nagyjábñl az 1200 körüli 

évekre tették, majd az újabb történetìrás szerint a folyamat már korábban, Bernát 

halálakor, 1153-ban elkezdődött.128
 Lékai Lajos még korábbra, az 1140-es évekre datálta 

a ciszterciek gazdaságbeli szemléletváltását.129
  

A fent ismertetett modell azért volt népszerű a történészek körében, mivel 

kézenfekvő magyarázattal szolgál a ciszterciek gyors expanziñjára és 

meggazdagodására. Másrészről a források is ebbe az irányba terelték a kutatást, mert 

mind a cisztercieket dicsérő, mind a részükről ìrt apologetikus iratok, valamint a rendet 

bìrálñ források egyöntetűen mutatják be a fehér szerzetesek korai időszakát. A legtöbb 

12. századi kritika a kapzsiságot, fösvénységet és a föld iránti éhséget veti a ciszterciek 

szemére, mìg Clunyt pazarlással vádolják.130
   

Constance Berman szerint a korai dokumentumokban megjelenő „puszta föld és 

vad sivatag” motìvum főként propagandisztikus jellegű, a ciszterciek a szegénység, az 

elszigeteltség és a pusztaság képeivel prñbálták legitimizálni alapìtásukat. Berman a dél-

nyugat franciaországi ciszterci apátságok helyzetét vizsgálva bebizonyìtotta, hogy a 

Mediterráneumban a ciszterciek nem lakatlan helyekre telepedtek és feltöretlen földeket 

vettek birtokba, hanem már művelésben lévő területeket. Az itteni ciszterciek sokkal 
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inkább vállalkozñk voltak, semmint a gazdaság úttörői, és nagymértékben tudtak 

alkalmazkodni ezen, lakott területek helyi viszonyaihoz. Dél-Franciaországban a 

ciszterciek alig foglalkoztak erdőirtással és mocsárlecsapolással, ezt már megtették az 

előttük itt élt remeték. Birtokaikat is jñrészt vásárlással szerezték. Az erdőknek sokkal 

inkább a megőrzésére semmint kiirtására törekedtek. Ez a kép ellentétes a klasszikus 

ciszterci megtelepedési és gazdasági modellel.131
 A szerző nem a propagandisztikus 

céllal ìrt elbeszélő források, hanem 46 dél-francia monostor okleveles anyagának 

áttanulmányozásával jutott erre az eredményre. Berman a Cistercian Evolution
132

 cìmű 

munkájában korábbi elméletét követve mutatja be a rend 12. századi fejlődését, 

amelyben hasonlñ következtetést von le a korai ciszterciek szervezetének és 

gazdaságának egészéről, mint a dél-francia apátságokrñl. Véleménye szerint a ciszterci 

expanziñrñl kialakult kép nem állja meg a helyét, ugyanis a rend nagyon sok esetben 

korábbi szerzetesi közösségek házait vette át. Berman épìtészeti példákkal is cáfolja a 

„ciszterci mìtoszt”, azt hangsúlyozván, hogy a 12. századi ciszterci épìtészet korántsem 

volt olyan egységes, mint amilyennek a korábbi kutatás tartotta. 

A korábbi történetìrás a ciszterci eszmények megvalñsulását a korai időszakban 

épp a helykiválasztással és épületeik egyszerűségével prñbálta meg igazolni. Dél-

Franciaországban például a ciszterci apátságok ma is elszigetelt területen fekszenek. Ez 

azonban nem igazolja a locus horribilis tényleges szerepét az alapìtásokkal 

kapcsolatban, mivel mára ezek közül számos hely elszigeteltebbé vált.133
    

Constance Bouchard Bermanhoz hasonlñan nem tartja elfogadhatñnak a korai 

eszményi ciszterci gazdálkodásrñl kialakult képet. Véleménye szerint már a korai 

ciszterciek sem csak szántñföldi gazdálkodásbñl szerezték bevételeiket, hanem kezdettől 

jñval több gazdasági ágazatban képviseltették magukat, ezért semmiképpen sem lehet a 

másfajta jövedelmek megjelenését a rend gazdasági életében az eszmények 

felhagyásaként értékelni. Már a korai ciszterciek sem kizárñlag erdőirtással és 

szűzföldek feltörésével foglalkoztak, ez a gazdálkodási forma nem azt jelentette, hogy a 

ciszterciek ellentmondtak saját eszményeiknek, mivel az igazán korai 

dokumentumukban, a charta Caritatisban nem esik szñ arrñl, hogy milyen tìpusú 
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jövedelmet engedélyeznek a monostorok számára.134
 A korai ciszterciek gazdasági 

aktivitása tehát nemhogy nem mondott ellent eszményeiknek, hanem még összhangban 

is volt azokkal, hiszen ezek a gazdasági tevékenységek a korban sokkal inkább kötődtek 

a vidékhez, mint a városokhoz. A ciszterciek nem határolñdtak el a piacoktñl és a 

gazdasági aktivitástñl, sőt képesek voltak arra, hogy ötvözzék az önmegtagadñ életet a 

gazdasági sikerrel.135
  

 Az újabb szakirodalom nemcsak a ciszterci gazdálkodásrñl és 

megtelepedésről kialakult képet vitatja, hanem a korai forrásokban – az Exordium 

Cisterciiben és az Exordium Parvumban – megjelenő vadon ábrázolást sem tartja 

valñsnak. Az Exordium Cistercii 1160 és 1165 között keletkezett, a kézirat és 

glosszáinak vizsgálata során megállapìtották, hogy régebbi, mint az Exordium Parvum. 

A „boldog emlékű” Rñbert apát motìvum is arra utal, hogy a forrás az alapìtñ halála 

után keletkezett. A dokumentum első fejezete leìrja a kivonulást Molesme-ből, annak 

okait – hogy a regulát nem tudták ott megfelelően betartani –, majd a Cîteaux-ba történő 

kivonulást és a monostor megalapìtását.136
 „(Rñbert apát és 21 társa) eljutottak Cîteaux-

ba, egy vad és félelmetes pusztaságba. Megállapították, hogy a hely zordonsága nagyon 

megfelel annak a szigorú elgondolásnak, amelyet (mint megfogant életet) lelkükben 

hordoztak. Így Krisztus katonái megtalálták a számukra Istentől kijelölt helyet, amelyet 

már vágyakozásukban és tervezgetésükben is annyira megszerettek.”137 

A rend történetének ezek a korai dokumentumai jñ pár évtizeddel az alapìtás 

után készültek, ìgy korántsem biztos, hogy teljesen hiteles képet festenek Cîteaux 

születéséről, de azt egyértelműen bizonyìtják, hogy a „puszta sivatagnak” jelentős 

spirituális értéke volt a ciszterciek szemében. Cîteaux leìrására használt terminolñgia 

teljesen megfelel a locus horribilis leìrásoknak. A szerzetesek által átélt 

megprñbáltatások: „sok-sok fáradozás” (multos labores), a „rendkívüli nehézségek” 

(nimias difficultates); a hely leìrása: „vad és félelmetes pusztaság” (locus horribilis et 

vastae solitudinis), a „hely zordonsága” (loci asperitatem) mind a „sivatag” kietlenségét 
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idézik, annak ellenére, hogy a kiválasztott hely Burgundia termékeny vidékein feküdt. 

A korai ciszterci apátságok elszigeteltsége viszonylagos volt.
138

 Bár az „anyaapátságok” 

erdőkben helyezkedtek el, egyikük sem volt néhány mérföldnél távolabb a tartomány 

forgalmas főútjaitñl, amelyek a nyüzsgő champagne-i vásárok felé vezettek.139
 Első öt 

monostoruk Burgundia és Champagne azon területein helyezkedett el, melyek a rñmai 

kor ñta, vagy már korábban lakottak voltak, és annak ellenére, hogy egyházmegyéjük 

szélén alapìtották ezeket a monostorokat, azok nem voltak messze a városoktñl sem.140
 

Cîteaux maga sem volt teljesen lakatlan terület, Rñbert apát odaérkezésekor már állt ott 

egy kisebb kápolna, és a földeken parasztok dolgoztak.141
 A 11. és a 12. század 

fordulñján nehéz lett volna Burgundiában lakatlan vadont találni, ezért a „puszta 

sivatagot” sokkal inkább morális és spirituális sìkon kell értelmezni, semmint fizikain. 

Annak ellenére, hogy a korai ciszterci dokumentumok „sivatagi” tájat ábrázolnak, 

semmi utalást nem találunk bennük az egyiptomi atyákra vonatkozñlag. A ciszterciek 

első generáciñja számára az eszmény nem Remete Szent Antal élete, hanem a bencés 

regula volt, amint ez a szövegből is kiderül. A molesme-i szerzetesek „megállapították, 

hogy az ottani életük valóban istenes és nagyszerű ugyan, de az általuk fogadalommal 

fogadott Regulának vágyaik és szándékaik szerint csak nagyon kis mértékben felel 

meg.”142
 Tehát Rñbert és társai nem azért vonultak Cîteaux „sivatagába”, hogy a 

sivatagi atyákat kövessék, hanem azért, hogy maradéktalanul be tudják tartani a 

benedeki regulát. Az első ciszterciek szándéka az volt, hogy a regulát szigorúbban 

tartsák be. Az „új szerzetesek” újìtása az „új monostorban” a bencés szabályzat újfajta 

értelmezése volt.143
  

A „Novum monasterium”, azaz Cîteaux alapìtásával kapcsolatban jegyzi meg az 

Exordium parvum: „Miután ilyen csapat verődött össze belőlük, serényen nekivágtak a 

Cîteaux-nak nevezett pusztaságnak. Ez a hely a Chalon-i püspökség területéhez tartozott, 

és mivel sűrű csalitos és tüskebozótos jellege miatt emberek nemigen jártak arrafelé, 

csupán vadállatoktól lakott terület volt. Mikor megérkeztek ide Isten emberei a helyet 
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szerzeteséletük számára – amit lelkükben elterveztek, és ami miatt idejöttek – annál 

alkalmasabbnak ítélték, mennél megvetettebb volt a világiak számára. A csalitot és a 

sűrű tüskebozótot kivágták és elhordták, majd pedig a Chalon-i püspök döntése 

értelmében, valamint a hely tulajdonosának beleegyezésével elkezdték építeni 

monostorukat.”144  

Az Exordium Parvum, amely bemutatja a ciszterci rend keletkezését és a korai 

viszontagságos éveket, mint a fentiekből kiderült, kiemelt helyen tárgyalja a pusztaságot. 

Retorikája emelkedettebb, mint az Exordium Cisterciié. A csalit és tüskés bozñt kiirtása 

gyakori motìvuma a korabeli ciszterci forrásoknak, ahogy a vadállatoktñl lakott 

elhagyott vidék is nagyon gyakori a locus horribilis leìrásokban. A locus horribilis 

motìvuma itt feltehetően csak a retorikai hagyomány része. Ez a korai ciszterci 

dokumentum azonban más vonatkozásban sem a történeti valñságot ábrázolja. A nem 

sokkal 1170 után keletkezett Exordium Parvum apolñgiának is tekinthető. Célja, hogy 

bizonyìtsa: a ciszterciek a kánonjog szerint is legitim rendet alkotnak. Az elbeszélésbe 

oklevelek és levelek ékelődnek, hogy ezáltal is bizonyìtsák a ciszterciek a püspök, a 

pápai legátus és a pápa által jñváhagyott szervezetet alkotnak.145
 A szöveg ellentétpárba 

állìtja Molesme és Cîteaux monostorát. Az előbbit kárhoztatja az utñbbit dicséri. Ez a 

korai dokumentum feltehetően reflexiñ III. Sándor pápának egy 1170-ben ìrott levelére, 

amelyben az egyházfő kritikákat fogalmaz meg a ciszterciekkel szemben.146
 A fehér 

szerzeteseket ebben az időben, – a Bernát halála utáni évtizedekben – számos bìrálat 

érte, ezek közül a legnagyobb veszélyt a legitimitásukat megkérdőjelező pápai kritika 

jelentette. Az alapìtás kánoni érvényessége is kérdésessé vált, mivel Rñbertet a 

molesme-i szerzetesek követelésére a zsinat visszahelyezte eredeti monostorának élére. 

Cîteaux helyzetének bizonytalanságát a 12. század második felének ciszterci vezetői az 
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aszketikus erények hangsúlyozásával prñbálták meg helyreállìtani.147 A locus horribilisnak, a 

sűrű tüskebozñtos vad pusztaság motìvumának az Exordium Parvumban egyértelműen 

propagandisztikus célzata van. A hely zordonsága kifejezi a rend alapìtñinak 

önmegtartñztatñ életét és, ezáltal fontos szerepet tölt be a legitimáciñban.148
 Mette Bruun 

szerint a locus horribilis a korai ciszterci dokumentumokban az „emlékezet 

helyeként”149
 funkcionál, vagyis Cîteaux vadonja a rend kollektìv identitásának 

megteremtésében játszik fontos szerepet. A korai ciszterci elbeszélő források a 

Deuteronñmium terminolñgiájával ìrják le a rend tagjainak aszkézisét és elkülönülését a 

világtñl. A vadon azáltal, hogy megjelenìti Krisztus katonáinak (milites Christi) szigorú 

aszkézisét és Isten embereinek (viri Dei) szemlélődő életét, igazolja a rend eredetét és 

múltjukat összeköti a Bibliával illetve a sivatagi atyákkal, valamint irányt mutat a jövőre 

vonatkozñlag a ciszterci élet megteremtésével kapcsolatban. Ez a kollektìv múlt 

összekötő kapocs az Ótestamentum és a patrisztikus kor, illetve a jelen között. A 

„sivatag” képe magába sűrìt mindent, ami ciszterci.150
 Tehát a „sivatag” a ciszterci 

életnek a metaforája. 

Nem minden kortárs történész viszonyul olyan szkeptikusan a korai ciszterci 

dokumentumokhoz, mint Berman. Brian Patrick McGuire véleménye szerint ezek a 

források nem elferdìtik a valñságot, hanem biblikus motìvumokkal – itt szűkebb 

értelemben a locus horribilis terminolñgiájával – mutatják be azt. A vadon 

megszelìdìtésének képével a ciszterciek Isten fényét árasztják ki a tájra. A kolonizáciñs 

munka: a favágás, a bozñtirtás, a földek feltörése nem szimbolizál mást, mint az ördögi 

uralom alatt lévő vadon átalakìtását Isten termékeny, gyümölcsöző és rendezett 

birodalmává.151
 Vagyis a korai ciszterciek táj spirituális átalakìtását materiális képekkel 

fejezték ki. Williams sem osztja teljes mértékben Berman nézetét, The Cistercians in 

Early Middle Ages cìmű munkájában arra hìvja fel a figyelmet, hogy a helynevek is a 
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ciszterci kolonizáciñs tevékenység bizonyìtékául szolgálhatnak, ugyanis számos képző 

utalt erdőirtásra a korban.152
  

A kietlen táj a korai ciszterci alapìtások esetében tehát nem valñs földrajzi 

környezetre utal. Az első ciszterciek, mint Krisztus katonái (milites Christi) vonultak ki 

a vadonba. A zord táj bemutatása csak fokozza a miles Christi (jelen esetben a 

ciszterciek) szigorú aszkétikus életeszményét. A „puszta sivatag” retorikai fogás, amely 

párhuzamba állìthatñ az alapìtñk, kitartásával, állhatatosságával és militáns 

szellemiségével.153
 Ezen erények hangsúlyozására azért is szükség volt, mivel a regula 

betartására törekvő ciszterciek könnyen támadhatñkká váltak a 12. század második 

felében, ugyanis annak egyik legfontosabb alappillérét a stabilitas locit nem tartották 

be. Minden egyes új alapìtás, költözködéssel, és az anyamonostor elhagyásával járt. 

Ezért hangsúlyozni kellett, hogy az újonnan alapìtott monostor mennyire rettenetes 

helyen fekszik, ahol az alapìtñk fokozottabban tudják gyakorolni az aszkézist.154
 Ezért 

más alapìtásoknál is megjelennek a Cîteaux-val kapcsolatban használt motìvumok. 

A ciszterciek egy másik korai dokumentuma a generális káptalan statútumainak 

gyűjteménye a 30. fejezetben előìrja hogyan kell a monostorokat alapìtani: „Ha az apát 

a testvérek számának növekedése miatt monostort szeretne építtetni, először keressen 

számára megfelelő helyet, azután, mutassa meg kettőnek a legközelebbi monostorok 

apátjai közül, hogy az ő monostoruktól elegendő távolságra van, megfelelően 

elhagyatott helyen, majd a tanácskozás döntése szerint alapítsa meg a monostort.”155
 A 

generális káptalan a kolostorok egymástñl valñ távolságárñl is rendelkezik. „Ha egy 

bizonyos helyet apátság építése céljára felajánlanak, csak akkor lehet elfogadni, ha a 

rendünk többi monostorától legalább tíz burgundiai mérföld távolságra fekszik. Kivéve, 

ha az ott tartott gyűlésen, a ciszterci apátok káptalanán másként nem döntenek. A 

grangiák minden apátságtól legalább kétmérföldnyi távolságra legyenek.”156
 A generális 

káptalan tehát határozott elképzelésekkel rendelkezett a monostorhálñzat térbeli 
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struktúráját illetően, a nagy távolság megadása jñl szemlélteti, hogy a korai ciszterciek 

számára milyen fontos szempont volt az elszigeteltség. 

A ciszterci mìtosz cáfolata ellenére jelenkori történészek sem tagadják, hogy a 

ciszterci gazdálkodást és birtokpolitikát sokban befolyásolta a rend által képviselt 

spiritualitás. Martha Newman szoros kapcsolatot fedezett fel a ciszterciek földszerzési 

stratégiái és lelkisége között. A szerző szerint a fehér szerzetesek nemcsak gazdasági 

érdekből szereztek összefüggő birtoktesteket, hanem azért is, hogy ezeket a területeket 

fokozatosan elidegenìtsék a profán világtñl, és szakrálissá alakìtsák.157
 Ezt az elméletet 

A táj elidegenítése cìmű alfejezetben ismertetjük részletesebben.  

Nem feladatunk a „ciszterci mìtosszal” kapcsolatos viták eldöntése, ezért ebben a 

kérdésben nem is foglalunk állást egyértelműen. Ami témánk szempontjábñl fontosabb, 

hogy a „sivatag”, azaz a vadon spirituális átalakìtása nagymértékben meghatározta a 

ciszterci természetszemléletet. Más részről a „sivatag” toposzának fontos legitimáciñs 

szerepe volt a rend életében, a „sivatagi” táj erkölcsi bázis szerepét töltötte be a 12. 

századi ciszterci szövegekben, sőt egyes történészek szerint a kollektìv memñria 

megteremtésének fő eszköze volt. Ennek megértéséhez volt szükséges a rövid 

historiográfiai kitekintésre.  

 

 

2.4. Történeti kontextus: „új remeték”, a 11–12. századi remetemozgalom 

 

A disszertáciñnak nem feladata a 11–12. századi remetemozgalom részletes 

történeti összefoglalása, mindazonáltal szükséges egy rövid történeti kitekintés, annál is 

inkább, mivel a remeteség története a táj történetével szorosan összefonñdott. A 

monasztikus irodalomban ábrázolt táj – amint az előbbi fejezetekben ezt részletesen 

kifejtettük – az aszkézis és a remete lelkiség fontos metaforája és szimbñluma, ezért 

röviden ismertetjük a vizsgált korszak aszketikus irányzatait. Azért is fontos itt a 

„remete-reneszánsz” bemutatása, mivel a mozgalomrñl magyar nyelvű összefoglalñ 

szakirodalom nincsen, és az idegen nyelvű összefoglalñ munkák száma is csekély.158
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 A szerzetesség történetében a cenobita és az anakhoréta életforma gyakran 

egymás mellett, egyszerre volt jelen. A remeteség és a közösségi élet már a szerzetesség 

bölcsőjében, Egyiptomban is egymás mellett létezett. A nyugati kereszténységben 

azonban leginkább a cenobita irányzat honosodott meg. Nursiai Szent Benedek (480–

546) regulája a közösségi szerzetességet tartja követendő példának a legtöbb szerzetes 

számára. Bár az anakhoréták életmñdját értékeli a legmagasabbra, ezt a magasabb fokú 

aszkézist csak azoknak ajánlja, akik már kijárták a kolostor iskoláját.159
 Annak ellenére, 

hogy Nyugat-Eurñpában mindig is a cenobita életforma volt az elterjedtebb, remeték 

már a szerzetesség meghonosodása ñta folyamatosan éltek itt. A vallásos életnek ez az 

aszkétikus és egyéni formája azonban csak a 10. század végétől vált népszerűvé és a 11–

12. században élte virágzását. A korszak remetéi a 4. századi egyiptomi aszkétákat 

tartották példaképüknek, akiket követve kivonultak a „pusztaságba”. Ennek ellenére a 

remetemozgalom követői sokkal inkább – amint azt a ciszterciek kapcsán már emlìtettük 

– Szent Benedek regulájához szerettek volna visszatérni, semmint az egyiptomi atyák 

aszkéziséhez. Az „új remeték” – ahogy Henrietta Leyser nevezi őket – sokban 

hasonlìtottak a sivatagi atyákhoz, szemléletmñdjukban azonban több tekintetben 

különböztek tőlük: a személyes magány a legritkább esetben volt követelmény 

számukra, szellemi elődeikkel ellentétben ők szinte mindig társaikkal vagy 

tanìtványaikkal együtt hagyták el a „világot”. 160
  

A 20. század elejének történeti irodalma két egymással ellentétes, sőt egyenesen 

szélsőséges nézőpontbñl vizsgálta a remetemozgalmat. A tìzes években publikált, az 

angliai remeték történetéről szñlñ könyvében Rotha Clay túlzott jelentőséget tulajdonìt a 

remetéknek a középkori társadalomban, és munkájukat a modern állam szociális, 

infrastrukturális tevékenységéhez hasonlìtotta.161
 Ehhez a megközelìtéshez köthető Dom 

Louis Gougaud, aki 1928-ban megjelent művében, az Ermites et reclus-ban mutatja be a 

nyugat-eurñpai remetemozgalmat, amely Itáliátñl Skñciáig terjedt, külön tárgyalván a 

remeték és a reclususok életét.162
 A másik irányzat – amely jñval meghatározñbb volt a 

történetìrásban – viszont lebecsülte a remeteség szerepét az egyházi és társadalmi 

életben. Ivo Morin fogalmazta meg először a „cenobitizmus válságának” elméletét, 

                                                                                                                                                                          

szerző szerint a remetemozgalom már a 10. század végén kezdetét vette Itáliában elsősorban a bizánci 
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amely tévútra vezette a nyugati remeteség történeti értelmezését. Véleménye szerint a 

remeteség virágzása csak egy múlñ epizñdja volt a nyugati aszkézis történetének.163
 A 

monasztikus rendek válságának elméletét fejlesztette tovább Norman Cantor. Cantor a 

„cenobitizmus válságát” a nyugati civilizáciñ válságának egyik elemeként fogta fel. 

Szerinte a gregorián reform gyökerei a 11. századi aszketikus mozgalombñl eredtek; 

miután azonban a reformerek igyekezete kudarcot vallott, hogy eszméiket az egész 

nyugati keresztény világra rákényszerìtsék, elfordultak a világtñl és remeterendeket 

alapìtottak.164
 Ezt a tézist cáfolta John van Engen, aki kimutatta, hogy a remeteség 

expanziñja egybeesett Cluny virágzásával, mely semmiképpen sem tekinthető a bencés 

rend dekadens korszakának.165
 Jean Leclercq pedig rámutatott, hogy a remetemozgalom 

közvetlen vagy közvetett mñdon a vallásos élet minden szintjét befolyásolta az 

egyházreform időszakában.166
 A 11–12. század átmeneti kor a remeteség történetében. 

Ekkor kezd a remeteélet egyre inkább hasonulni a cenobitizmushoz. Ettől kezdve a 

remeték élete már nem tér el radikálisan a klerikusok és a szabályozott kanonokok 

életétől sem. A teljes magányosságba vonulñ remeték egyre ritkábbak, a csoportos 

magány kezd elterjedni, megalakulnak a remeterendek.167
 Giovanni Tabacco 

hangsúlyozza, hogy a cenobita és anakhoréta mozgalom ugyanazon szellemiség két 

különböző fokozata.168
 A szerzetességen belül történő változások nem semmisìtették 

meg a korábbi struktúrákat, csak átalakìtották azokat, hogy alkalmazkodni tudjanak az 

újonnan alakult társadalmi és politikai formákhoz.169
 A remeték és a szerzetesek 

ugyanazon szellemi utat követték, útjuk célja a Mennyei Jeruzsálem elérése volt. A 

különbség nem a célokban, hanem az eszközökben mutatkozott meg: a remeték a földi 

életet folytonos száműzetésnek tartották, és fokozott önmegtagadással haladtak útjuk 

végcélja felé.170
 

A remetemozgalom kibontakozásának hátterében számos vallási, gazdasági, 

társadalmi és demográfiai tényező állt. Az ezredfordulñ körüli változások döntő 
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befolyással voltak a mozgalom kialakulására.171
 A remeteség virágzása akkor vette 

kezdetét, amikor nyugaton az új városi társadalmak kibontakozñban voltak, és a 

monasztikus szerzetesség elérte presztìzsének csúcsát.172
 Tehát a remeteség és a nyugati 

világ expanziñja egybeesett. Paradoxonnak tűnhet, hogy a remetemozgalom egyrészt 

ezen expanziñ elleni reakciñ, másrészt viszont a remeterendek szerves részét képezték a 

nyugat előretörésének mind gazdasági, mind intellektuális tekintetben. A társadalmi 

nyugtalanság idején a remeteélet nyugalmat és békét jelentett, a remetének állñ 

szerzetesek számára pedig szabadságot a kolostori kötöttségektől.173
 A társadalmi 

struktúra átalakulása, a gazdasági fejlődés és a növekvő népesség veszélyeztette az 

elmélyült spiritualitást, ezért az üdvösség útját sokan a civilizáciñbñl menekülve 

keresték.174
 A társadalmi és gazdasági tényezők mellett fontos volt a bizánci 

szerzetesség hatása is, amely egyrészt Itálián keresztül, másrészt dinasztikus kapcsolatok 

segìtségével jutott el nyugatra.175
 A keleti szerzetesség hatása a legerősebb Dél-Itáliában 

volt, ahol számos laza szervezetű görög remetetelep létezett, amelyeket karizmatikus 

személyek vezettek. Dél-Itáliát új Thébaisznak is nevezték, az itt élő remeték sokasága 

miatt. Az ide utazñ nyugati szerzetesekre döntő befolyást gyakorolt a keleti szellemiség. 

Közép-Itáliában a hatás még erősebb volt, az itteni monostorok gyakran láttak vendégül 

görög szerzeteseket.176
  

Felmerül a kérdés: hogyha nem a magányosan élő aszkétákat nevezik remetéknek 

a vizsgált korszakban, akkor kiket? A 11–12. század remetéit – mint a fentiekből már 

kiderült – nem a magány, hanem a fokozott aszkézis különbözteti meg a remetéket a 

szerzetesektől. A sivatagi atyák számára a remeteség cél és végállomás volt, az „új 

remeték” számára viszont eszköz és kezdet, gyakran az egyházreform eszköze illetve a 

szabályozott életet megelőző kezdeti fázis.177 A kolostori fegyelmet kereső szerzetesek 

számra a „pusztaság” volt az ideális lakñhely, és a remeteség volt a megfelelő életállapot 

mindaddig, amìg meg nem alapìtották saját közösségüket. A remeteség tehát átmeneti, 

liminális fázis, erre utal a remeték szélsőséges aszkézise, és rituális jellegű 
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önmegtagadása.178
 A remeteség rendkìvül változatos képet mutatott a korban, ezért nem 

is lehet megadni pontos meghatározását, ahogy a korabeli egyházban sem volt hivatalos 

definìciñja a remetéknek.179
 A remeték az apostoli élet (vita apostolica, vita primitiva), 

valamint az evangéliumi szegénység tökéletes megvalñsìtására törekedtek. Magukat 

pauperes Christinek nevezték, a szemlélődéshez szükséges magányt keresték és az 

önellátáshoz szükséges kétkezi munka fontosságát hangsúlyozták. Céljuk az 

Újtestamentum szellemiségének betartása mellett, a regula egyszerűségéhez valñ 

visszatérés és a sivatagi atyák követése volt. Az „új remeték” nem a keretek nélküli, 

szabad életre áhìtoztak, hanem szabályozott, regula által meghatározott életvitelre. A 

remetecsoportok többsége a bencés vagy az ágostonos regulához tért vissza, illetve ezek 

alapján fogalmazták meg a későbbiekben saját szabályzatukat.  

A remetemozgalomrñl a 11. századi szerzők még egyértelműen pozitìvan 

nyilatkoznak. Petrus Damiani (1007?–1072), a mozgalom vezető alakja Itáliában Laus 

eremiticae vitae cìmű művében a remeteéletet a paradicsomi boldogsághoz hasonlìtja: 

„A remeteség tudniillik a gyönyörök kertje, ahol mind az illatok ékessége, mind a pirosló 

virágok aromája, azaz illata az erények kellemetes szagát árasztja. Mivelhogy ott a 

szeretet tűzpiros rózsái lángolnak, a tisztaság liliomai hófehéren ragyognak…, ott a 

tökéletes önmegtagadás mirhája izzik, és a folyamatos imák tömjénje kiapadhatatlanul 

árad.”180
 

A karizmatikus remeték gyakran az uralkodñkat is befolyásolták. Querfurti 

Brúnñ (974–1009) és Pertus Damiani beszámolñja szerint III. Ottñ (983–1002) lelkes 

hìve volt Szent Romualdnak (952?–1027), és gyakran látogatta remeteségét Pereum 

szigetén. Hatására a császár több helyre elzarándokolt, és rövid ideig maga is 

remeteként élt. Sőt fogadalmat tett Romuald előtt, hogy lemond a trñnrñl, és csatlakozik 

remetéi közé, amelyben azonban halála megakadályozta.181
 

A „remete-reneszánsz” egyik paradoxonja, hogy a magányos szemlélődést és a 

világtñl valñ elvonulást hirdető alapìtñk gyakran cselekvő részesei voltak a kor 
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egyházpolitikájának, ami nehezen egyeztethető össze a szemlélődő élettel. A 

remeteéletet követő reformerek hevesen kikeltek a szimñnia és a nikolaitizmus ellen.182
 

Ravennai Romuald, a nyugati remetemozgalom első kiemelkedő képviselője, a 

kamalduli rend alapìtñja, szintén fellépett a szimñnia ellen, prédikáciñinak hatására 

számosan hagytak fel bűnös életmñdjukat. A kamalduli közösségek jellegzetessége, 

hogy egyesìtik a cenobita és az anakhoréta életformát. A hegyek lábánál monostor 

helyezkedett el, amely a remeteség iskolájának számìtott, a szerzetesek a bencés regulát 

követték.183
 Petrus Damiani megjegyzi, hogy a remete az egész világot remeteséggé 

akarta változtatni: „totum mundum in heremum velle convertere…”.184
 Petrus Damianit, 

Fonte Avellana remeteségének prépostját 1057-ben bìborossá nevezték ki, ezért gyakran 

kellett elhagynia remeteségét, hogy Rñmában tartñzkodjék, vagy a pápa képviseletében 

kellett utaznia. A remeteként élő bìboros szintén élharcosa volt az egyházreformnak, ő 

is fellépett a szimñnia, a konkubinátus, a világiak által birtokolt tizedek és a klerikusok 

közötti ajándékozás szokása ellen.185
 

A remeteeszmény megìtélése a 12. században már ambivalensebb képet mutatott, 

mint a 11-ben. Egyes egyházi szerzők a remeteéletet továbbra is a lelki élet legmagasabb 

fokának tekintették, mìg mások elmarasztalñlag és szarkasztikusan nyilatkoznak rñla. A 

Libellus de diversis ordinibus, amely a korban megszaporodott egyházi hivatások 

sokaságát magasztalja, a remetéket sorolja első helyre, a szerzetesek és a kanonokok 

sokasága, csak a – kevesebb számú és magányos – remeték után következik.186
 A 

kétkezi munkátñl elfordulñ és életüket a túlburjánzñ liturgiának szentelő Cluny 

szerzetesek is engedélyezték a rend egyes tagjainak a remete életet.187
 Szent Anastasius, 

Szent Hugñ apát (1049–1109) alatt minden Nagyböjtben teljes magányba vonult.188
 

Petrus Venerabilisnak (1122–1156) titkárához, Petrus Pictavensishez ìrott terjedelmes 

levele bizonyìtja, hogy az apát mennyire nagyra értékelte a remete eszményt.189
 Az apát 

elismerően ìr szerzetesének az erdők sűrűjében töltött magányos szemlélődéséről, de 
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hangsúlyozza, hogy a regula értelmében a szerzetes engedelmességgel tartozik 

apátjának, és amikor szükség van rá, bármikor visszarendelheti Clunybe.190
 Cluny apátja 

a tökéletesség példaképének tekintette Gerardus remetét, aki sűrű erdőben élt, magas, 

hñfödte hegyek alatt.191
 Chartres-i Ivo (1040 k.–1115), és Rennes-i Marbod (1035 k.–

1123) viszont azt állìtják, hogy a remeték túlzott mértékben kipellengérezik a 

szerzeteseket, nem gyakorolják a felebaráti szeretetet, megszegik a regula által előìrt 

stabilitást, és egyéni vágyaiknak engednek. Payenne Bolotin chartres-i pap 1135 körül ìrt 

költeményében pedig egyenesen templomi kufároknak és báránybőrbe bújt farkasoknak 

nevezi a hamis remetéket, kiknek gonosz pestise megfertőzte az egész világot.192
 

Bizonyos aszkéták képmutatása gyakori jelensége volt a korabeli társadalomnak, még a 

remeteként élő Robert d‟Arbrissel is helytelenìti magamutogatñ önsanyargatásukat. 

Ermengarde bretagne-i grñfnőhöz ìrott levelében azt állìtja, hogy számos szerzetes és 

remete csak azért nyújtja hosszúra imáját, hogy megnyerje az emberek tetszését.193
  

A remetemozgalom megìtélése lehetett dicsérő vagy elmarasztalñ a korabeli 

szerzők körében, hatása ettől függetlenül a társadalom minden szintjén érezhető volt. 

Részben az átalakulñ társadalom változñ vallási igényeire adott választ. Laikusok és 

klerikusok, arisztokraták és szegények egyaránt csatlakoztak a remetékhez. Amint láttuk 

remetemozgalom karizmatikus vezetői gyakran befolyásolták az uralkodñkat is. A 

mozgalomhoz csatlakozñ arisztokraták korábbi életmñdjukkal teljesen ellentétes életet 

folytattak a remeteségben. A 12. században sok nemes és lovag (miles) vonult 

remetének élete végén, hogy ezáltal is bűnbánatot gyakoroljon. Guibert de Nogent 

(1055 k.–1124) önéletìrásában beszámol arrñl, hogy Evrard de Breteuil chartres-i 

vicomte vezeklésképpen erdei remetének állt és szénégetőként dolgozván szerezte meg 

napi betevő falatját.194
 A remetének vonulñ lovag alakja a 12. század udvari 

irodalmában is megjelenik. Számos lovagregény és chanson de geste számol be arrñl, 

hogy a főhős kalandos életét egy remeteségben fejezi be, vagy kolostort alapìt a 

vadonban és ide vonul vissza.195
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A szegényparasztság számára a remeteség megfelelőbb vallási eszmény volt, 

mint a kolostori élet, mivel ők is összhangban éltek a természettel, és kétkezi munkábñl 

tartották fenn magukat. Így parasztok, kézművesek, pásztorok sokasága lett remete, akik 

a remeteségben tovább folytatták korábbi munkájukat.196
 Ordericus Vitalis (1075–1142) 

a Historia Aecclesiasticában megemlìti, hogy Tironi Bernát /Bernardus Tironiensis/ 

(1046?–1117) remeteségébe mennyi kézműves özönlött.197
  

A monostorokbñl a „vadonba” kivonulñ remeték, az itt eltöltött átmeneti fázis 

után közösséget alapìtanak, amely hamarosan elnyeri a monasztikus kereteket. Csak 

azok a remete alapìtások voltak hosszú életűek, amelyek előbb vagy utñbb elfogadták 

valamelyik regulát. A remeték élete általában néhány éven belül visszatért a 

monasztikus mederbe, még akkor is, ha az alapìtñnak egészen más volt a szándéka. 

Ilyen volt a Tournai-i Odñ (1060–1113) által alapìtott közösség sorsa is.198
 

Több remetecsoport monasztikus renddé alakult a későbbiekben, legjobb példát 

erre a ciszterciek nyújtják, akikről A „sivatag” ciszterci mítosza cìmű fejezetben már 

részletesen beszéltünk. A 12. század folyamán a remeteségek többsége beolvadt a 

reformrendek hálñzatába, számos remeteség vált ekkor ágostonos prépostsággá vagy 

éppen ciszterci monostorrá.199
 A 12. századi Angliában a remeteségek hálñzatát 

fokozatosan felváltotta a cisztercieké, a két intézményhálñzat a térképre vetìtve szinte 

fedi egymást.200
 Nemcsak az egyedülállñ remeteségek, de olykor remeterendi 

kongregáciñk is beolvadtak a nagyobb monasztikus rendekbe, példának okáért 1147-

ben a savignyi kongregáciñ összes háza, valamint az obazine-i monostorok is 

csatlakoztak a ciszterciekhez.  

A világtñl valñ teljes elzártságot egyik remeterendnek sem sikerült tökéletesen 

megvalñsìtania. A remeteeszménynek megfelelő szigorú életvitelt: a magányos 

szemlélődést egyedül a karthauziak tudták tartñsan megtartani. Egyszerre folytattak 
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remete és cenobita életmñdot, ezen két életforma együttes jelenléte náluk volt a 

legsikeresebb. Minden szerzetes remeteként élt egyedül Istennel, de közösségüktől lelki 

támaszt kaptak, a conversusok pedig anyagi ellátásukrñl gondoskodtak.201
 Tehát a 

karthauziak valñsìtották meg leghitelesebben a „sivatag” szellemiségét a „remete-

reneszánsz” idején. Az eszmény és életmñd közötti összhangra utal a hìres mondás is: 

„Carthusia nunquam reformata, quia nunquam deformata.” A rend alapìtñját, Kölni 

Szent Brúnñt a reimsi érseki iskola rektorát, szintén a szimñnia elleni harc késztette a 

világbñl valñ távozásra. 1084-ben érkezett meg társaival az Alpok nyugati 

nyúlványaiban fekvő Grande Chartreuse-be, melyet Hugñ (1053–1132), grenoble-i 

püspök nekik adományozott. A barátságtalan havasi környezet alapvetően meghatározta 

a karthauzi szellemiséget és életmñdot. A karthauziak igyekeztek kapcsolatukat a 

világgal a lehető legminimálisabbra csökkenteni. A cellájuk magányában élő 

szerzetesek az imának, a szemlélődésnek és a „predicatio mutának”, a néma 

prédikáciñnak, azaz a kñdexmásolásnak szentelték életüket. Ellátásukrñl az alsñ házban 

lakñ conversusok gondoskodtak.202
 A Guigo prépost (1109–1130) idején született 

szokásjoggyűjteményük megtiltotta, hogy a rend a „sivatag” határain kìvül bármilyen 

javakat vagy földeket birtokoljon. Egyedüli anyagi forrásuk a magas hegységekben is 

végezhető a pásztorkodñ állattartás volt, melynek nem volt meg az a kockázata, mint a 

földművelésnek: nem vezetett gazdagsághoz és tőkefelhalmozáshoz. Így a karthauziak a 

ciszterciekkel ellentétben meg tudtak maradni az evangéliumi szegénység eszméje 

mellett.
203

 

Más remeterendek nem tudtak ilyen elszigetelten élni a külvilágtñl. A tironi 

kongregáciñ apátságai és prépostságai a nagyobb kereskedelmi utak mentén feküdtek, 

az anyaapátság pedig fontos szerepet vállalt a Brit-szigetek és a Francia Királyság 

közötti kapcsolat megteremtésében.204
 Az egykor tövisekkel és bozñtosokkal borìtott 

Fontevrault a Plantagenetek temetkezési helye lett.205
 A korábban farkasok és 

vaddisznñk által lakott rettenetes vadonban alapìtott Premontré szerzetesei a 12. század 

közepére már több mint 100 házat számlálñ kongregáciñba tömörültek, és 1188-ban 
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különleges engedélyt kaptak a pápátñl a plébániai munkában valñ részvételre.206
 A 

remeteség tehát szerves részévé vált a monaszticizmusnak a 12. században, olyannyira, 

hogy a korabeli forrásokban a remeteség dicsérete a szerzetesi élet dicséretét jelentette, 

kifejezvén, hogy a reformrendek távol tartják magukat a „világtñl”.207
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3. Van-e fejlődés a monasztikus irodalom tájábrázolásában? Néhány példa 

 

A fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a hagiográfiai (és más monasztikus elbeszélő) 

irodalom tájábrázolása milyen változásokon ment keresztül a késő antikvitástñl a 12. 

századig. A 4. századi sivatagi atyák életìrásai nem tartoznak szűkebben vett 

témánkhoz, ahhoz azonban, hogy végigkövessük a toposzok fejlődését, mindenképpen 

szükséges röviden idéznünk ezekből a szövegekből is. Összesen öt szöveget hasonlìtunk 

össze, amelyeket az adott korra jellemző és tipikus forrásokbñl válogattunk. A remete és 

szerzetesi szentéletrajz hagiográfiai mintája a nyugati kereszténységben Alexandriai 

Atanáz munkája a Vita Sancti Antonii lett. A Remete Szent Antal életrajzában 

megjelenő tájábrázolás meghatározñ példát jelentett a későbbi szentéletrajzok számára 

is. Bár a Vita Antonii nagyon szűkszavúan ábrázolja a tájat, ennek ellenére majdnem az 

összes alapvető toposzt és motìvumot tartalmazza, amelyek felbukkannak a későbbi 

tájleìrásokban. Hogy teljes képet kapjunk a korai motìvumokrñl még egy 4. századi 

életrajzbñl idézünk: a Szent Jeromos által ìrt Vita Hilarionibñl, amely szintén Szent 

Antal oázisát ìrja le, más megközelìtésben, mint Atanáz. A továbbiakban egy 9. századi 

tájábrázolást mutatunk be, Reichenau alapìtñjának, Szent Pirminnek a vitájábñl. Pirmin 

életrajza a 4. századi toposzok felhasználásával már jñval kidolgozottabban és 

összetettebben ábrázolja a tájat. Ezt követően Clairvaux-i Szent Bernát Vita 

Primájában208
 vizsgáljuk Clairvaux leìrását. A 12. század közepi szövegben szintén 

megjelennek a korábbi motìvumok, de teljes egészében spirituális jelentést kapnak. 

Végül Gilbert of Hoyland /Gilbertus de Hoylandia/ (†1172), a lincolni Swineshead 

apátjának egyik leveléből idézzük Byland apátság környékének leìrását. A locus 

amoenust ábrázolñ szöveg szintén a 12. század derekán keletkezett, és megfigyelhetőek 

benne a tudatos természetszemléleti váltás jelei. Ez utñbbi forrás műfaját tekintve eltér a 

korábbiaktñl, viszont ugyanabban a monasztikus közegben keletkezett, mint a Vita 

Prima, megközelìtőleg ugyanabban az időben.  
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A Vita Antonii szerint Remete Szent Antal számos helyen letelepedett, de 

magányos aszkézisét sehol sem tudta tökéletesen gyakorolni az őt látogatñ tömegek 

miatt, ezért úgy döntött, hogy Thébaiszba költözik. Ekkor azonban isteni hang szñlott 

hozzá, amely rávette, hogy menjen minél beljebb a sivatagba. Antal ezután egy szaracén 

karavánt követve megérkezik a Vörös-tenger közelében elterülő pusztaságba, ahol egy 

nagy hegy emelkedett, lábánál forrás és néhány pálmafa. 

„A hegy lábánál a legtisztább víz volt, édes és igen hűs. Távolban síkság és 

néhány gondozatlan pálma. Antal, mintha lelkét Isten indította volna meg, megszerette 

ezt a helyet.… A pálmákról is néha hozzájutott néha valamely szűkös és csekély 

eleséghez… úgy látta Antal, hogy a kenyérellátás ürügyén mások fáradnak és izzadnak, 

és ettől is meg akarta kímélni a remetéket, számot vetett magában, és az egyik hozzá 

érkezőt arra kérte, hogy szerezzen neki kéthegyű kapát és favágó fejszét, valamint kevés 

gabonát. Mikor ezeket elhozták neki, bejárta a földet a hegy körül, és azt a kevéske 

területet, amelyet alkalmasnak talált, megművelte. Mivel az öntözéshez bőségesen volt 

víz, meglocsolta… Majd miután úgy látta, hogy megint jönnek hozzá, némi zöldséget is 

termesztett, hogy a látogatónak a nehéz út fáradalmáért valami csekély felfrissülése 

legyen.” 
209

  

Ez a hely a pusztaság által körülvett Paradicsom, bár a szerző szűkszavúan ìrja le 

a tájat, a locus amoenusnak néhány fontos elemét felvonultatja: megjelenik itt a tiszta, 

édes vizű, hűsìtő forrás és néhány árnyat adñ pálmafa. A locus horribilis által 

körülkerìtett locus amoenus ettől kezdve meghatározñ toposza lesz a monasztikus 

hagiográfia tájleìrásainak. A természet önmagátñl is ellátja a szent embert a pálmafákon 

termő néhány datolyával, ha azonban a szerzetes megfelelő táplálékhoz szeretne 

hozzájutni – Antal a korai aszkézisnek nem a szélsőségesebb irányzatait képviselte – 
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ξρνκέλνπο, γεώξγεζε θα ιηγνζη ιάραλα, λα ε ζεξρόκελνο ρ ηηλ παξακπζίαλ ιίγελ ην θακάηνπ η ο θαιεπ 

ο θείλεο δν. – ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ: ΒΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΣΟΤ ΟΙΟΤ ΠΑΣΡΟ 
ΑΝΣΩΝΙΟΤ. [Athanasius: Vita S. Antonii.] 915–916. 
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akkor kétkezi munkájával kell megszereznie azt. A vita hangsúlyozza, hogy a remete 

nem szeretett volna rászorulni tanìtványainak könyörületére, ezért fontosnak tartotta, 

hogy saját maga termelje meg a gabonát és a zöldséget. Cristopher Holdsworth szerint a 

remete a kétkezi munka révén nemcsak ellátását biztosìtja, hanem azáltal, hogy 

anyagilag függetlenìti magát a helyi közösségtől, egyben hangsúlyozza elkülönülését is, 

ami fontos lépése a remete liminális állapotba kerülésének.210
 Az önellátás és a 

termékeny táj kiválasztása a későbbi monaszticizmus fontos jellegzetességei. A világbñl 

kivonulñ és a pusztában megtelepedő szerzetesek pedig szinte minden esetben 

termékennyé teszik a vadont, megjelenésük többnyire az agrárcivilizáciñ 

meghonosìtását vonja magával. Szimbolikus értelemben pedig a remete, illetve a 

szerzetes a sivatagot Édenkertté alakìtja, a locus horribilist locus amoenusszá, 

helyreállìtván ezzel ember és a természet viszonyát, a bűnbeesés előtti állapothoz teszi 

hasonlñvá környezetét. A remete egyfelől harmñniában él a vadonnal, másrészről 

azonban civilizálja és megszelìdìti a zord tájat, annak növényeit és állatait az ember 

szolgálatába állìtja.  

Remete Szent Antal sivatagi lakhelyéről bővebb leìrást ad Szent Jeromos (347–

420) Szent Hilarion (†371) életrajzában. Jeromos a Vita Antonii elemeit felhasználva 

festi le a remete oázisát.211
 Szent Hilarion a remete halálának évfordulñján felkeresi 

annak sivatagi lakhelyét. „(Hilarion) Aphroditon városába érkezett, s itt felkeresett egy 

Baisanes nevű diakónust, aki a látogatókat Antalhoz bérelt tevéken szokta szállítani, 

mivel a sivatagban nagy volt a vízhiány… Majd három nap múlva egy végtelen és 

borzalmas sivatagon keresztül eljutottak egy igen magas hegyhez, ahol is két 

szerzetessel találkoztak… Egy meredek és sziklás hegy tövében, mintegy mérföldnyi 

szakaszon, források fakadnak. Egy részüket beszívja a homok, más részük viszont lefelé 

folyva lassacskán folyócskát képez, amelynek mindkét partján számtalan pálma kínál 

nagyon is kies és kellemes helyet. Ha látnád, hogy az öreg hogyan futkosott Szent Antal 

tanítványaival ide-oda! ’Itt szokott zsoltározni’, mondták neki, ’emitt dolgozni, amott 

fáradtan megpihenni. Ezeket a szőlőket, azokat a bokrokat ő ültette, azt a kis tisztást 

saját kezével rendezte el. Ezt a kis medencét a kertecske öntözésére sok izzadtság árán 

építette meg. Azt a kapát több éven keresztül használta a talaj föllazítására.” 212
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Jeromos nagyon részletes locus amoenus leìrást ad Szent Antal lakhelyéről: a 

csordogálñ források, a parton növő pálmafák, a buja kertek, mind a szép és kies hely 

tartozékai. Ahogy a leìrás jelzői is utalnak rá: amoenitatis et commodi tribuunt. Úgy 

tűnik, mintha a hely topográfiáját ìrná le a szerző az antik retorika eszközeivel, és a 

legaprñbb részlet sem kerüli el figyelmét. Jeromos azonban nem ismerte személyesen 

Calzim hegyét, valñjában mindent, amit a helyről tudott a Vita Antoniibñl és a szñbeli 

hagyománybñl merìtett.213
 A leìrás tehát nem más, mint az Atanáz által felvázolt hely 

fantáziadús kiszìnezése. A szöveg nagyon hasonlñ ugyanezen mű egyik későbbi 

fejezetében megjelenő leìráshoz, amely Szent Hilarion ciprusi remeteségét ábrázolja, 

amely szintén félelmetes és magányos sziklák által körülvett paradicsomi kert.214
 A 

puszta sivatag által körülvett locus amoenus toposza itt is megjelenik, hiszen Hilarion 

csak a borzalmas sivatagon átkelve juthat el Antal paradicsomi oázisába. Az életrajz 

sokkal jobban kiemeli a remete kultiváciñs szerepét, mint a Vita Antonii. A szent ember 

keze nyomán a terméketlen sivatag nemcsak lakhatñvá válik, mint Atanáz leìrásában, 

hanem termékeny és szemeket gyönyörködtető kertté alakul. A remete kertje – mint 

átmeneti tér a földi és mennyei világ, illetve a vad és civilizált világ között – gyakori 

motìvum lesz a hagiográfiai irodalomban.215
 A leìrásnak számos eleme közvetlen 

kapcsolatban áll a szent emberrel, az általa ültetett fák, a tisztás, a kert, a cellák. A 

szerző azért ábrázolja ilyen aprñlékos részletességgel a remete lakhelyét, mivel 

hangsúlyozni szeretné a hely szentségét. A leìrásbñl az is kiderül, hogy bérelt tevéken, 

szervezetten szállìtották a zarándokokat a sivatagi kegyhelyre, ahol Antal korábbi 

tolmácsa kalauzolta őket.216
 Ezekből a részletekből is láthatjuk, hogy a szent 

kultuszának kialakulása áll az ábrázolás középpontjában. Antal földi maradványait 

ugyan már korábban ellopták (furta sacra), és a májumai kolostorban helyezték végső 

nyugalomra, mégis a helyen részlegesen érezhető a szent ember praesentiája, amely 

                                                                                                                                                                          

consueuerat euntes ad Antonium ducere… Tribus igitur diebus per uastam et terribilem solitudinem 

tandem ad montem altissimum peruenerunt, repertis ibi duobus monachis…. Saxeus et sublimis mons 
per mille circiter passus ad radices suas aquas exprimit, quarum alias arenae ebibunt, aliae ad inferiora 

delapsae paulatim riuum efficiunt, super ex utraque ripa palmae innumerabiles multum loco et 

amoenitatis et commodi tribuunt.Videres namque senem huncatque illuc cum discipulis beati Antonii 

discurrere. „Hic aciebent, psallere, hic orare, hic operari, hic fessus residere solitus erat. Has vites, has 

arbusticulas ipse planauit, illam aroelam manibus suis ipse composuit. Hanc piscinam ad irrigandum 

hortulum multo sudore fabricatus est. Istum sarculum ad fodiendam terram pluribus annis habuit.” – 

Vita Hilarionis. 270–73.  
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azokbñl a tárgyakbñl és növényekből sugárzik, amelyekkel életében kapcsolatban volt. 

Szent Jeromos Atanázzal ellentétben már konkrét fizikai helyhez köti a szentséget, amit 

jñl illusztrál a Vita Hilarioni.
217

 Fontos motìvum az életìrásban, a szent ember 

jelenlétének a valñs és spirituális tájra gyakorolt áldásos hatása.  

A bajor és az alemann területek missziñját végző Szent Pirmin püspök (†753) 9. 

századi életrajza részletesen leìrja Reichenau apátságának alapìtását. A vita 

tájábrázolásának fontos eleme a táj valñs és spirituális átalakìtása: „Isten akaratának 

engedelmeskedve az Úr barátja, Pirmin belépett a mondott szigetre, amely hemzsegett a 

különféle rettenetes teremtményektől és az ismeretlen csúszómászóktól, amelyek 

kígyózván tekergőztek és harapásukkal fenyegették. Három napon és éjen keresztül a tó 

felszíne csodával határos módon tele volt iszonytató kígyókkal. Akkor Krisztus atlétája, 

Pirmin megparancsolta, hogy kapával és más vasszerszámokkal a töviseket, a sást, a 

csalitot és a haszontalan cserjést a gallyakkal együtt, – amelyek emberi használatra 

alkalmatlanok – irtsák ki. Segítőtársaival három napon át irtotta a bozótot, így a csalit 

helyén szépséges rét lett, később ott az élő Isten számára gyönyörű hajlékot épített, 

tanítványai számára pedig szálláshelyet hagyott hátra. Azon a helyen azóta, hogy 

Krisztus főpapja, Pirmin belépett oda, egészséges a levegő, szépséges a folyó, 

termékeny a föld, a fák gyümölcsözőek és a szőlők roskadoznak, az a hely 

gyönyörködteti annak szemeit, aki ott szüntelenül Istent szerzetesi szabályok szerint 

szeretné szolgálni. Ki tudná felsorolni, hogy mennyi és milyen csodákat tett Isten az ő 

szentjén keresztül azon a helyen? Pirmin azon a helyen a rengeteg ördögi képmású 

szörnyet pillanatok alatt el tudta tüntetni, azután sok ezer szent lelket sok év lefolyása 

alatt a legszépségesebb kertekbe, tudniillik Jeruzsálembe el tudta hívni, egészen az 

utolsó napig, akiknek a számát csak az égbolt csillagaival vagy a tengerparti 

homokszemek számával lehet összevetni.”218
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 „Tunc athleta Christi Pirminius sarculis aliisque ferramentis spinas et tribulos, arbusta et inutilia 
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A táj szakrálissá tételének első lépcsője a hely megszabadìtása a 

csúszñmászñktñl. A mérges kìgyñkkal teli sziget már Szent Honoratus életrajzában is 

megjelenik Lerinum leìrásakor az 5. században. Ott a mérges kìgyñktñl és skorpiñktñl 

hemzsegő sziget rettenetes pusztasága szintén a szent ember jelenlétének köszönhetően 

válik paradicsomi hellyé.219
 A szigeteken élő mérges kìgyñk eltüntetése párhuzamba 

állìthatñ a sivatagi démonok legyőzésével Antal életrajzábñl. Amikor Szent Antal egy 

sìrkamrába zárkñzott, a kìsértő többek között fenevadak és kìgyñk alakjában prñbált 

meg ráijeszteni.220
 Pirmin hasonlñképpen, az ima segìtségével és erejével űzi el a 

kìgyñkat, mint Szent Antal. Ez a motìvum tehát kizárñlag hagiográfiai toposz, és nem a 

táj valñs sajátosságát ìrja le.  

A következő lépés a táj valñs átalakìtása, ami a középkori nyugaton leginkább az 

erdőirtást jelentette. Ez a motìvum is megjelenik a Vita Antoniiban, amint láttuk a 

fentiekben. Pirmin szintén vasbñl készült kapával lát neki a vadon megszelìdìtésének. 

Mìg az egyiptomi sivatagban játszñdñ életìrásban a föld termékennyé tételéhez ásásra és 

öntözésre volt szükség, addig az erdőkkel borìtott nyugaton az irtás tevékenysége válik 

fő kultiváciñs tevékenységgé. A hely terméketlenségének hangsúlyozására a szöveg a 

puszta sivatag képe mellett a sűrű aljnövényzetre, a bozñtos cserjésekre és sásra is utal, 

megjelenìtvén ezzel a helyi növénytakarñ egyes elemeit. Ez a motìvum jñl mutatja a 

sivatag toposz alkalmazkodását a helyi körülményekhez: a nyugati „sivatag” a 

legritkább esetben kopár a hagiográfiai forrásokban, sokkal inkább sűrű vadon. A 

vadonná válñ „sivatag” ábrázolásakor az erdőnek nem az értékesebb elemeit sorolja fel 

a leìrás, mint az épìtőanyagnak használhatñ szálfákat, hanem az értéktelen 

aljnövényzetet vagy bozñtost. Pirmin vitájában az erdőirtás hangsúlyozása a korai 

kolonizáciñs hullámra utal, amely a Karoling-kori missziñs apátságokhoz kötődött.221
 A 

kolonizáciñs munka leìrása után az életrajz Reichenau szigetét termékeny és 

gyönyörűséges locus amoenusként mutatja be. A hely szépségét egyaránt köszönheti a 

szent ember jelenlétének és kétkezi munkájának. A leìrás a szép és kies hely 

bemutatásának antik retorikáját követi, egyszerre hangsúlyozza a táj termékenységét és 

gyönyörűségét. Mindazonáltal Reichenau esetében a valñs táj nem tért el 

nagymértékben az eszményi tájtñl ugyanis több Karoling-kori forrás utal közvetett vagy 
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közvetlen mñdon a sziget kedvező éghajlatára. Reichenau termékeny tája ihlette 

Walahfrid Strabo (808–849) apátot hexameterben ìrt kertészeti kézikönyve, a Hortulus 

megìrására.222
 Feltehetően szintén reichenaui apát munkája a Sankt Gallen-i alaprajz, 

amely több mediterrán növényt ábrázol.223
 

A táj fizikai átalakìtása után Pirmin életìrása bemutatja annak spirituális 

átformálását. Itt újra hangsúlyozza a sziget megszabadìtását a démoni lényektől, majd 

rátér arra, hogy Pirmin hogyan népesìtette be a helyet Istent szolgálñ lelkekkel. A 

monostort szépséges kertnek ìrja le és Jeruzsálemmel azonosìtja. Az istenszolgálatot 

végző lelkek már a földi életben a Paradicsomban érezhetik magukat. A szent hely itt 

egyszerre szimbolizálja az elveszìtett Édenkertet és az eljövendő Mennyei Jeruzsálemet. 

Az ég és a föld, a múlt és a jelen dimenziñja találkozik itt. A kolostori táj minden 

esetben paradicsomi hely, de csak kevés hagiográfiai forrás azonosìtja azt a Mennyei 

Jeruzsálemmel. Ez a spirituális tájalakìtásnak a legmagasabb rendű kifejezési formája, 

amikor a démonok lakta táj Isten városává alakul, és erre a szöveg nem csak utal, hanem 

expilcite kimondja.  

Hasonlñan ábrázolja Saint-Thierry-i Vilmos (Guilelmus de Sancto Theodorico) a 

táj spirituális átalakìtását Clairvaux bemutatása kapcsán a 12. század derekán Clairvaux-

i Szent Bernát életrajzában. Clairvaux korai időszakának ábrázolása apologetikus 

szerepet tölt be az életìrásban. Vilmos túlzottan eszményi képet fest az apátság első 

lakñinak életéről, önmegtartñztatásárñl, épületeik egyszerűségéről, amely nem 

tekinthető reális leìrásnak a korai ciszterci közösségről.224
 Többek között a tájleìrás is 

ezen apolñgia részének tekinthető: „Clara-vallis a langres-i térségben feküdt, nem 

messze az Alba folyótól. Régen latrok tanyája volt, és Ürömvölgynek nevezték, vagy 

azért, mivel nagy bőségben tenyészett ott az üröm, vagy azoknak a keserű fájdalma 

miatt, akik a rablók kezére kerültek. Ott tehát a borzalmak és a vad pusztaság helyén 

telepedetek meg a férfiak, és erényeikkel a latrok barlangját Isten templomává és 
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imaházzá tették.”225
 A leìrásban egyetlen utalás sincs kolonizáciñs munkákra, mint az 

előbbi szövegben vagy a korai ciszterci dokumentumokban. Szent Bernát és társai nem 

tisztìtják meg a tájat a bozñttñl és sástñl, mint Pirmin. Clairvaux valñs tájárñl csak 

nagyon keveset tudunk meg: a hozzávetőleges elhelyezkedését, hogy melyik vidéken és 

melyik folyñ mentén fekszik. Az életìrásban ugyanis a valñs pusztaság képénél sokkal 

fontosabb a lelki pusztaság motìvuma, melyre a szövegben a latrok által kifosztottak 

keserű fájdalma utal. A rablñk garázdálkodása és a bőven termő keserű üröm a locus 

horribilis motìvuma, amely megfeleltethető a démonok vagy kìgyñk jelenlétével a 

tájban Szent Antal és Pirmin életrajzában. Az Isten nélküli helyet Bernát és társai, azaz 

„Isten barátai” már jelenlétükkel is spirituális hellyé változtatják. A leìrás a hagiográfia 

modellt megváltoztatja: a szent emberek a pusztaságbñl nem Paradicsomot hoznak létre, 

hiszen a locus amoenus egyetlen motìvuma sem jelenik meg a szövegben, sokkal inkább 

spirituális, mennyei tájjá alakul az Istentől elhagyott lelki sivatag.  

Vilmos Clairvaux spirituális átalakìtásának leìrását nem fejezi be a fenti 

szövegben, hanem az életìrás egy későbbi fejezetében visszatér rá a ciszterci rend 

hallatlanul gyors fejlődése kapcsán: „…az isteni fény és az erények fénycsóvái 

elárasztották lejtőinek földjeit. És azóta, abban a völgyben, amelyet korábban a 

keserűség és az üröm völgyének neveztek, a hegyek elkezdtek édességet csepegtetni. Ami 

egykor üres volt és minden jótól mentes, most bőséges lelki gabonát terem, az égi 

harmattól és az isteni áldástól az egész pusztaság szerfelett termékeny lett… hogy 

betöltessék az az ige, amit hajdan a próféta mondott Jeruzsálem városáról: ’Szűk nekem 

a hely, adj helyet, hogy ott lakhassam.’(Iz. 49.20.) ”226 

 A természeti képek itt a lelki fejlődés és a rend áldásos növekedésének kifejezői. 

Az édesség a paradicsomi állapotokra utalñ jelző, a lelki gabona pedig a lelkek 

sokaságának megtérésére utal, vagyis a számtalan monostorra, amit Clairvaux-bñl 

alapìtottak. Egyértelműen utal a ciszterci rend megsokasodására az Izajás könyvéből vett 

ige. A névváltoztatásnak, valamint a régi és új elnevezés közötti ellentétnek is 
                                                           
225„Erat autem Clara-Vallis locus in territorio in Lingonensi, non longe a fluvio Alba, antiqua spelunca 

latronum, quae anticuitus dicebatur Vallis absithialis, seu propter abundantis ibi absinthii copiam, seu 

propter amaritudinem doloris incidentium ibi manus latronum. Ibi ergo in loco horroris et vastae 

solitudinis consederunt viri illi virtutis, facturi de speluncula latronum templum Dei, et domum 

orationis.” – Guillelmus: Vita et res gestae Sancti Bernardi. 241. 
226

 „…illa vallis, et re et nomine Clara-Vallis efficeretur, divinae cujusdam claritatis lumen, quasi de 

summo quodam apice virtutum diffundens in devexa terrarum. Et extunc apud vallem illam, quae prius 

dicebatur vallis Absinthialis et amara, coeperunt montes stillare dulcedinem. Quae vacua fuerat et 

sterilis ab omni bono, coepit abundare spirituali ftrumento, et de rore coeli et benedictione Dei in tantum 

pinguescere omnia deserta ejus …” – Uo. 260.  
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jelentősége van, az Ürömvölgy (Vallis Absinthialis) elnevezés a lelki keserűségre, a 

Fényes völgy (Clara Vallis) az isteni világosságra utal. Clairvaux nemcsak fényes völgy, 

hanem Mennyei Jeruzsálem, miként Reichenau az előbbi szövegben. Clairvaux leìrása 

tehát a spirituális tájábrázolás legmagasabb szintje. 

Clairvaux-i Bernát is Jeruzsálemmel azonosìtja Clairvaux monostorát, a lincolni 

püspökhöz ìrott levelében. Fülöp, a püspök embere ugyanis Jeruzsálembe szeretett volna 

zarándokolni, útközben viszont megállt Clairvaux-ban és végül csatlakozott a ciszterci 

rendhez. Bernát megnyugtatja a püspököt, hogy Fülöp eljutott az igazi Jeruzsálembe.227
 

„Ha tudni akarod Clairvaux a Mennyei Jeruzsálem, mind a lelkek áhítata… mind a lelki 

rokonság értelmében.”228
 Clairvaux menyei tája szükségtelenné teszi a földi 

zarándoklatokat, az ide belépő szerzetesek nem a földi, hanem a Mennyei Jeruzsálemnek 

lesznek polgárai. 

Gilbert of Hoyland Byland apátjához ìrott levelében a Yorkshire-ban fekvő 

bylandi apátság környékét ìrja le. „Ha a kolostor tartozékait szemléled… Elkerített, 

összefüggő, öntözött és termékeny ez a terület, és a ligetes völgyek tavasz idején a 

madarak édes dalától visszhangoznak, mely felkelti a holtak lelkét, elűzi borúját a 

gyenge léleknek és meglágyítja az áhítattól idegenkedőt. Ez festi le nektek a jövendő 

boldogságát, ... azt, hogy a Paradicsom gyönyörűségében az ember elnyeri a 

romolhatatlanság állapotát…Tiszteletre méltóak a régi atyák, akik példájukat 

beszélgetéseik révén hagyományozták ránk. Ezeknek tekintélye igen régi és tisztasága 

igen nagy. Egy dologban azonban nem tudunk egyetérteni velük: amit ők a tökéletesedés 

akadályának tekintettek, azt mi az erények eszközeként dicsérjük. Ők a lélek 

állhatatosságának akadályát látták a termékeny és szép tájban, mi azt mondjuk, hogy ez 

gyógyír a betegeknek… A régi atyák vad és sivár tájakat kerestek, hogy megfelelően 

tudják az aszkézist gyakorolni…”229 Ebben a szövegben is megjelenik a „sivatagi atyák” 

                                                           
227

 Piszter: Szent Bernát élete és művei. I. 163–165.  
228

 „Et si vultis scire, Claravallis est. Ipsa est Ierusalem, ei quae in coelis est, tota mentis devotione, et 
conversationis imitatione, et cognatione quadam spiritus sociata.” – Bernardus Claravallensis: Epistola 

64. 158.  
229

 „Exteriora si respicias, et ampla, et tuta sunt: nulla te in illis coractat inopia…Locus secretus et 
consistentus, et irriguus, et fertilis, et nemorosa vallis verno in tempore avium dulci cantu resultat, ut 

possit emortuum recreare spiritum, delicati animi detergere fastidia, indevote mentis emollire duritiam. 

Deniquae haec vobis…futurae jucunditatis auspicia depingunt…quas inter paradisi amoena humanae 
conditionis sortita est integritas …Nec nos ita ab antiquis, qui nobis conservationis experimenta 

tradiderunt, quorum auctoritatis antiquior, et puritas amplior: non inquam, ita ab illis dissentimus, ut qua 

ipsi ad perfectionem impedimenta crediderint, nos virtutis instrumnta praedicemus. Illi fortioris animi 

impedimenta loca fertilia et amoena definivere: nos dicamus fomentum esse infirmioris…Quaesiverunt 
antiqui patres loca horrida, arrida, ut exercendae haberent abstinentiae materiam, et distendendi per 
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természetszemlélete. Az „atyák beszélgetései” az Apophtegmatára, avagy Vitae 

Patrumra utalnak. Itt nem a hasonlñságokat, hanem a különbségeket emeli ki a szerző és 

ellentétbe állìtja az „atyák sivatagát” a ciszterciek kies tájaival. Vagyis tudatosan szakìt 

az aszketikus tájszemlélettel. Véleménye szerint a táji szépség nem a földi világhoz valñ 

bűnös ragaszkodás és a szerzetesekhez méltatlan érzéki örömök forrása, hanem a 

paradicsomi boldogság előképe. A leìrás követi a klasszikus locus amoenus 

ábrázolásokat, hiszen azoknak legtöbb elemét fölvonultatja. A szövegben szerepel a 

szemeket gyönyörködtető zöld, a növényeket öntöző vìz és madarak édes dala. Az idilli 

táj az ember több érzékét is megnyugtatja; szépségével a szemet, a madárdallal a fület 

gyönyörködteti. Gilbert a szépséges tájat testi és lelki értelemben egyaránt jñtékony 

hatásúnak tartja, ez a szemlélet szintén újìtásnak tűnik a monasztikus gondolkodásban. 

Ezt a tájszemléletet fogja követni a 13. századi ismeretlen szerzetes leìrása Clairvaux-

rñl. A fenti levélrészletben – a többi eddig ismertetett szövegektől eltérően – nincs szñ a 

táj átalakìtásárñl. Itt a táj szépsége Isten adománya a szerzetesek számára. Ebben az 

esetben nem az ember a táj alakìtñja, hanem a táj alakìtja át az emberi lelket és testet, a 

szép látvány és a madárdal hatására elmúlik a szerzetesek testi és lelki baja. A locus 

amoenus itt szorosan kötődik a monasztikus élethez, a paradicsomi táj nyújtotta örömök 

feloldják a zsolozsmával eltöltött hosszú ñrák monotñniáját. A szerző a tájat nemcsak a 

test és a lélek, de a szellem számára is üdvösnek tartja, hiszen ez az eljövendő mennyei 

boldogság előképe, ezáltal Gilbert eszkatolñgikus sìkra emeli kolostori tájat.  

A tájábrázolás toposzai és motìvumai – amint láttuk – viszonylag keveset 

változnak a 4. és a 12. század között a monasztikus irodalomban, a fő motìvumok újra és 

újra felbukkannak. A táj ábrázolása alá van rendelve a hagiográfiai mondanivalñnak, 

összhangban van azzal az eszménnyel, amit a szentéletrajz képvisel. Az alapvető 

motìvumok: (1.) a szent ember jelenléte már önmagában átalakìtja a pusztaságot 

Paradicsommá; (2.) a szent ember a sivatag közepén megtalálja a letelepedésre alkalmas 

paradicsomi lakhelyet; (3.) a szent ember kétkezi munkája által a pusztaságot 

Paradicsommá alakìtja; (4.) a szent ember lelki munkái segìtségével (ima, szemlélődés, 

aszkézis) a lelki pusztaságot lelki Paradicsommá alakìtja. Ez utñbbi átalakìtás két 

lépésben is történhet, először a remete eltünteti a locus horribilis elemeit, majd később 

tölti meg lelki áldásokkal a tájat. Az utñbbi két motìvum helyébe léphet egy másik annak 

                                                                                                                                                                          

sollicitudines animi non haberent causam.” – Gilbertus abbas: Tractatus VII. ad Rogerum abbatem. 282–
83.  
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változtatott formájában: (5.) nincs utalás a táj átalakìtására, a táj már önmagában locus 

amoenus. Ezek a motìvumok a sivatagi atyák életrajzaitñl kezdve folyamatosan 

ismétlődnek a hagiográfiai irodalomban. Különbség többek között abban mutatkozhat, 

hogy milyen mértékben használja az életìrás a felsorolt motìvumokat, illetve azoknak 

sorrendjét hogyan variálja. Szent Antal életrajzában például a 2. és 3. motìvum, valamint 

a 4. első eleme jelenik meg hangsúlyosan. Jeromos Hilarion életìrásában az 1., a 2. és a 

3. motìvumot vonultatja fel Szent Antal oázisának bemutatásakor. A fenti szövegek 

közül legösszetettebb és egyben legkoncentráltabb mñdon Pirmin vitája ábrázolja a tájat, 

itt az összes motìvum megjelenik, bár leginkább a 3-nak és a 4-nek van kiemelt szerepe. 

A táj lelki átalakìtása pedig két fázisban történik, és a kettő közé ékelődik annak fizikai 

átformálása. Clairvaux ábrázolásában az 1. és a 3. motìvum szerepel. A táj átalakìtása 

kizárñlag lelki sìkon történik. Ez a spirituális átalakìtás szintén tekinthető kétlépcsősnek. 

Az erényes férfiak első lépésben az Ürömvölgy vad pusztaságát Isten templomává 

alakìtják. Majd a táj Mennyei Jeruzsálemmé alakul, amelynek fénye messzire kiterjed. A 

3. motìvum azonban itt bizonyos tekintetben átalakul, ugyanis nincs utalás a Paradicsom 

termékenységére, növény és tájszimbolikájára, amely a locus amoenus elemeinek 

segìtségével szokott megjelenni. Clairvaux nem Édenkertté, hanem lelki, mennyei tájjá 

alakul. Byland leìrásában – mint emlìtettük – nem alakul át a táj, de ìgy is kölcsönhatás 

van a monostori táj és szerzetesek között, itt sokkal inkább a természeti szépség formálja 

át az embert. 

Aprñ különbségek lehetnek a motìvumok között időben előre haladva, illetve 

térben eltávolodva az egyiptomi sivatagtñl. Mìg a sivatagi atyák egyedül alakìtják át a 

tájat, addig nyugati utñdaik már csoportosan. Pirmin társaival vág neki a sziget 

megtisztìtásának, és később sok lelket hìv ide. Bernát életrajzában Vilmos pedig már a 

megtelepedés ábrázolásakor is többes számot használ. Ez minden bizonnyal a nyugati 

monaszticizmus és remeteség sajátosságaival magyarázhatñ, ugyanis a latin keresztény 

világban nagyon ritka jelenség volt a teljesen magányosan élő remete. 

A „sivatagi” táj is változik a toposz nyugatra vándorlásával, amint ezt A toposzok 

születése és vándorlása cìmű fejezetben emlìtettük. Az egyiptomi sivatagbñl kilépve a 

locus horribilis toposza sziget, hegy vagy erdő alakját ölti.230
 A kietlen pusztaság 

Reichenau esetében sással és bozñttal fedett szigetet, Clairvaux esetében erdőkkel 
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 Le Goff: Le désert-forêt dans l‟Occident. 62–63. 
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körülvett völgyet jelent. Byland leìrásában a locus horribilis eltűnik, és kizárñlag a 

paradicsomi locus amoenus jelenik meg.   

A leìrások részletessége és a valñs természeti képek felhasználása sem korfüggő. 

Atanáz két rövid mondatot szán Remete Antal lakhelyének leìrására, ezzel szemben 

Jeromos, aki csak néhány évtizeddel élt később aprñlékos részletességgel mutatja be 

Antal celláját, kertjét, a folyñt és az ott termő növények sokaságát. Pirmin életìrása, ha 

röviden is, de utal a táj jellegzetes aljnövényzetére: a sásra és a cserjésekre. Ezzel 

szemben Vilmos Clairvaux alapìtásának leìrásakor csak spirituális allegñriákat használ, a 

hely jellegéről semmi konkrétumot nem árul el, csak annyit tudunk meg tőle Clairvaux-

rñl, hogy völgyben feküdt.  

A táj ábrázolása tehát viszonylag keveset változik az évszázadok során a 

hagiográfiai irodalomban. Olykor részletesebbek vagy cizelláltabbak lesznek a leìrások, 

de a késő antikvitásban is találkozunk hasonlñ tájábrázolással. Ami viszont változhat az 

a táj mögöttes jelentéstartalma, szimbolikája.  

Szent Antal sivataga az aszkézis, az erkölcsi felsőbbrendűség és az igaz hit 

integritásának tere. Jeromos leìrása Antal oázisárñl annyiban tér el Atanázétñl, hogy ő 

azt sugallja, mintha valñs helyet ìrna le. Az egyházatya szemében ugyanis felértékelődik 

a szent ember által lakott hely jelentősége. Pirmin Remete Antalhoz hasonlñan az igaz 

hit képviselője, ugyanis Reichenaubñl kiindulva kezdi el térìtő útját.231
 A táj Pirmin 

életìrásában a magányos aszkézis szìnhelyéből a közösségi aszkézis szìnhelyévé válik. A 

szent remete által végzett munka pedig a monasztikus közösség munkáját jelképezi. 

Clairvaux leìrása már egyértelműen a monasztikus értékeket szimbolizálja. A táj 

túlcsordulñ termékenysége a rend tagjainak mérhetetlen megsokasodásával áll 

párhuzamban. A 11–12. század monasztikus irodalmában a paradicsomi képeket már 

sokkal inkább a kolostorra vonatkoztatták, semmint az Egyház egészére.232
 Clairvaux 

Paradicsoma (és sivataga) Szent Antal sivatagával ellentétben már nem az egyház 

egészét, hanem a ciszterci rendet jelképezte. 

Byland Clairvaux-hoz hasonlñan a mennyei haza szimbñluma, de egyben valñs 

földi táj is. Gilbert of Hoyland tájleìrása az egyetlen, amely komolyabb szemléletbeli 

változást mutat be a tájfelfogással kapcsolatban. Ezt részben műfaji sajátosságok 

magyarázzák, hiszen az emlìtett szöveg nem hagiográfiai ìrás, hanem levél, ezért minden 
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 Constable: Renewal and Reform in Religious Life. 48–50. 
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bizonnyal kevésbé ragaszkodik azokhoz a toposzokhoz, amelyekhez a többi bemutatott 

szöveg. Mindazonáltal a levél ugyanolyan monasztikus közegben született, mint a Vita 

Prima, és megközelìtőleg ugyanakkor.  

Összegzésként megállapìthatñ, hogy a hagiográfiai forrásokban viszonylag 

aprñbb változások jelennek meg a tájábrázolással kapcsolatban az idő előrehaladtával, a 

kevésbé kötött toposzokbñl épìtkező monasztikus elbeszélő forrásokban viszont a 

nagyobb természetszemléleti változások is tükröződnek.  
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4. A félelmetes vadon és az oltalmazó erdő 

 

A középkor elbeszélő forrásaiban ambivalens kép jelenik meg az erdővel 

kapcsolatban. A sűrű erdő félelmet keltő, ismeretlen, sötét birodalom, gonosz 

szellemek, banditák, útonállñk és vérengző vadállatok lakhelye, ha valaki véletlenül 

eltéved benne nem könnyen találja meg a kiutat. Ugyanakkor az erdő a legbiztosabb 

menedékhely, a rejtőzködés és a magány helye, a bűnbánattartás és a vezeklés 

helyszìne, gyakran gyümölcsöző, termékeny és olykor szemeket gyönyörködtető.  

Az annalesekben az erdő és a vadon általában félelmet keltő motìvumként 

jelenik meg. Itt az ember teljesen ki van szolgáltatva a természeti erőknek. Még az 

uralkodñk méltñsága is gyakran csorbát szenved, amikor ilyen tájakon kell átkelniük. 

Hersfeldi Lambert Annaleseiben leìrja, hogy hogyan tévedt el IV. Henrik császár és 

kìsérete egy erdőben a szászok elleni 1073-as hadjáratban. „Három napig a rettenetes 

vadonban étlen-szomjan barangoltak, a legszűkebb ösvényeken csak lassacskán tudtak 

előrejutni, mielőtt rátaláltak az útra, amelyre egy vadász vezette őket, aki vadászat 

céljából a sűrű erdőben szokott maradni, és ott rájuk talált.”233
  

A hagiográfiai forrásokban is találunk utalásokat arra, hogy milyen könnyen el 

lehetett tévedni az erdő sűrűjében. Petrus Damiani ìrja Ravennai Romuald vitájában, 

hogy a szent ember és társai egy alkalommal eltévedtek a vadonban. „Egész éjjel 

keresztül-kasul jártak a ligetes cserjésekben és a vadonban, a sötét erdőkben 

aggodalmaskodva keresték a kivezető utat, de bolyongásuk közepette semmiképpen nem 

találtak vissza az ösvényre, melyről letértek.”234
  

A lovagi irodalomban az erdő szintén egyszerre rettenetes, úttalan hely és 

oltalmazñ menedék. Chrétien de Troyes lovagregényében, Az oroszlános lovagban 

Brocéliande vadonja sötét, mitikus birodalom, ahol a valñdi világ inverz formában 

mutatkozik meg.
235

 „Bizony, komisz ösvényre léptem,/ benőve tüskés gizzel-gazzal,/ de 

                                                           
233

 „Triduo per vastissimam ieiunium fertur, gradiebantur angustissimo et paucis antehac comperto 

tramite, quem venator quidam dux itineris, de venandi studio sollertius silvarum abdita rimaretur, 

deprehenderat….” – Lampertus monachus Hersfeldensis: Annales. 156.  
234„Tota siquidem nocte per frutecta nemorum, per latitudinem saltuum, per opaca silvarum viam anxiati 

sunt querere, quod tamen nullatenus valuerunt errabundis vestigiis invenire.” – Petrus Damiani: Vita 

Beati Romualdi. 64. 
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 Le Goff: Lévi-Strauss en Brocéliande. 1991. 168–173.  
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mégis, bárha üggyel-bajjal,/ tovább haladtam útamon,/ s majdhogynem egy álló napon/ 

keresztül lovagoltam így/ Brocéliande-on át, amíg/ e nagy erdő végére értem.”236
 

A középkori ember azonban nem egyformán viszonyult a vadonhoz a különböző 

évszázadokban. A történészek véleménye szerint a kora középkor és az érett középkor 

világa másként tekintett az erdőkre. A vadonnal kapcsolatos többféle szemléletbeli 

váltás is elképzelhető. Az egyik feltevés szerint az erdőirtások és a növekvő szántñföld 

terület következtében a visszaszorulñ erdőket „civilizálják”, ami a 

természetszemléletben is változást hoz, már sokkal kevésbé tekintenek félelemmel a 

vadonra, a természetnek sokkal inkább a haszna és jñtékony hatása kerül előtérbe a 

gondolkodásban.237
 A másik feltevés ezzel a nézettel teljes mértékben szemben áll. 

Képviselője szerint az agrárcivilizáciñ térhñdìtása következtében az erdők egyre 

kevesebb szerepet játszanak a középkori ember életében, ezért a kapcsolat a vadonnal is 

sokkal távolságtartñbb lesz, megszűnik az ember és a természet közötti kora középkori 

szimbiñzis, az erdő félelmet és rettegést keltő hellyé válik. Ezt az elméletet képviseli 

Massimo Montanari olasz középkorász, aki szerint a hagiográfiai forrásokban is 

megjelenik a vadonnal szembeni távolságtartás, a 6–7. századi életrajzokban a 

vadállatok és szent emberek még barátságos viszonyban vannak egymással, a 11. 

századra azonban az erdei állatok vérengző vadakként jelennek meg, amelyek 

veszélyeztetik a legelők jñszágait.238
 

A fejezetben részben erre a kérdésre keressük a választ, de sokkal inkább azt 

vizsgáljuk, hogy a hagiográfiai források hogyan ábrázolják a remeték vadonban eltöltött 

életszakaszát. Elemzésünk középpontjában a monostoralapìtás előtti állapot van. A 

szentéletrajzok vizsgálata során arra keressük a választ, hogy milyen táj és természetkép 

kapcsolñdott a monasztikus keretek előtti remeteséghez, illetve, hogy a hagiográfusok 

hogyan használták fel a vadon motìvumát a szent ember által képviselt eszmény 

hangsúlyozásához.  

A pogány vadon deszakralizálása cìmű alfejezetben azt mutatjuk be, hogy a 

vadon hogyan jelenik meg a koraközépkori hagiográfiában. Ez a rész a 11–12. századot 
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tárgyalñ alfejezetek előzményének tekinthető. Röviden arra térünk ki, hogy a keresztény 

hittérìtők hogyan szorìtották vissza a pogány erdő és fakultuszokat, illetve, hogy ez a 

folyamat miként jelenik meg a hagiográfiában. Arrñl is szñt ejtünk, hogy milyen 

jelentősége volt az erdőkben fekvő rñmai romok „elfoglalásának” a szerzetesek 

részéről. 

Az „új remeték” vadonja cìmű következő alfejezetben azt vizsgáljuk, hogy a 11–

12. századi remeték hagiográfiája milyen képet fest a vadonrñl. Az alfejezetben 

részletesen bemutatjuk, hogyan ábrázolták a szerzők a remeték életkörülményeit a 

vadonban. Elsősorban arra vagyunk kìváncsiak, hogy a toposzok mellett az erdő valñs 

képe is megjelenik-e a szentéletrajzokban vagy sem. 

A remete kertje és a vadak megszelídítése cìmű alfejezet szorosan kapcsolñdik az 

előzőhöz, ugyanis a vizsgált hagiográfiai motìvumok helyszìne a legtöbb esetben az 

erdő. Az állatok megszelìdìtésének csodatételei és a remete kertépìtő tevékenysége 

viszont olyan fontos képek a szentéletrajzokban, hogy mindenképpen indokolt külön 

tárgyalni azokrñl. 

A remete és a vadász cìmű utolsñ alfejezetet kitekintésnek szántuk. Ebben nem 

kizárñlag hagiográfiai forrásokat használtunk fel, hanem más elbeszélő művekre és jogi 

dokumentumokra is utalunk. Először röviden áttekintjük, hogyan vélekedett a középkori 

egyház a vadászatrñl, majd a 11–12. században népszerű „remete és a vadász” 

hagiográfiai toposz keletkezését és fejlődését mutatjuk be röviden. 

 

 

4.1. Előzmények: a pogány vadon deszakralizálása. 

 

A kora középkor vadonja sokáig a pogány kultuszok helyszìne maradt. A sűrű 

erdőkben még akkor is tovább éltek a pogány vallások, amikor Eurñpa nagy részét már 

krisztianizálták. Elterjedt jelenség volt a kelták, a frankok és a szászok fa - és 

erdőkultusza. A Meroving-korban Aquitániában még léteztek kelta erdei szentélyek.239
 

A kontinens hittérìtői szìvñs harcot folytattak a szent fák ellen a 6–8. században, de még 

a 11. századi források is szñt ejtenek az erdei kultuszokrñl. A pogányok szent fáinak 

kivágásával a hittérìtők szimbolikusan a korábbi kultuszokat szüntették meg, a kivágott 

                                                           
239

 Vernemet-ben, a Mas d‟Agenais-i erdőben egy ilyen kultuszhelyen emelt templomot Leoncius 
bordeaux-i püspök. Higounet: Les forêts de l'Europe occidentale du V

e 
au XI

e
 siècle. 383–387.  



76 

 

kultikus fák helyén oratñriumot, vagy remeteséget épìtettek, ezzel az aktussal 

deszakralizálták az erdőt. Ezt a folyamatot nevezhetnénk a táj krisztianizálásának is, de 

a kereszténység a szakralitást nem a tájban, és a természetben kereste, hanem a 

szentkultusz mesterséges struktúrájában. Peter Brown megfogalmazásában az első 

hittérìtők megfosztották a tájat az istenek hatalmátñl és passzìvvá tették a természeti 

világot.240
   

Szent Márton és Szent Benedek egyaránt hozzájárultak a természet 

deszakralizálásához. A kereszténység diadalát a pogányság felett jñl illusztrálja Tours-i 

Szent Márton (316?–397) életrajzának egyik fontos epizñdja: „…miután egy faluban 

igen ősi templomot lerombolt, a szentélyhez közel lévő fenyőfát is ki akarta vágni, de a 

hely papjai és a pogány sokaság szembeszállt vele.” 241
 A pogányok Mártont 

megkötözték és a fa elé állìtották, majd nekiláttak saját szent fenyőjük kivágásának, ìgy 

akarták prñbára tenni a tours-i püspök istenének hatalmát. Márton azonban a rádőlő fát 

a kereszt jelével meg tudta állìtani, ìgy az a másik oldalra zuhant. Az erdei 

kultuszhelyeket Szent Márton is keresztény templomokká alakìtotta: „Ahol ugyanis 

pogány szentélyeket rombolt le, ott azonnal vagy templomokat, vagy remeteségeket 

épített.”242
 

A hagiográfiai irodalomban a fairtás nemcsak a kereszténységnek a 

pogányságon aratott diadalát jelenìti meg, hanem Eurñpa első kolonizáciñs hullámára is 

utal, ugyanis a missziñs apátságok alapìtñi nagymértékben hozzájárultak az 

erdőirtáshoz.243
 Szent Trudbert Breisgauban, a vadonban erdőt irtott, és a kivágott 

fákbñl kápolnát épìtett. Szent Willibald Eichstädtben hasonlñképpen fát vágott, az irtás 

helyét felszántotta, ahol kápolnát és lakñházat épìtett. Szent Wunibald fejszével vágott 

neki a sűrű vadonnak, majd megalapìtotta az erdőben Hildesheimet. Szent Sturmius – 

mielőtt megalapìtotta Fulda monostorát – egyetlen fontos tárgyat vitt magával a 

vadonba: szintén egy fejszét.244
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A vadon a kora középkori ember életének szerves része volt, a 10–11. század 

előtt Eurñpát ugyanis még javarészt összefüggő erdőtakarñ borìtotta. A vadon természet 

használatba vétele a kora közékor századaiban sokszor az éhhaláltñl mentette meg az 

embereket. A fenti időszakban az erdőt a lehető legváltozatosabb mñdon hasznosìtották. 

A tölgyesek a disznñkondáknak biztosìtottak táplálékot, a tisztásokon egyéb állatokat 

legeltettek, az erdő hallal, vaddal, szárnyassal, mézzel, gyümölccsel is ellátta a 

lakosságot. A szálfákat házépìtéshez, a sarjerdők fáját pedig tüzelőnek használták. Az 

ember a vadont ekkor még nem meghñdìtani, hanem hasznosìtani szerette volna, együtt 

élt lakñival, a vadállatokkal. Az erdei pásztorkodás, a műveletlen területek használata 

központi szerepet játszott a 6., 7. és 8. század gazdasági életében. A vadászat, a 

halászat, a szilaj állattartás, az erdei gyümölcsök gyűjtögetése, a favágás sok esetben 

fontosabb elemei voltak a létfenntartásnak, mint a mezőgazdaság.245
 A kora 

középkorban nemcsak a lakñépületek, de gyakran a templomok is fábñl épültek, 

továbbá fát használtak a kőépületek gerendázatához és ácsolatához, valamint a 

használati tárgyak, bútorok, hajñk és járművek nagy része is fábñl készült.246
 Az erdők 

voltak az uralkodñi vadászatok szìnhelyei, amelyek nemcsak a háború izgalmait 

helyettesìtették békeidőben, és ellátták hússal az udvart, hanem fontos „rituálé” szerepét 

is betöltötték a Karoling-korban, sőt olykor diplomáciai szerepet is játszottak.247
 Nem 

hiába nevezi Jacques Le Goff a középkort a fa civilizáciñjának, ugyanis az erdő és a fa a 

középkori ember gondolatvilágában magát a természetet jelentette.248
 Az erdő és az 

erdőirtás paradox mñdon egyszerre határozta meg a középkori természetszemléletet249
, 

amint ez a hagiográfiai forrásokbñl is kitűnik. A monostoralapìtñk a sűrű vadon 

pusztaságába hatolnak és ott irtñ munkájuk nyomán paradicsomi tájat hoznak létre. 

A Rñmai Birodalom bukása után a városi civilizáciñ hanyatlása nagymértékben 

felgyorsult a nyugati keresztény világban. A 6. századra számos castrum, szentély és 

forum helyét benőtte a vadon. A természet által elfoglalt romvárosok félelmetes 

képzeteket keltettek a korabeli lakosság gondolatvilágában. Ezekhez a helyekhez a 

locus horribilis toposza kötődött, a régi virágzñ városok romjai között megtelepedtek a 

rablñk és vadállatok lestek portyára. A „halott városok”, – ahogy Vito Fumagalli nevezi 
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az elhagyott rñmai településeket – számos monasztikus közösségnek lettek a 

központjai.250
 A 6. és a 11. század között a bencés szerzetesek sok helyütt 

visszahñdìtották a vadontñl a rñmai romokat, és helyükön monostort alapìtottak, ezáltal 

gyakran deszakralizálták a korábbi pogány civilizáciñ kultuszhelyeit, de kolonizáciñs 

munkájukkal fenntartották a rñmai kontinuitást is, ha másképp nem romkontinuitás 

formájában. 

Szent Benedek egy korábbi Apollñn szentély helyén alapìtja meg Montecassino 

monostorát és felszámolja a körülötte fekvő pogány berkeket. „Mikor Isten embere ide 

érkezett, összezúzta a bálványszobrot, lerombolta az oltárt, kiirtotta a berkeket, sőt 

magából Apolló templomából Szent Márton tiszteletére emelt szentélyt. Oda, ahol 

Apolló oltára állt, Szent János szentélyét állította fel.”251
 Benedek a pogány 

szakralitással átitatott tájat átalakìtja azáltal, hogy lerombolja a régi kultuszhelyet, 

valamint a szent berkeket, és azoknak helyén keresztény kultuszhelyet épìt. A táj 

szakralitását átveszi a keresztény templom szakralitása. Bizonyára az sem véletlen, 

hogy a szentélyt Szent Mártonrñl, a 4. században hasonlñ tevékenységet végző szentről 

nevezi el. 

Az ìr származású Szent Kolumbán (543?–615) az ìr kereszténység általános 

aszketikus gyakorlatának tett eleget, amikor Bangor monostorábñl zarándokútra indult a 

kontinensre. A szent ember tizenkét társával 590–91 táján átkelt Galliába, ahol hìrneve 

annyira elterjedt, hogy Sigebert austrasiai és burgundiai Meroving király meghìvta az 

udvarába.252
 Kolumbán azonban Gallia határain szeretett volna letelepedni, hogy 

megfelelő elvonultságban élhesse az evangéliumi életet. Az uralkodñ tehát a szent 

embernek adományozta a Vogézek „kietlen sivatagában” fekvő, Annegray nevezetű, 

elhagyott rñmai erődöt.253
 A helyet az életrajz ìrñja bobbiñi Jñnás a locus horriblis 

terminolñgiájával ìrja le: kietlen és magányos pusztaság, amelyet szirtek vesznek 

körül.254
 A „sivatagi” erődbe (castrum) történő letelepedés kiemelése az elbeszélésben 

egyértelműen arra utal, hogy Jñnás egyik fontos forrása a Kolumbán vita megìrásában a 
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Vita Sancti Antonii volt.
255

 A kezdeti időkben a szent ember és társai sokat nélkülöztek 

itt, gyakran a mindennapi betevő falatjukat sem tudták megszerezni maguknak. 

Élelmüket a vadon biztosìtotta, a mező füveit, és a bokrok bogyñit fogyasztották, egy 

vadszilva vagy szederfajtát, melyet népnyelven „bullugának” neveztek.256
 Izrael pusztai 

vándorlására utal, amikor a szent ember vizet fakaszt a sziklábñl. Kolumbán továbbra is 

a magányra áhìtozott, ezért az „árnyas erdőkben és az utaktól távoli helyeken 

sétált…”257
 majd a monostortñl hét mérföldnyire fekvő barlangba vonult. A sivatagi 

atyáknál már emlìtett motìvumra: a civilizáciñ romlottságára és a természet ősi, tiszta 

állapotára Kolumbán vitája expressis verbis is utal, ugyanis a szent ember azért vonult a 

„sivatag” pusztaságába, mivel „jobb ugyanis az állatok vadságát eltűrni minden bűn 

nélkül, semmint az emberek haragját, amely ártalmára van a léleknek.”258
 

Kolumbánnak hamarosan újabb helyet kellett keresnie monostora számára; 

nemcsak a szerzetesek sokasodtak ugyanis meg, hanem gyñgyulásra vágyñ világiak is 

elárasztották a környéket. Új monostoruk helyét szintén egy korábbi rñmai település és 

erőd romjai között, Luxeuilben találták meg, ahol hőforrások fölé a rñmai korban fürdőt 

épìtettek. Az antik szentélyek és templomok – ahol hajdan pogány rìtusokat tartottak – 

teljesen elnéptelenedtek, a helyet medvék, farkasok és bivalyok sokasága népesìtette 

be.
259

 A régi romokat teljesen körülzárta a sűrű vadon. Itt épìtették fel az ìr szerzetesek 

monostorukat. A luxeuil-i éveket Jñnás elbeszélése szerint a vadonnal fenntartott szoros 

kapcsolat határozta meg. Szent Kolumbán olykor remetei magányba vonult az erdőbe; 

az életrajzban számos állatokkal kapcsolatos epizñd mutatja be a szent ember és a vadon 

szimbiñzisát. Kolumbán Szent Antalhoz hasonlñan a vadon ura, parancsol a 

vadállatoknak és megszelìdìti azokat. Ez a hagiográfiai motìvum nemcsak a szent ember 

hatalmát fejezi ki a természet felett, hanem visszaállìtja az Édenkert idilli állapotát, ahol 

a vadak még szelìden viselkedtek.  

Kolumbán a vadonban többször szelìdìt meg vérengző medvéket. Egy 

alkalommal egy medve lelegelte a Kolumbán eledeleként szolgálñ szedret (bulluga), 

mire a szent ember a bokrokat megjelölvén kettéosztotta azoknak termését. Attñl 
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kezdve a medvék és Kolumbán közösen fogyasztották az erdei gyümölcsöket 

ugyanazon bokrok két oldalárñl, anélkül, hogy megkárosìtották volna egymást.260
 Egy 

másik alkalommal Kolumbán a sűrű erdőben sétálván rátalált egy farkasok által leölt 

szarvas tetemére: „melyet egy medve szeretett volna elragadni, már vérét nyalogatta és 

húsának kisebb részét is szerette volna felfalni.”261
 Kolumbán rákiáltott a medvére, hogy 

hagyja meg bőrét, mert az sarukészìtéshez még jñ lehet. „Akkor a vadállat elfeledkezvén 

vadságáról, szelíden kezdett viselkedni, és természete ellenére, minden morgolódás 

nélkül, hízelkedvén fejét meghajtotta, és a tetemet otthagyta.”262
 A vadállatok contra 

naturam viselkedése, és szelìd meghñdolása a szent ember előtt az egész középkor 

folyamán kedvelt hagiográfiai motìvum lesz.  

Sajátosan értelmezi Massimo Montanari a Kolumbán életrajzában előfordulñ 

állatszelìdìtéseket, véleménye szerint az középkori ember legszorosabb kapcsolatban a 

vita keletkezésekor volt a vadonnal. A Rñmai Birodalom összeomlása után ugyanis a 

művelt területek drasztikus csökkenése arra késztette Eurñpa lakosságát, hogy 

használatba vegye a vadont. Az olasz medievista egyik tanulmányában a medvék 

szerepét vizsgálja a késő antik és kora középkori hagiográfiában. Véleménye szerint a 

vadállatok között a medve a legalkalmasabb arra, hogy az ember és természet közötti 

kapcsolatot megjelenìtse, mivel vadsága ellenére könnyen szelìdìthető és részlegesen 

háziasìthatñ, nem feltétlenül vad és ellenséges, de tényleges haszonállattá sose válhat.263
 

A szerző a 4–11. századi hagiográfiai forrásokban követi végig azon epizñdokat, 

amelyekben megjelennek a medvék. Végkövetkeztetése, hogy a vadállattal kapcsolatos 

ellenséges vagy barátságos kapcsolat mindig az adott kor gazdasági viszonyait tükrözi. 

Az agrárcivilizáciñ visszaszorulásának időszakában, amikor megkezdődik a természet 

használatba vétele az erdei remeték és medvék békésen élnek egymás mellett.264
 Ezt az 

elméletet sem igazolni, sem cáfolni nem tudjuk, annyit azonban hozzáteszünk, hogy az 
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furcsa és egzotikus elemként jelennek meg, vagy mint a mártìrok kivégzésének eszközei. A Rñmai 
Birodalom felbomlását követő gazdasági pangás idején megkezdődik a természet használatba vétele. 
Természet és ember szimbiñzisa tükröződik a hagiográfiai forrásokban is: az erdei remeték és a medvék 
békésen élnek egymás mellett. Az agrárcivilizáciñ ismételt és fokozatos kibontakozásával párhuzamban a 
szentéletrajzok is egyre negatìvabban ábrázolják a medvét. A 11. századra, amikorra a szántñföldi 
művelés véglegesen háttérbe szorìtja az erdő kultúráját, és a medvék már kifejezetten veszélyeztették az 
állatállományt, a hagiográfiai szövegek újra ellenséges hangnemben szñlnak a vadállatokrñl.  



81 

 

„új remeteség” 12. századi hagiográfiájában is előfordul a vadállatok megszelìdìtésének 

motìvuma, ami némiképp ellentmond a fentebb vázolt hipotézisnek. 

610-ben Kolumbánnak el kellett hagynia monostorát, mivel belekeveredett a 

burgundi udvarban támadt konfliktusokba. Gallia dél-keleti határa felé, az Alpok 

irányába indult, az itt élő alemann törzseket szerette volna megtérìteni. Hosszas 

bonyodalmak után, 612-ben sikerült megtelepednie az észak itáliai Bobbiñban, amelyet 

Agilulf langobárd király ajánlott fel neki.265
 A király embere Kolumbánt az Appenninek 

pusztaságába vezette Szent Péter templomához. „A hely bőséges és termékeny volt, 

halakkal teli folyóvizek csordogáltak arra. Azt a területet a régi hagyomány szerint 

Bobbiónak hívták az ott folyó vízről, egy másik, Trivea nevű hegyi patak is csordogált 

arra. Itt hajdanán Hannibál hatalmas kárt szenvedett télvíz idején, rengeteg lova, 

embere, és elefántja veszett oda.”266
 További párhuzamot lehet vonni Bobbiñ és Szent 

Antal sivataga között, ugyanis – mielőtt megtelepedett itt – Kolumbán Milánñban 

tartñzkodott és az ariánus eretnekek ellen „harcolt” az ìrás fegyverével.267
 A pusztaság 

tehát többek között továbbra is ideolñgiai táj, ahol a hit tisztaságát nem zavarhatja a 

tévtanìtás és az eretnekség.  

Kolumbán négy alapìtásának leìrása hasonlñ terminolñgiával történik, 

mindegyik monostor helye összeköthető az antikvitással: Annegray korábban rñmai 

erőd volt, Luxeuil-ben fürdő, Bregenzben oppidum, Bobbiñn pedig Hannibál seregei 

haladtak át hajdanán. A települések antik története azonban lezárult, egy letűnt és 

elbukott világhoz tartozik. Az első három város helyén romok állnak, Bobbiñban pedig 

Hannibál hatalmas veszteséget szenvedett, az itt áthaladñ elefántok párhuzamba 

állìthatñk a luxeuil-i vadon medvéivel, bölényeivel és farkasaival. A négy monostor 

közül egyedül Bobbiñ rendelkezik keresztény múlttal, erre utal az itt állñ Szent Péter-

templom.
268

 

A pogány vadon deszakralizálása tehát két különböző formában jelent meg a 

koraközépkori hagiográfiában. Egyrészt a keresztény hit térìtői megfosztották a tájat 

annak pogány szakralitásátñl – ennek leglátványosabb formája a szent fák kivágása volt 
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 Bullough: The Career of Columbanus. 16–22.  
266

 „… indicat se in solitudine ruribus Appenninis basilicam beati Petri apostolorum principis scire, in 

quam virtutes expertus sit fieri, loca ubertate fecunda, aquis irrigua, piscium copia. Quem locum 

veterum traditio Bobium nuncupabant ob rivum in eo loco hoc nomine fluentem amnemque alium 

profluentem nomine Triveam. Super olim Hannibal hiemans, hominum aequorum, elefantorum 

atrocissime damna sensit.” – Ionas: Vitae Columbani. 221. 
267

 Bullough: The Career of Columbanus. 16–22.  
268

 Wood: Jonas, the Merovingians and Pope Honorius. 104–105.  
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–, vagyis a természeti elemek és jelenségek többé már nem voltak azonosak az 

istenségekkel; másrészt a vadon által elhñdìtott rñmai civilizáciñ romjain a szerzetesek 

monostorokat épìtettek. 

 

4.2. Az „új remeték” vadonja 

 

A 11–12. századi remeterend alapìtñk életében fontos szerepet tölt be az alapìtás 

előtti időszak, amelynek egy részét a vadon pusztaságában töltik önsanyargatással. A 

hagiográfiai leìrásokban a táj ábrázolása összhangban van a remete aszkézisével. A 

bencés kolostori életben csalñdott szent emberek szinte kivétel nélkül a „sivatag” után 

vágyñdtak.  

A magányos remete lakhelye a legtöbb szentéletrajzban locus horribilis, a puszta 

sivatag terminolñgiájával leìrt táj, amely kellőképpen alkalmas az aszkézisre; lakatlan, 

elhagyatott hely, ahol a remete nyugodtan tud szemlélődni. A kietlen táj szinonimája 

gyakorta a vadállatok által lakott vidék. A vadállatoknak fontos szerepe lehet abban, 

hogy a remete lakhelyének liminalitását hangsúlyozzák. A vadállatok által lakott locus 

horribilis olyan rituális tér, ahol a remete elkülönülhet a társadalomtñl. Bár a vizsgált 

korszakban ritkán voltak teljesen magányos remeték a szentéletrajzok gyakran 

hangsúlyozzák, hogy a vadonban élő aszkéták egyedüli társai a vadállatok. Baldricus, 

doli püspök Robert d‟Arbrissel első életrajzìrñja beszámol arrñl, hogy amikor a szent 

ember a világot megvetvén egyetlen kìsérőjével a vadon magányába vonult az erdei 

állatok társaságát kereste, mert nem ñhajtott emberek közelében lenni.269
 Godric of 

Finchale /Godricus, eremita Finchalae/ (1065 k.–1170) remeteségét rettenetes tövisek és 

bozñtosok vették körül, csak kìgyñk és csúszñmászñk jártak arra.
270

 

A remeték vadonja nemcsak elhagyott vidék, hanem legtöbbször földje is 

terméketlen. A remete gyakran vonul vissza sziklás vidékekre, szigetekre, amelyek 

leìrásánál terméketlenségüket nem szükséges jelzőkkel is bemutatni. Néhány táj 

leìrásánál viszont külön kiemelik annak terméketlenségét, mint Muretum esetében, ahol 
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 „…divertit in silvam, hominum aspernatus collegium, factus contubernalis bestiarum.” – Baldricus: 

Vita Beati Roberti de Arbrisselo. 1049. 
270

 „…appluit denum loco, dumis et vepribus horrido, et serpentis pervio, et hactenus frequentato….” – 

Galfridus: Vita Sancti Godrici eremite. 71. 
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a szélfútta hegyet terméketlen erdők vették körül.271
 Szent Brúnñ vitájában Carthusiát 

úgy ìrják le, mint terméketlen fákkal teli helyet.272
  

A vad pusztaságban lakñ remete ki van téve az időjárás viszontagságainak. A 

nyugat-eurñpai területen élő remeték életrajzai érthető okokbñl nem a hőséget és a 

napsütést emelik ki, mint a sivatagi atyák vitái, hanem a hideget, a fagyot és a szelet. 

Amikor a kamalduli Sziénai Albert remete /Albertus, eremita in territorio Senensi/ 

Tauricella hegyére költözött testét leginkább a szelek sanyargatták.
273

 Gyakran a 

remeték ideiglenes lakhelyei is ki voltak szolgáltatva a zord időjárási viszonyoknak, az 

előbb emlìtett vita leìrja, hogy a mayenne-i erdőben találhatñ remetetelep szélén élt egy 

Péter nevű remete, aki a fák kérgéből kis kunyhñt épìtett magának a Szent Medárd-

templom romos fala mellett, azonban az erős szelek annak nagy részét lerombolták. 

Nehogy a szelek újra tönkretegyék mindazt, ami kunyhñjábñl megmaradt 

„megerősítette lefektetett tölgyfarönkökkel, melyeket fűzfavesszőkkel kötözött össze.”274
 

Godric of Finchale a sűrű tölgyek alatt épìtette meg kunyhñját, melyhez az ágakat a 

közeli ligetben vágta magának.275
 

A magányos remeték és a remetecsoportok gyakran telepedtek hegyes vidékekre 

a kora középkorban. A hegyes vidékek kiválasztását az elszigeteltség mellett a sivatagi 

atyák hagiográfiai hagyománya is befolyásolta. A hegyek gyakran szakrális helyként 

jelennek meg a középkori ember gondolatvilágában. Lecouteux ezt azzal magyarázza, 

hogy közvetìtő funkciñt látnak el ember és Isten között: csúcsuk közel van az egekhez, 

lábuk viszont a halottak birodalmához.276
  

 Amikor Ravennai Romuald magányra áhìtozott: „felmászott egy magas sziklára, 

amely a monostor birtokán feküdt, arra a vidékre egyetlen ember sem tette a lábát és 

emberi szót sem lehetett hallani ott. Négy évig élt ott minden emberi társaságot 

nélkülözve, csupán azt a három cipót fogadta el, melyeket a monostorból magával 

hozott…”277
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 „Porro tota silvestris et sterilis…” – Uo. 
272„infructuosis arboribus consita.” – Franciscus a Puteo Carthusiae Majoris prior: Vita Sancti Brunonis, 

Vita altera. 505. 
273

 Silvanus Razzi: De Alberto eremita in territorio Senensi. 402.  
274

 „ad quernos desuper incumbentes ramos vimineis funibus astrinxerat.” – Uo. 
275

 „…et ramos de nemore cadens, exiguam sub condensa quercu domunculam erexit.” – Galfridus: Vita 

S. Godrici eremite. 71.  
276

 Scaraffia: Questioni aperete. 1990. 15.  
277

 „Volens autem in possessine sui monasterii habitare, ascendit in quoddam saxum nullis hominum 

vestigiis pervium et ab humana penitus conversatione remotum. Ibi per quattor annos omni humano 
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Szent Anastasius, aki Hugñ clunyi apát (1049–1109) és VII. Gergely 

megbìzásábñl térìtőúton vett részt a hispániai szaracénok között, miután visszatért az 

apátságba csatlakozott egy nemesekből állñ csoporthoz, akik Szent Hugñ vezetésével 

Aquitániába indultak, hogy ott szerzetesi életet éljenek.
278

 Amikor Aquitániába értek és 

eljött a Nagyböjt ideje Isten embere magányra és félreeső helyekre vágyott, ugyanis 

szokása szerint böjti időszakban minden évben visszavonult egy magányos helyre, ahol 

megfelelően tudta gyakorolni az önmegtartñztatást. Végül is a Pireneusok hegyében 

kiválasztott egy alkalmasnak látszñ helyet.279
 Anastasius kérését közvetìtette az apátnak, 

aki beleegyezett, hogy az a Nagyböjtöt a hegyekben töltse. A szent ember, akinek már 

semmi akadály nem állott útjában elindult a hegyek felé, meglátott egy csúcsot, amelyet 

Abriscolának hìvtak és kiemelkedett a többi közül, végül ezt a hegyet választotta 

lakhelyéül. Társát, aki elkìsérte a hegy lábánál fekvő kápolnában hagyta, ő pedig 

„egyedül ment föl a hegyre, ahol lombos ágakból nagyon szerény hajlékot épített 

magának, és oltárt állított, melyen áldozatot mutathatott be. Ott az örök hóban és 

fagyban rengeteg böjttel, virrasztással és imával szolgálta Istent. Semmilyen élelmet 

nem vett magához, csupán hamuba sült kenyeret és vizet… melyeket a hegy lábánál 

maradt testvértől kapott.” 280
 

A remete vadonját nem kizárñlag a locus horribilis kelléktárának elemeivel ìrják 

le a hagiográfiai források, mint a fenti példákban, hanem olyan szövegek is vannak, 

amelyek termékeny és gazadag tájként ábrázolják a szent ember lakñhelyét. Gaufredus 

Grossus Tironi Bernát életrajzában a vadonnak a locus horribilisszal ellentétes képét 

rajzolja meg. A Vita Bernardi Tironiensis jñval hitelesebb és részletesebb leìrást ad a 

szent ember vadonban eltöltött éveiről, mint a többi hagiográfiai forrás a korszakbñl. Az 

életìrásbñl több részletet is megtudhatunk az erdei remeteségekben folytatott kézműves 

                                                                                                                                                                          

solatio destitutus singulariter habitans, exceptis tribus bucellis quas de monasterio secum detulerat…” – 

Petrus Damiani: Vita Beati Romualdi. 51–52. 
278

 Leclercq: Pierre le Vénérable et l‟érémitisme clunisien. 99–120 
279

 „Jam interim quoque instabat tempus quo vir Dei Anastasius in solitudinibus vel in praeruptis locis 

Quadragesimam celebrare consueverat; unde cum multum sollicitus esset, et die ac nocte apud se 

tractaret, tandem Pyreneos montes in propinquis sitos ad hoc elegit idoneos, ubi et Quadragesimas 

celebraret, et vitae eremiticae ad tempus vacaret.” – Vita Sancti Anastasii auctore Galtero. 429. 
280

 „Vir igitur Dei Anastasius, qui hoc solum desiderabat, ut suo voto satisfacere posset, cum magno 

gaudio ad montes iter arripuit; quibus cum appropinquaret, et jam, nullo obstaculo interveniente, singula 

loca notare posset, montem altissimum, qui Abriscola dicebatur, ad habitandum elegit, quia in ea parte 

qua situs erat, super alios montes eminebat. Derelicto ergo quodam fratre, quem secum habebat, ad 

radices montis in quadam ecclesia, solus montem ascendit, facto de frondibus satis angusto habitaculo, 

et altari ubi sacrificium offerret. Tunc inter nives assiduas et frigora Deo deserviebat, jejuniis, vigiliis et 

orationibus multum insistebat; nihil autem ad victum nisi subcinericium panem et aquam requirebat, 

quae… a fratre quem sub monte reliquerat, accipiebat.” – Uo. 429–430. 
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munkákrñl, gyűjtögetésről, étkezésről. A rettenetes hely toposzát leginkább a 

magánnyal és a világtñl valñ elvonulással kapcsolatban használja, és az erdei életről a 

valñsághoz közelállñ képet fest. Amikor Bernát a craoni erdő sűrűjébe vonult281
, 

egészen az utolsñ határkőig ment, ahol egy Péter nevű remete kunyhñjára talált. Ez a 

remete „se földműveléshez, se kertásáshoz nem értett, hanem napi betevő falatját 

részben az erdők fáiról szerezte, részben az esztergályos mesterség gyakorlásával 

biztosította magának.”282
 Péternek a Szent Medárd templom romjaihoz épìtett 

kunyhñjárñl a fentiekben már szñltunk. Az erdei remete megìgérte, hogy megtanìtja 

Bernátot az esztergályos mesterségre, és hogy halála után ő fogja örökölni a 

kovácsmesterséget is.  

Péter egy alkalommal meghìvta a remetéket ebédre, de mivel éléstáruk üres volt 

„azonnal megragadta kosarait, és a lakhelyét körülvevő erdőbe ment, a sűrű bozótosban 

a mogyoróbokrokat és a különféle erdei fákat fürgén megfosztotta gyümölcseiktől, míg 

megtöltötte vesszőkosarait különböző fajta almákkal. Egy bizonyos fatörzs üregében a 

méhek raja rengeteg viaszt és mézet termelt, és képzelheted milyen gazdagság áradt 

abból a bőségszaruból. Ilyen nagy szerencse láttán szerfelett elámult és felajánlotta azt 

a megérkező remetéknek,… mivel látta, hogy, Isten az élelemből és a fényből ennyi 

ajándékot tud nekik összegyűjteni. Hazatérvén az asztalt megrakta étkekkel: feltálalta 

ugyanis a lépekből kicsepegtetett mézet, az erdő számtalan fájának bőséges gyümölcsét, 

odahozta a fák leveléből készített főzeléket, bőségben éltek, csak a kenyér hiányzott, a 

lakoma legméltóbb része. És a testvérek ezen bőség megünneplése után cellájukba 

vonultak. Péter azonban Bernáttal maradt, hogy megtanítsa őt az esztergálás 

mesterségére… Bernát mindig otthon maradt, és nagyon takarékosan vezette a konyhát, 

a mező füveiből főzeléket készített, melyhez, hogy könnyebbé és ízletesebbé tegyék 

ünnepnapokon, sót is kevertek…” 
283
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 „in anteriorem eremum procedens” – Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 1380. szñ szerint a 
pusztaság mélyére vonult, de a fenti kontextusban az erdő jobb kifejezés 
282

 „Hic autem nec agros colere, nec hortos fodere noverat: sed arbusteis foetibus tantummodo 

tornatilisqae artis adjumento, quotidie mensae sibi fercula providebat”. – Uo. 
283

 „…festinus arripit cophinos suos, et aulae suae circumfusam undiquae silvam ingrediens, haud 

segniter spineta rubetaquae convellicat, corilos ceterasquae silvestres arbores suis expoliat fructibus, et 

dum sportellis suis diversi generis poma coacervat, in cujusdam trunci concavitate apum examen cum 

tanta cerae et mellis plentitudine reperit, ut ex ipsius copiae cornu tantas abundantias crederes emanesse. 

Admirans igitur tantos fortunae successus peregrini monachi… deputat meritis, quod tantam luminis ac 

cibi Deus materiam contulisset. Reversus domum mensam onerat dapibus: apponeit etenim favos 

distillantes immodicos arborumquae diversarum poma silvestria, pulmentumquae arboreis frondibus 

confectum advehit, essetquae opulentum convivium nisi panis deesset, dignior pars epularum. Fraternae 

autem laetitiae celebritate transacta, ad cellam suam quisquae revertitur... Petrus vero Guillelmum 
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Gaufredus leìrása a remeték táplálékárñl eltér a megszokott toposzoktñl. A 

szerző azáltal, hogy lakomának nevezi a remeték étkezését, és annak bőségét dicséri, a 

böjti étrendet értékeli magasra. A remeték az Édenkert idilli állapotát prñbálják meg 

visszaállìtani. Ahogy az a leìrásbñl is kiderül, a vadon olyan hely, ahol Isten bőségesen 

gondoskodik az ott lakñkrñl, az erdőben földművelés nélkül is változatos és bőséges 

étrendhez juthatnak hozzá a remeték. A leìrás középpontjában nem a remeték 

önmegtartñztatása áll, mint a legtöbb hagiográfiai szövegben, hanem az erdő 

paradicsomi termékenysége. A bemutatott táplálékok alig különböznek a toposzokban 

megjelenő szűkös eledelektől, mégsem az önsanyargatñ böjt, hanem pompás lakoma 

elemeiként jelennek meg a leìrásban.  

A szentéletrajzok a remetéket gyakran úgy mutatják be, mint akik csak kenyéren 

és vìzen éltek, ilyenkor a szent ember aszketikus böjtjének hangsúlyozása van a 

középpontban. Muret-i Szent István (Étienne Muret) (1045–1124) böjtjét is hasonlñan 

ábrázolja életrajza: „(Megtérése) napjától kezdve eledele csak kenyér és víz volt, kivéve 

nagyritkán egy kevéske babliszttel kevert leveskét, amelyet csak szükségletének 

betöltésére, és nem ínye gyönyörködtetésére fogyasztott.”284
 A hüvelyesekből készült 

liszt és az ezekből főzött főzelék rámutat a kor étkezési szokásaira. A hagiográfia a 

remeték étkezését leggyakrabban a „civilizáciñs” étkekről – kenyér, bor, főtt ételek – 

valñ lemondással és az erdei bogyñk, csonthéjasok valamint gyökerek fogyasztásával 

ábrázolja.  

Godric of Finchale eledelei: „… gyökerek, erdei méz, mogyoró továbbá alma 

voltak, és a szomjúsága enyhítésére a folyó édes vizet biztosított.”285
 Amikor Vercelli 

Vilmos (1085–1142) magányos szemlélődésre emberektől elhagyatott helyre vonult, 

megelégedett a mezei füvek gyökereivel.286
 Tironi Bernát, Chausey szigetén szintén 

csak nyers füvek gyökereit fogyasztotta.287
 Ravennai Romuald, amikor négy éven át élt 

egy sziklás hegy tetején szigorú böjttel sanyargatta magát: se kenyeret, se bort, se főtt 

                                                                                                                                                                          

(Bernardum) secum remanentem tornandi edocet disciplinam… Guillelmus (Bernardus) autem semper 

remanens domi, ut subjectus discipulus non sumptuose coquine complens officia, agrestes herbas 

conficit in pulmentum, quibus, ut molliores et dulciores reddantur, in festivis diebus salis admiscet 

condimentum…” – Uo. 1382. 
284

 „A die namque illa cibus ejus panis et aqua fuit, et interdum farinulae siligineae modica 

sorbitiuncula… minus sapida. necessitati utcunque servit, non delectationi.” – Gerardus Iterius: Vita S. 

Stephani Grandimontensis. 1016. 
285

 Galfridus: Vita S. Godrici eremite. 75. 
286

 „Hinc, dum ad humano destitatus solatio, contemplationi deserviens, et herbarum contentus 

radicibus…” – Joannes a Nusco: Vita S. Guilielmi fund. Montis Virg. 114–134. 
287

 „…herbarum utebatur crudis radicibus…” – Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 1384. 
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ételt nem fogyasztott, csak a fák gyümölcsein és a füvek gyökerein élt. 288
 A kenyér és a 

bor nemcsak a kereszténység alapvető civilizáciñs és liturgikus étele valamint itala, 

hanem a bencés regula is alapélelemnek tartja azokat, sőt két tál főtt ételt is 

engedélyez.289
 Azáltal, hogy Romuald lemond a monostori táplálkozás alapélelemiről és 

italárñl egyben a bencés szellemiséggel is szakìt, hogy az elmélyültebb 

remeteeszménynek szentelje életét. A hagiográfiai irodalomban a remete étrendjének 

bemutatása a bencés életmñd közvetett bìrálata is lehet. 

Nem minden esetben mondtak le a remeték a kenyérről, de búzakenyeret szinte 

sose fogyasztottak. Robert of Knaresborough /Robertus Knaresburgensis/ (1160 k.–

1218) 12. századi angliai remete kenyerének „receptjét” is megadja a vita. A remete, aki 

szerfelett sanyargatta magát a böjtökkel táplálékként csak kenyeret és főzelékféléket 

vett magához. „Kenyere pedig nem java búzából, hanem négy rész árpa lisztből és egy 

rész rostált hamuból készült.”290
 A fekete és a fehér, vagyis a búza és a rozs, árpa, 

tönköly vagy mixtura kenyér fogyasztása között széles szakadék tátongott a 

középkorban. A fehér kenyér sokáig luxuscikknek számìtott, és főként nemesek és 

előkelőbb kolostorok lakñi fogyasztották, mìg a fekete kenyér az alacsonyabb 

társadalmi státuszúak eledele volt. Ezért a korabeli böjtben és vezeklésben fontos 

szerepe volt a fehér kenyér feketével történő helyettesìtésének. Az árpakenyér alacsony 

sikértartalma miatt nem tudott rendesen megkelni, ezért tömör, masszìv tésztája volt.291
  

A hagiográfia a remete étkezésével is kifejezi annak liminális állapotát. A 

gesztenye, a bab, a borsñ, a lencse és a köles, és főként az ezekből a terményekből 

készìtett kásák még gyakran helyettesìtették a kenyeret a kor paraszti étrendjében.292
 A 

remeték pedig – amint láttuk – gyakran fogyasztották ugyanazokat az étkeket, mint amit 

az alacsonyabb rangú társadalmi rétegek. Béziers-i Szent Girardus (1070–1123) hitvallñ 

a többi marginális helyzetben levő csoporthoz hasonlñ ételeket fogyasztott. „Szent 

Girardus eledele hasonló volt, mint a pásztoroké vagy a csordásoké, kivéve, hogy a 
                                                           
288

 „non panem comedit, non vinum bibit, non coctum alicquid omnino gustavit, sed solis arborum 

pomis, et erbarum radicibus vixit.” – Petrus Damiani: Vita Beati Romualdi. 51–52. 
289

 Szent Benedek regulája 39. cap. „Úgy hisszük, hogy minden étkezésre, akár tizenkét ñrai, akár 
délután háromñrai, elég lesz két főtt étel…” „A kenyérből egy font elég legyen napjában, akár egy 
étkezés van, akár ebéd és vacsora.” Eredeti: „Sufficere credimus ad refectionem cotidianam tam sextae 

quam nonae omnibus mensis cocta duo pulmentaria…” „Panis libra una propensa sufficiat in die, sive 

una sit refectio sive prandii et cenae.” – RSB 39. cap. 
290

 „Panis vero non de adipe frumenti (Ps. 80: 17, 147, 14) sed de quator partibus farine ordeacie et 

quinta cineris cribrati proporcionaliter commixtis conficiebatur.” – Vita S. Roberti Knaresburgensis. 
Vitae atiquioris fragmenta. 371. 
291

 Montanari: Éhség és bőség. 42–45.  
292

 Uo. 63–64.  
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zsírt, melyet azok a férfiak olykor bőségesen fogyasztottak, ő teljesen megvonta 

magától. Attól az időtől fogva a búzakenyérről és a borról teljesen lemondott… Hogyha 

valaki szeretetből halat küldött neki, azt földművelő testvéreinek ajándékozta. A 

főzelékfélét és tejet pedig a legnagyobb gyönyörűségnek tartotta. Amikor azonban 

nyilvánosan étkezett a testvérekkel, látták, hogy főtt halat evett…, ugyanis böjtjét 

minden igyekezetével el kívánta rejteni.”293
 A remete étrendje azonban jñval szigorúbb, 

mint a társadalom peremén élő többi erdőlakñké, hiszen hiányzik belőle a hús és 

többségében az egyéb állati eredetű élelmek, sőt magányos böjtjében a haltñl is távol 

tartja magát. Az Alpoktñl északra fekvő területeken még sokáig éreztette hatását a 

„barbárok” táplálkozási struktúrája, amely alapvető élelemforrásnak a húsféléket 

tartotta. Így az azokrñl valñ lemondás fokozott aszketikus értéket képviselt.294
 A 11–12. 

századra a clunyiek már eltértek a regula előìrásaitñl, melynek értelmében csak a 

betegek fogyaszthatnak húst.295
  

Az erdei remeték gyakran termesztettek zöldségféléket: hagymát, hüvelyeseket 

és káposztát, és ezekből sokszor készìtettek magunknak főzelékfélét (pulmentum), 

valamint lepényeket.296
 A fent emlìtett Robert of Knaresborough életìrásában 

olvashatjuk: „Kásája pedig nagyon távol állt attól, amit Ézsau vadászat idején 

fogyasztott, éspedig fonnyadt zöldségek leveleiből és egy kevés babból készült, só nélkül, 

némi árpaliszt hozzáadásával. És, hogy minden ízben való gyönyörködéstől megfossza 

ínyét, hetente csak egyszer főzött magának kását.”297
 A pulmentum alapvető tápláléka 

volt a szegény népnek a kora középkorban, gabonábñl, hüvelyesekből, főzelékfélékből 

főzték, ha gazdagabbá akarták tenni szalonnát vagy füstölt húst is raktak bele.298
 

A remeték kevés állatot tartottak, ugyanis a kertészkedéshez nem volt szükséges 

igavonñ állat erejére, húst pedig nem fogyaszthattak. A hús mellett a borrñl is 

                                                           
293

 „Victus illi cum bubulcis et pastoribus suis communis erat, excepto quod adipem et virum illis 

interdum largirebatur, ipse vero penitus ab his abstinebat. Ex illo tempore panum triticeto et vini potione 

penitus ab his abstinere coepit, adipem vero pluribus ab annis ante non attigerat. Pisces autem, si quando 

illi ab aliquo pro caritate mittebantur, fratribus suis agricolis impertibatur, ipse vero legumina et lac pro 

summis percipiebat deliciis.Quotiens tamen foris cum fratribus comedisset, pisces elixos attingere 

videbatur, semper ostentionem fugiens et suam abstinentiam toto studio occultare desiderans.”– Vita S. 

Girardi Confessoris. 495. 
294

 Montanari: Éhség és bőség. 23–26. 
295

 RSB 39: 11.;  Harvey: Living and Dying in Medieval England, 1110–1540. 39. 
296

 Becquet: L‟érémitisme clérical et laïc dans l‟ouest de la France. 192–193. 
297„Pulmenta quidem, a pulmentis Esau de venacione delicatis multum distantia, erant de marcidis 

olerum foliis sub fabarum modica sine sale minuta ordei farinula. Et ut omnem gutturi delectabilem 

adimeret saporem, pulmento semel cocto per septimane…” – Vita S. Roberti Knaresburgensis.Vitae 

atiquioris fragmenta. 371.  
298

 Montanari: Éhség és bőség. 44–45. 
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lemondtak, de gyakran olajat és halat se vehettek magukhoz, amint Szent Girardus 

esetében már emlìtettük.299
 Szent Romuald életrajzábñl értesülünk arrñl, hogy az erdő 

kenyérpñtlékkal is ellátta a remetéket. A remeték „egy kevés gesztenyén éltek, amit 

magukkal vittek.” 300 
Vercelli Vilmos /Guilelmus Vercellensis/ sok időn keresztül csak 

babot (fabae) és gesztenyét (castanae) fogyasztott, amit saját kezével gyűjtött, melléje 

hamuba sült cipñt evett.301
 A 10–12. században Dél-Eurñpában igen elterjedt volt a 

gesztenye fogyasztása; mivel lisztet lehetett belőle őrölni, pñtolta a szántñföldeken 

termeszthető kenyérgabonaféléket.302
 Ez is arrñl tanúskodik, hogy az erdőben 

komolyabb agrártevékenység végzése nélkül is meg tudtak élni a remeték. 

Az alfejezetben áttekintettük, hogy a vadon milyen változatos mñdon jelenik meg 

a 11–12. századi remeték életrajzaiban. A vadon sivatagát a hagiográfusok gyakran 

toposzok segìtségével ìrták le, de a vizsgált szövegek a locus horriblis motìvumain 

túllépve a remeték életének számos valñs momentumát is bemutatják. Ezek között 

emlìthetjük meg a remeték étkezését részletesen ábrázolñ leìrásokat, amikor az erdei 

füvekkel és gyökerekkel táplálkozñ remete toposza mellett bemutatják, hogy miből 

álltak a szent emberek által fogyasztott kenyerek és főzelékek. Hasonlñképpen reálisak 

lehetnek a remeték erdei gyűjtögető körútjait leìrñ részletek, valamint az erdőben 

folytatott kézműves munkák ábrázolása, mint például az esztergályos mesterséget 

folytatñ remete alakja. Így ha nem is teljes, de részleges viszont aprñlékos képet 

kaphatunk a kor remeteéletéről. 

 

 

4..3. A remete kertje és a vadállatok megszelídítése 

 

Herrade, landsbergi apátnő (1178 előtt–1196) Hortus Deliciarum cìmű művében 

szereplő képi ábrázolás erkölcsi magaslatra helyezi a remetét, de ugyanakkor a 

remeteség szatìrájának is tekinthető a rajz. (1. ábra) Az ábrázolás a remete és természet 

viszonyára is rámutat. A képen szereplő Scala Virtutum, az Erények Lajtorjájának 
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 Becquet: L‟érémitisme clérical et laïc. 192–193. 
300

 „Vicebant autem ex aliquantis castaneis quas secum detulerant. Cumque dies dominicus advenisset 

et alia cibi spes nulla iam superesset, ceperunt fratres pauculas que remanserant castaneas deglovere, et 

iam quodammodo dubitantes ultimum ex eis convivium preparare.” – Petrus Damiani: Vita Beati 

Romualdi. 110. 
301

 „Victus ejus erat (eo quidem tempore) tantum fabae et castanae, quas propriis colligebat manibus, et 

hordaceus panis idemquae subcinercius.”– Joannes a Nusco: Vita S. Guilelmi fund. Montis Virg. 117.  
302

 Montanari: Éhség és bőség. 53. 
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ábrázolása bizánci gyökerekre megy vissza. Az erények létráján az örök élet koronája 

fele lépkednek a korabeli társadalmi rétegeket megjelenìtő alakok: a lovag, a nő, az 

apáca, a klerikus, a szerzetes, az inclusus és a remete. A létra lábánál a sárkány alakban 

lévő ördög elnyeli a lebukñkat, a felfelé igyekvőket a démonok nyilai veszélyeztetik és 

az angyalok pajzsai védik. A mennyei hazába vezető lépcsőfokokrñl a felfelé menetelők 

azonban sorra lebuknak a világi kìsértések csábìtásának engedve. A remete már 

majdnem elérte a legfelső fokot, de kertje iránti túlzott rajongása visszahúzza a földre.303
 

A rövid tunikás, hosszú szakállat viselő alak ugyanis nem az ég felé hajol, hanem 

visszagörnyed a föld irányába, ahol kis dombon növényábrázolás jelzi kertjét. A remete 

kertje (ortus heremite) kifejezés kétszer is szerepel a rajzon.  

Bár Herrade a remetét a legfelső fokra helyezte, mégis ugyanolyan esendőnek 

tartja, mint a létra alsñbb fokain állñ lovagot, nőt vagy klerikust.304
 A remete kertje, 

amely a vadon és a természet jelképe a kép másik sarkában találhatñ, egészen közel a 

mennyei koronához, ezáltal hierarchikusan is magasabbra kerül, de nem eléggé magasra. 

A képi forrás tanúsága szerint a városi élet, azaz a világiak és a világi papság élete ugyan 

sokkal több veszélyt jelent az üdvösségre nézve, de a vadonban töltött aszketikus 

remeteélet sem elegendő az örök élet koronájának elnyeréséhez, ha kizárñlag a fizikai 

munkára korlátozñdik és nem társul hozzá az elmélyült szemlélődés és ima. Herrade 

alapvetően nem a remeteséget ìtéli el, hanem az önmagáért valñ és földhözragadt 

aszkézist. A teremtett világ szeretete nem elegendő, ha az nem a Teremtő iránti szeretet 

egyik megnyilatkozási formája. A remeteség elterjedtségére utal, hogy a képen két 

remetetìpus is találhatñ. A vadonban élő remete mellett megjelenik az inclusus is. Ez a 

remetefajta cellája magányába zárkñzik, aszkézisének legfontosabb eleme a teljes 

elzártság, ezért is vádolja Herrade a restség bűnével, amelyet a képen láthatñ dìszes 

derékalj szimbolizál. 
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 „Heremita. Hic heremita falsorum heremitarum personam gerit qui ortum suum excolens et 

superfluis cogitationibus plantationi sue intendens, ab oratione retrahitur et a divine contemplationis 

dulcedine (cui vacare et inherere deberet) sequestratur.” – The Hortus Deliciarum of Herrad. 201. 
304

 Mìg a lovag és a nemes asszony vesztét a drága kelmék szeretete, a kéjvágy, a kapzsiság és a gőg 
okozza, addig a klerikust a részegeskedés, a bujaság, a szimñniákusság és más bűnök taszìtanak a 
kárhozatba. Az apáca egy pap csábìtásának és vagyonának engedett, a szerzetes a magántulajdon után 
sñvárgott. Az inclusus a restség bűnében találtatott könnyűnek. A város ábrázolása közvetlenül az 
ördögöt jelképező sárkány mellett találhatñ. Városra és erődre utalñ ábrázolás találhatñ a kép aljának 
másik sarkában is. A lovakkal és fegyveresekkel megjelenìtett épület feltehetően a várra, a kereszttel 
ellátott torony pedig a templomra utalhat, a korabeli társadalom világi és egyházi hatalmát jelképezvén. 
– Uo.  
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 Amint az előző alfejezetben láthattuk a remeték gyakran saját kertjükben 

termelték meg élelmüket. A hagiográfiai irodalomban gyakori a magának kertet épìtő és 

azt művelő remete képe, amely már a Vita Sancti Antoniiban is megjelenik. Szent Antal 

oázisában gabonát termelt magának, hogy ne szoruljon adományokra, később zöldséget 

is nevelt, hogy a hozzá betérőket el tudja látni élelemmel.305
 Az erdőben kertet épìtő 

remete a sivatagi atyák példáját követi, de az egyiptomi pusztaságnál jñval 

termékenyebb földön munkálkodik. Remete Szent Antalnak a pusztaságban kellett 

kertet létesìtenie, nyugati követőinek az erdők tisztásain. A kertészkedés egyszerre 

biztosìtja a remete testi és lelki szükségleteit: a kétkezi munka változatosabbá tette a 

szemlélődéssel eltöltött életet, elűzte az unalmat és a fásultságot. Ugyanakkor a 

kertészkedésnek fontos szimbolikus jelentése is volt: kifejezte, hogy a remeték a vadont 

Paradicsommá alakìtják, életszentségükkel helyreállìtják az Édenkert harmñniáját. A 

kert megművelése nem ekével, hanem kétkezi munkával történik, ami sokkal kisebb 

beavatkozást jelent a vadon életébe, mint a szántñföldi gazdálkodás. A remete kertje 

szakrális hely, melyet gyakran elhatárol a környező profán világtñl, ugyanis a remete a 

fizikai és szellemi terület határvidéken él, a megművelt föld (terra arabilis) és a vadon 

természet (saltus) találkozási pontján. A két világ közötti éles határvonal a szent ember 

csodái révén válik átjárhatñvá.306
  

A remete kertje a tevékeny és szemlélődő élet: a vita activa és contemplativa 

legalkalmasabb helyszìne. A kertnek fontos szerepe volt egy olyan korban, amikor a 

kétkezi munka újra elnyerte megbecsülését.307
 A kert továbbá az elmélkedés, a lectio 

Divina szìnhelye is a remete életében. Petrus Damiani Szent Romuald életrajzában 

leìrja, hogy a szent ember cellája körül sétálgatva egy-egy fa alatt megállva énekelte a 

zsoltárokat.308
  

A táj elidegenìtésének egyik formája a remete kertjének körbekerìtése. Legjobb 

példát erre a kertészek védőszentjének, az ìr származású remetének, Szent Fiákernek 

(†670) az életìrásában találhatunk. Bár a szent ember a Meroving-korban élt, életrajza a 

12–13. század fordulñján keletkezett. A vita szerint Fiáker a meaux-i püspökségben 
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 Szent Athannasziosz: Szent Antal élete. 86. Eredeti: ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ: ΒΙΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΣΟΤ ΟΙΟΤ ΠΑΣΡΟ ΑΝΣΩΝΙΟΤ. [Athanasius: Vita S. Antonii.] 915–916.  
306

 Golding: The Hermit and the Hunter. 110.  
307

 Holdsworth: The Blessings of Work. 59–76. 
308

 „Psalterium quidem per dies singulos totum canebat per latitudinem heremi psallendo spatiabatur,… 
nunc sub ista arbore vicenos, nunc sub illa tricenos vel quadragenos concinens psalmos.” – Petrus 

Damiani: Vita Beati Romualdi. 20–21. 
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fekvő Breuil-ben telepedett le Faro püspök támogatásával.309
 A remete életszentségének 

hìre annyira elterjedt, hogy az emberek mindenünnen lakhelye köré sereglettek. Fiáker 

pedig „… kezének munkájával táplálta a szegényeket. Látta, hogy nagyobb és 

kiterjedtebb helyre van szüksége, ahol kertet építhet és a zöldséget, valamint a 

fűszernövények különböző nemeit elültetheti…”310
 Fiáker engedélyt kért a püspöktől, 

hogy körbekerìthessen egy ligetet, ahol kertet épìthet. Faro püspök akkora területet 

engedett át a remetének, amekkorát az kezének munkájával körbe tud kerìteni egy nap 

alatt. Fiáker munkáját isteni csoda segìtette, ugyanis a szent ember botja érintésére a 

föld kettéhasadt és a liget fái ledőltek. A „kemény szikla pedig isteni akaratra, a 

természettel ellentétes módon meglágyult, és üreg keletkezett benne, hogy a szent ember 

számára alkalmas szállást nyújthasson.”311
 Egy asszony ezt meglátván Fiáker tetteit 

ördögi mesterkedésnek vélte és boszorkánysággal vádolta a püspök előtt. A remete 

kertjét nemcsak fizikailag különìtette el a profán külvilágtñl, hanem tilalmakkal is. 

„Attól az időtől kezdve, hogy a mondott asszony a szent embert bevádolta a püspöknél 

egészen mostanáig asszonyok a monostor területére nem léphetnek. Fiáker az asszony 

iránti haragjában Istenhez imádkozott, és Isten, a bosszúálló Úr, sérelmét úgy torolta 

meg, hogy minden asszonyt, aki belépett a monostor területére betegséggel sújtott.”312
 A 

kora középkorban tisztátalannak számìtñ asszonyok rituális kizárásával Fiáker kertje 

nemcsak valñs, de természetfölötti akadályokkal is elhatárolñdik a külvilágtñl. 

A remete kertje egyrészt elhatárolñdik a profán világtñl, másrészt összeköti a 

vadon természetet és a civilizált vidékeket. Leginkább az állatokkal kapcsolatos csodák 

révén oldñdik fel a vadon és a mezőgazdasági művelés alatt állñ terület közötti ellentét, 

ezeknek a csodáknak a szìnhelye gyakran a remete kertje. A háziállatok a vadonban 

vadakká, mìg a vadak a remete kertjében szelìdekké válnak.313
 Az Édenkert 

megteremtésének fontos eleme az állatok megszelìdìtése. A remete kertjébe tévedő és az 

                                                           
309

 Sharpe: Fiacrio. 674. 
310

 „ut haberet unde necessitatibus advenientium subveniret, et de labore manuum suarum inopiam 

pauperum relevaret, visum est ei, quod amplior et spatiosior locus foret ei utilis ad hortum faciendum, 

ad plantanda olera et alia diversarum herbarum genera.” – Acta Sancti Fiacrii. 606. 
311

 „Petra namquae durissima contra naturam divinu motu mollita, ut sessioni sancti viri esset habilior, 

sub ipso concavum eidem praestitit locum.”– Uo.  
312

 „Ab illo igitur tempore, quo mulier Sanctum virum accusavit apud episcopum, usquae in praesens, 

mulieres in monasterium Sancti non intraverunt. Ad iram siquidem provocatus a muliere oravit, ut Deus 

ultionum Dominus injuriam suam sic vindicaret, quod omnis mulier monasterium ejus ingredetur, sui 

corporis infirmitate incurreret.”– Uo. 
313

 Golding: The Hermit and the Hunter. 110. 
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ott kárt tevő állatok szelìd megintésének motìvuma szintén Szent Antal életìrásában 

bukkan fel először.314
 

A 11–12. századi hagiográfiai forrásokban gyakran megjelenik az erdei vadakat 

gyöngéden fegyelmező remete alakja. Godric of Finchale remeteségében kertet épìtett, 

amelyet többféle erdei vadtñl kellett megvédenie. „A zöldségesében és a fái között kárt 

okozó vadállatokat a tiszteletreméltó atya gyengéden rájuk csapván megfegyelmezte, és 

egészen kertjének határáig hajtotta azokat. Majd örökre megtiltotta nekik, hogy oda 

belépjenek.”315
 Egy virágzñ cserjést is ültetett, amelynek virágait és a zsenge ágak 

hajtásait egy szarvas gyakran lelegelte. A történet legérdekesebb mozzanata, hogy a 

szarvas a monostori penitencia gesztusaival kér bocsánatot a szent embertől: „…a 

szarvas az emberi bűnbánattartás módjára lehajtotta a fejét a lábához, mintha veniát 

kérne.”316
 Máskor az erdő sűrűjéből medvék jöttek elő, melyek a remete mézét 

megdézsmálták. Godric a medvéket is hasonlñan távol tartotta méhkaptáraitñl, mint a 

többi állatot kertjétől.317
 Godric „a szegények ellátására főzelékféléket ültetett, 

amelyeket egy fiatal nyúl alattomban lelegelt…”318
 Amikor a remete észrevette a nyulat 

a zöldségtermést hátára kötötte, majd megintette és megtiltotta annak, hogy kertjébe 

belépjen. 

A kertjét a vadaktñl oltalmazñ remete – mint a fentiekben láttuk – már a sivatagi 

atyáknál megjelenő motìvum, azonban Godric vitájaban újìtásként jelenik meg, hogy a 

szent ember a szegények szükségleteinek biztosìtására ültet kertet, és azt védi meg a 

károkozñ vadakkal szemben. Az epizñdban a remete nemcsak a vadon ura, hanem 

fontos társadalmi szerepet is ellát, egyben közvetìt a vadon és a társadalom között: 

megszelìdìtvén a kártékony vadakat a szegények javára.  

Vercelli Vilmos életìrásában a remete kertjét szelìd farkasok védelmezik a 

kártékony erdei vadakkal szemben: „… a Cuneatus (Goleato) nevű hegyen, ahol Isten 
                                                           
314

 Szent Athannasziosz: Szent Antal élete. 86. Eredeti: ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ: ΒΙΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΣΟΤ ΟΙΟΤ ΠΑΣΡΟ ΑΝΣΩΝΙΟΤ. [Athanasius: Vita S. Antonii.] 915–918. 
315

 „Animalia quoque indomita oleribus et arboribus damna inferebant: ad quae venerabilis Pater 

egrediens, quasi mansueta et domita virga corripuit, et extra fines suos minans, horti sui perpetuum 

interdixit introitum.” – Galfridus: Vita S. Godrici eremite. 74.  
316

 „Plantavit et virgultum cujus flores et extremas teneritudines cervus praerodere consuevit: quem ipse 

aliquando repertum et fugam attententem levi protensione manus praestolari praecipit; stetitque et 

humanae poenitentiae formam aemularetur deflexa cervice et submisso capite ad pedes ejus veniam 

rogare videbatur.” – Uo. 74.  
317

 „…ursos ac intima silva ut apes ejus comederent…” – Uo. 
318„Ad refectionem pauperum olera plantaverat, quae lepusculus furtive depascevat… Quem sanctus 

apprehensum virga cecidit, et annonam olerum humeris suis alligans in his verbis dimisit; Cave ne tu vel 

aliquis de cognatione tua hunc ulterius veniat, et quae pauperum usibus sunt pro futura invadere 

praesumat.” – Uo. 74. 
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embere tartózkodott, magának kertet készített, melyet saját kezeivel művelt. Azután egy 

vaddisznó, szokás szerint az erdőből jövén, feltúrta és elpusztította azt, amit a szent 

elültetett. Egy napon mikor észrevette a munkájában esett kárt, fennhangon kiáltani 

kezdett: ’Hol vannak? Hol vannak kertem védelmezői?’ Erre a hangra két farkas 

gyorsan odasietett, és füleiket hegyezvén készen álltak a segítségre, azaz várták, hogy 

mit parancsol nekik Isten embere… Parancsát késedelem nélkül megértették, és a 

disznót a kertből kivonszolták, majd sértetlenül szabadon engedték. Miután ez 

megtörtént, a kertbe többé a disznó nem tette be a lábát.„319
 

Guillaume Firmat /Guilielmus Firmatus/ (1026–1103) normandiai remete, a 

kertjét feltúrñ vaddisznñt szelìdìti meg. A vaddisznñ görbe agyarával kitúrta az ágyásba 

ültetett káposztákat. Ekkor „a szent odament hozzá, és füleit gyengéden megragadván, 

finoman bezárá őt cellájába, böjttel fenyegeté, éjjel bezárva tartotta, és reggelre kelvén 

elengedte, nehogy az továbbra is kertjeit fenyegesse. Hasonlóképp őzeket és nyulakat is 

magához szólított, enyhén rájuk csapott, így tiltotta meg nekik a bejárást kertjébe.”320
  

A hagiográfiai irodalomban megjelenő állatoknak többféle szerepe lehet321
, 

bizonyìthatják a szent ember csodatévő hatalmát, hangsúlyozhatják aszkézisét, vagy 

hétköznapi életének szereplőiként bukkannak fel: gondoskodnak a szent munkájárñl, 

utazásárñl, öltözékéről és mindenekelőtt élelméről. Az is gyakran előfordul, hogy az 

állatok semmilyen kapcsolatban nincsenek a szent emberrel, hanem az őt körülvevő 

környezet részei.322
 Amint a fentiekben láthattuk a vadállatok gyakran a vad és 

barátságtalan táj elemeiként jelennek meg, de a vadak sokasága a locus amoenus 

termékenységét is szimbolizálhatja. Vercelli Vilmos és Guillaume Firmat életìrásában 
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 „Non praeterendum hoc arbitror, quod cum eodem monte Cuneato Vir Dei moraretur, hortulum sibi 
aptaverat, quem propriis manibus ipse colebat. Interea quiddam sus, solito more de silva veniens, quae 

seminaverat sanctus ipse eruens, devastabat. Quem die quadam dum in proprii laboris detrimento 

conspexisset, alta voce clamare coepit: Ubi sunt? Ubi sunt defensores hortuli mei? Ad cujus vocem duo 

lupi subito venientes, arrectis auribus astare coeperunt, quasi expectantes quid eis Vir Domini esset 

jussurus. Ad quos imperat, ut suum sine mora capientes, de horto traherent, eumquae illaesum abire 

permitterent. Quod ubi factum fuit, ad hortulum sus amplius non est regressus.” – Joannes a Nusco: Vita 

S. Guilielmi fund. Montis Virg. 124. 
320

 „Quadam vero die accurrens Aubertus ad S. Firmatum, Pater, inquit, sancte, setiger immanis, adunco 
dente fodiens hortulos, caules evellicat explantatos. Venit Sanctus ad setiger: et ejus apprehensa molliter 

auricula, mansuetum reclusit in cellula: et comminans ei ieuneum, nocte illa tenuit inclusum, et mane 

facto dimisit abire, ne amplius hortulos suos foderet comminatus. Similiter capreoles et lepores ad se 

compellabat venire, et eos molli percutiens ictu, ingressum sui interdicebat hortuli.” – Stephanus 

episcopus: Vita Sancti Guilielmi Firmato. 339–340. 
321

 Az állatok szerepéről a remeterendi hagiográfiában ld. Urbán: Szentek és vadállatok. 7–26.  
322

 Boglioni: Il santo e gli animali nell alto Medioevo. 940. 
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az állatok elsősorban a szent ember természet feletti hatalmát jelenìtik meg, de arra is 

rámutatnak, hogy a remete szimbiñzisban élt a vadonnal.323
 

A remete a vadon ura, aki szolgálatába állìtja a vérengző vadállatokat, ahogy 

Vercelli Vilmos tette a farkasokkal. A farkasok nemcsak a démoni erő szimbñlumai 

lehetnek, mint Szent Antal életrajzában, hanem a szent ember és rajta keresztül Isten 

hatalmának eszközei. A szelìd farkas motìvuma végigvonul a hagiográfiai irodalmon.324
 

A ragadozñösztöneit visszatartñ farkas leìrása legszemléletesebben Tironi Bernát 

életrajzában jelenik meg. A farkas egy elcsatangolt borjút vezet vissza a remeteségbe a 

remete lába elé. „A borjú őrzője és vezetője a harapós farkas volt, és böjtre szorította 

ragadozó fogait… nemcsak hogy visszafogta rabló torkának vadságát, hanem a borjút 

védelmezte és vezette… .”325A farkas a szent emberhez vezette a borjút, szelìden megállt 

lábai előtt és fejét meghajtva adta át azt, majd visszatért az erdőbe. 

 Az epizñd nagyon hasonlìt a Kolumbán vitájában szereplő medve történetére. A 

farkas ugyanúgy hñdol be a szent embernek, mint az emlìtett életìrásban a medve. Még 

az engedelmesség gesztusa is ugyanaz, mindkét vadállat fejet hajt a remete előtt. A 

farkas természetével teljesen ellentétesen, contra naturam viselkedik: nem 

megtizedelője, hanem védelmezője a háziállatoknak. Gaufredus, az életrajz ìrñja 

hangsúlyozza, hogy Bernát aszkézise és erényei által nyeri el a vadállatok feletti 

hatalmat.
326

 

A ragadozñ fenevad békés viselkedése nemcsak a letűnt édenkerti állapotok 

visszaállìtására utal, hanem a szent ember egyben a Messiás béke országának eljövetelét 

is elősegìti, amelyet Izajás jövendölt meg. Az ñtestamentumi prñféciában ugyanis a 

vadállatok békésen viselkednek, a farkas a báránnyal lakozik (Iz. 11. 6). A vadállat és 

különösen a farkas megszelìdìtésének toposza eszkatolñgikus jelentést is kap. Így a 
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 Urbán: Szentek és vadállatok. 7–26.  
324

 Pluskowski: Wolves and Wilderness. 166–168. 
325

 „Fit vituli custos mordax lupus atque reductor. Et reprimit dentes jejunos atque rapaces. Qui cum 

recto itinere proprius accederet, monachi, qui cum servo Dei erant, vitulum esse suum, quem pastor 

eorum amiserat, recognoscunt, lupinaeque rabiei rapacem ingluviem non solum ei pepercisse, sed etiam 

illum custodisse atque reduxisse, stupore mentis attoniti, ultra quam credibile sit, admirati sunt. Lupus 

vero, ob praesentiam monachorum conspectumque nihil territus, ferme usque ad viri Dei pedes 

propinquare non timuit, atque blandienti vultu illum conspiciens paulisper substitit, demissoque capite 

illi, quasi vitulum suum commendans, ad silvas remeavit.” – Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 

1409–1411. 
326„O sanctissimi Bernardi potentem innocentiam! O humilitatem imperiosissimam! quae sic belluinam 

ferocitatem alligat, ut sibi non queat obesse, imo cogatur prodesse.”– Uo. 
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vadon, ahol a remete szeretné monostorát megalapìtani, nemcsak a múltbeli, hanem az 

eljövendő mennyei boldogság szìnterévé válik.
327

  

Xanteni Szent Norbert (1080/1082–1134) életìrásában a szelìd farkas története 

több szinten is értelmezhető, hiszen a szent ember a farkassal történt igazságtalanság 

orvoslñjaként jelenik meg. A vita szerint a szerzetesek egy nap fát vágtak az erdőben, 

amikor megláttak egy őzet elragadñ farkast, a vadállatot kiáltozásokkal elűzték, és 

prédáját megszerezték maguknak. „A farkas panaszkodván a vele megesett 

igazságtalanság felett, követte őket, és a ház kapuján… egy házőrző kutyához 

hasonlatosan bement, hogy visszakövetelje azt, amit tőle elraboltak.”328
A szerzetesek 

nagyon csodálkoztak, és azt mondták „hogy minden ok nélkül egy ilyen rettenetes állat, 

ennyire szelíd külsőt nem vesz magára.”329
 Norbert összehìvta a monostor népét, és 

kiderìtette az esetet. Végül igazságot szolgáltatott a vadállatnak és visszakövetelte 

számára jogos tulajdonát. 

A történet elsősorban a szent ember vadon feletti hatalmát jelképezi, hiszen a 

vérengző vadállat már a közelében is nagyon szelìden viselkedik, mint egy házőrző 

kutya: „canis domesticus.” Ebben az esetben csodatételre sincs szükség, a remete 

életszentségének kisugárzását megérzi a vadállat és háziállatként viselkedik. Az 

epizñdnak a vadon megszelìdìtésén kìvül több értelmezése is lehetséges: fő 

mondanivalñja az igazságosság és igazságszolgáltatás. Lehetséges, hogy társadalmi 

igazságosság helyreállìtását szimbolizálja. A szerzetesek számára a történet példa értékű 

lehetett, azáltal, hogy a monostori hierarchiát kiterjesztette a természet világára.330
 A 

vadállatok megszelìdìtésének motìvuma többek között ugyanis az apát tekintélyének 

alátámasztását szolgálta a hagiográfiában. Ezek a történetek a szerzetesek legfontosabb 

kötelességét, az engedelmességet állìtják középpontba. A viták olvasñközönsége 

zömében a szerzetesi közösség volt. A történetek exemplum értéke abban rejlik, hogy a 

szerzeteseknek ugyanúgy engedelmeskedniük kell a közösség vezetőjének, mint a 

vadállatoknak a szent embernek.  

A kora középkori hagiográfiai irodalombñl szinte teljes egészében hiányzott az 

aprñ állatokat oltalmazñ szent remete alakja. A korábban ábrázolt remeték nagyvadakat 
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 Pluskowski: Wolves and Wilderness. 2006. 168. 
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 „At lupus, quasi de injuria sibi illata conquerens, sequebatur eos, et ad ostium domus, quam illi 

fuerant ingressi, ut canis quilibet domesticus residens, quod sibi ablatum fuerat repetere videbatur.” – 

Canonicus Praemonstratensis: Vita S. Norberti. 1315–1316. 
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 Uo.  
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 Alexander: Saints and Animals in the Middle Ages. 116–117.  
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és kártékony ragadozñkat szelìdìtettek meg a legendák és életrajzok szerint, de nem 

törődtek a kisebb vadakkal és madarakkal. A kisebb állatok iránti gyöngéd érzelmek 

megjelenése részben előrevetìti Assisi Szent Ferenc természetkultuszát. Godric of 

Finchale az erdei vadak megmentőjévé és oltalmazñjává válik: „Nyulak és más erdei 

vadállatok a vadászok haragja elől menekülvén, az isteni akarat által ösztönözve hozzá 

tértek; ő pedig menedéket nyújtott nekik és alkalmas időben szabadon bocsátotta az 

állatokat. A madarakat, amelyek a téli fagyoktól elgémberedtek, ölében melengette, 

mígcsak vissza nem nyerték korábbi erejüket.”331
  

A vadakat a vadászok elől rejtegető remete egy újabb hagiográfiai motìvum, 

amelyet a remete és a vadász toposzának nevez a szakirodalom. Ezzel a kérdéssel 

részletesebben A remete és a vadász cìmű alfejezetben foglalkozunk. 

 Guillaume Firmat „…olyan kegyes volt, hogy a madarak, amelyek menekülnek 

az emberek tekintete elől, az ő kezéből elfogadták az eleséget, és a téli hidegben ruhája 

alatt melegedtek. Azonkívül, a kis tó partjára ülvén, kenyérmorzsákat szórt a vízbe, a 

halak odaúsztak hozzá, a szent finoman kiemelte azokat a vízből, de azután sértetlenül 

visszadobta a halakat az örvénybe.”332
  

Sziénai Albert remete egymás után kétszer is megmentett egy nyulat. A remete 

társai egy nyúlra találtak, amelyik olyan szelìd volt, hogy hagyta magát elfogni, és 

amikor meg akarták ölni, a szent ember megvédte. Azt mondta nekik, hogy ne bántsanak 

egy olyan állatot, amely semmilyen kárt nem okozott nekik, végül szabadon engedte a 

nyulat. „Nem sokkal később a nyúl vadászok által üldöztetvén Isten emberéhez menekült, 

aki őt azonnal tunikájának ujjában elrejtette, majd miután eltávoztak a vadászok, 

elengedte. Éppen ezért szokta a nép a szentet ruhaujjában a nyúllal ábrázolni.”333
 

A keresztényi szeretet a fenti szövegekben az aprñ és gyámoltalan állatok felé 

irányul, ezáltal a szerző gyakran azt fejezi ki, hogy az egyház egyik fő küldetése a 
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 „Lepores quoque et aliae ferae silvestres, venatorum instanciam deviantes, ad illum divino edoctae 

instinctu divertebant: quas ille misericorditer hospicio suscepit, cumque tempus opportunum adveniret 

dimisit. Sed et volucres quibus brumalis rigor volatum ademerat, in sinu suo refocillabat, donec ad 

pristinam reparasset virtutem.” – Galfridus: Vita S. Godrici eremite. 75. 
332

 „Tante autem erat mansuetudinis Firmatus, ut aves, hominum fugientes aspectum, illius fugerente 

manu caperent cibum, et sub veste illius latitantes frigus temperarent hiemale. Cum autem stagnuli 

supersederet ripae, et panem aspergeret imminutum, currebat ad eum piscium, qui manu hominis delicati 

ab aquis educebantur immoti: sed eos deinceps illaesus sanctus remittebat gurgiti.” – Stephanus 

episcopus: Vita Sancti Guilielmi Firmato. 339–340. 
333„Post paulo insectantes fugiens venatores, ad virum Dei denuo accurrit, qui mox eum intra tunicae 

suae manicam abscondit, dum abiissent venatores, ac deinde dimisit. Hinc nempe depingui vulgo Beatus 

hic solet cum lepore manicae inserto. Nonnunquam illapsa per senestram avicula ultro ad manus eius 

advolabat iisque insidebat.” – Silvanus Razzi: De Alberto Eremita in territorio Senensi. 402–403. 
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gondoskodás a gyengékről és elesettekről.334
 Mindazonáltal nem zárkñzhatunk el attñl a 

feltevéstől sem, hogy a 12. századi remeték természetszeretete vagy sokkal inkább a 

teremtmények iránt érzett szeretete nyilatkozik meg ezekben a hagiográfiai 

motìvumokban. Ahogy ezt egyértelműen ki is mondja Szent Gamelbert 9. században élt 

bajorországi plébános 12. századi életrajzának szövege: A szent ember „nemcsak az 

emberekkel szemben gyakorolt irgalmasságot és könyörületet, hanem Istennek, a 

mindenség teremtőjének összes teremtményével.”335
 Gamelbert ezért bocsátotta szabadon 

a parasztok által elfogott madarakat. A teremtmények iránti szeretet és gyengédség 

később Szent Ferencnél is hasonlñ formában jelent meg, Celanñi Tamás hasonlñan 

fogalmaz Ferenc természet iránti szeretetéről, mint Gamelbert életrajzìrñja: „De nemcsak 

a szükséget szenvedő emberek, hanem a néma és oktalan álatok, a csúszómászók, 

madarak és más érző és érzéketlen teremtmények iránt is túláradó szeretettel és 

részvéttel viseltetett.”336
 Szent Ferenc teremtéssel kapcsolatos felfogása, és különösen az 

állatokkal szembeni szeretetteljes bánásmñdja tehát nem volt forradalmi újìtás a 

középkorban, hiszen ez a motìvum már a 11–12. századi remeték életìrásában is 

megjelenik. Szent Ferenc természetkultusza sok tekintetben a korábbi remeték 

természetszemléletének folytatása és betetőzése volt.337
  

 

4.4. A remete és a vadász  

 

A középkori szerzetesség vélekedése a vadászatrñl nemcsak a korabeli társadalmi 

viszonyokra világìt rá, hanem sokat elárul a természetszemléletről is, hiszen a vadászat a 

középkori gondolatvilágban többnyire a vadon fogalmához kapcsolñdott. A 11–12. 

századra az erdő használata Eurñpa sok területén fokozatosan a nemesség kiváltságává 

válik, ìgy az alsñbb társadalmi rétegek kapcsolata a vadonnal egyre inkább meglazul.338
. 

Voltak olyan területek, ahol a köznép csak aprñvadakra vadászhatott, vagy ha nagyobb 

vadakat ejtettek el az értékesebb részeket át kellett adni a földesúrnak.339
 A vadászat a 
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korszakban a lovagi társadalom életmñdjának szimbñlumává vált, amely az 

élelemszerzés mellett a kalandot és a szñrakozást is biztosìtotta a nemességnek. 

Békeidőben pedig a háború izgalmait helyettesìtette, és felkészülést, valamint kiképzést 

jelentett a további harcokra. A lovag presztìzsét nagymértékben meghatározta a 

vadászatokon nyújtott teljesìtménye. A vadászat során a nemesek nemcsak fizikai 

erejüket és rátermettségüket bizonyìthatták, hanem jártasságukat is az udvari illemben és 

szokásokban. A vadászat legfőképpen Angliában vált az uralkodñ és a nemesség 

privilégiumává. Hñdìtñ Vilmos honosìtotta meg a szigetországban a normann hercegi 

erdő intézményét, a forestát. A foresta regis elsődleges funkciñja a vadállomány és 

annak élőhelyének megőrzése királyi vadászat céljára. A királyi vadak: a gìmszarvas, a 

dámvad, az őz és a vaddisznñ nem kizárñlag erdőkben éltek, ezért a királyi erdőjog alatti 

terület sem jelentett minden esetben erdővel borìtott területet.340
 A királyi erdők kìvül 

estek a common law hatáskörén, ott jñval szigorúbb és a kortársak szerint igazságtalan 

törvények uralkodtak.341
 II. Henrik (1154–89) korára az erdőigazgatás bonyolult 

rendszerré vált, melyet 1184-ben rögzìtettek először az Assize of Forestben. A forest 

law, az erdőtörvény részletesen szabályozta a királyi erdők használatát, melyekben 

nagyvadra csak az uralkodñ vadászhatott. Szintén csak ő adományozhatott vadászati 

jogot nemeseinek, ìgy a királyi erdők mellett kialakult a magánkézben lévő vadasparkok 

hálñzata is. A parkok mellett az uralkodñ warreneket is adományozott, ahol a nemesek 

aprñvadra, elsősorban nyulakra vadászhattak.342
 A 12. századi Angliában a vadászatnak 

nagyon fontos szerepe volt a királyi udvar ellátásában, e mellett a királyi vadászatok 

diplomáciai és politikai szereppel is rendelkeztek. A fontosabb királyi rezidenciák, mint 

Windsor, Clarendon vagy Woodstock korábban vadászlakok voltak.343
  

Nem véletlen tehát, hogy a vadászat bìrálata a 12. században jelent meg 

legmarkánsabban klerikus körökben. A kánonjog már 6. századi zsinati határozatokban 

tiltotta a vadászatot egyházi személyek számára.344
 A klérus vadászatellenessége több 

szinten is megmutatkozott. A monasztikus közösségekre vonatkozñ tilalmak már a 
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Karoling-kori capitulárékban megjelennek.
345

 A 11. századi zsinati határozatok nem 

engedélyezik a papok és egyházi személyek számára, hogy vadászat céljára kutyákat és 

sñlymokat tartsanak.346
 A fokozottabb aszkézist gyakorlñ szerzetesekre ez még inkább 

vonatkozott.
347

 A ciszterci generális káptalan egyik 1202-es statútuma közvetett mñdon 

utal arra, hogy a rend tiltotta tagjainak a vadászatot.348
 Az egyház az uralkodñ és a 

nemesség által gyakorolt vadászatot is több szempontbñl kifogásolhatñ cselekedetként 

értékelte, a klerikus szerzők szerint a király méltñságát lealacsonyìtja, a vadászok 

maguk is állatiassá válnak és nemcsak ártatlan állatok vérét ontják ki, hanem magukat 

és társaikat is oktalanul veszélybe sodorják. Gyakori volt, hogy a főurak vagy maga az 

uralkodñ vadászbalesetben lelték halálukat. Rufus Vilmos angol királyt a New 

Forestben egy vadászat alkalmával ölték meg. Az esettel kapcsolatban a kortársak 

megfogalmazták a politikai gyilkosság vádját, mivel nem egy vad, hanem az egyik 

vadász ölte meg a királyt.349
  

A korszakban főleg udvari klerikus körökben válik elterjedt toposszá, hogy a 

vadászat bìrálatán keresztül támadják az uralkodñ zsarnoki hatalmát.350
 Salisburyi János 

főművét, a Policraticust
351

 – amelyben a II. Henrik korabeli angol udvari életet teszi 

kritika tárgyává – a vadászat hosszas bìrálatával kezdi. A szerző ñkori és biblikus 

példák felsorolásával érvel a vadászat hiábavalñsága mellett. Véleménye szerint nem 

helyénvalñ, hogy a társadalom vezető rétege olyan elfoglaltságokkal tölti az idejét, 

amely kizárñlag az alacsonyrendűeknek valñ. A vadászat kritikáját Salisburyi János a 

12. századi Anglia vadászati szokásainak bemutatásával zárja le. A vadászati jogok 

kisajátìtása és az ezzel kapcsolatos vaskezű törvénykezés nem más, mint visszaélés a 

hatalommal és a zsarnokság egyik formája. „A fölművesek újonnan feltört földjeit 

bekerítik, hogy a vadak szabadon csatangolhassanak. Hogy növeljék a vadaskerteket, 

elveszik a vetéseket a parasztoktól, elűzik a telepeseket, a pásztorok és csordások közös 

legelőit bekerítik, a méhészektől elzárják a méhkasokat, és maguknak a méheknek is alig 
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van megengedve, hogy természetes szabadságukkal éljenek.”352
 A szövegben nem a 

rettenetes vadon és a civilizált táj állnak egymással szemben, hanem a részben 

mesterségesen létrehozott vadon és a szorgos paraszti munka által megszelìdìtett 

természet. A középkori ember kolonizáciñs munkájának útját állja az erdő, de ez az erdő 

nem természetes vadon, hanem az uralkodñ által létrehozott forest, azaz vadászterület. 

A 12. századi Angliában a királyi erdőrendszer kialakìtása, a vadászterületek bekerìtése, 

és az ezzel kapcsolatosan kialakulñ bonyolult jogrendszer méltán válthatta ki a 

kortársak bìrálatát. A korábban közös használatú erdőket szigorú szankciñkkal kezdik 

védeni. Salisburyi János tehát a vadászat mellett az ahhoz kapcsolñdñ tájat is 

fölhasználja a hatalom bìrálatának eszközeként. 

  A lovagi és monasztikus mentalitás egyik fontos ütközőpontja a vadászatrñl 

alkotott felfogás volt. Számos szerzetes és remete arisztokrata vagy lovagi származású 

volt, ìgy többek között a vadászatrñl valñ lemondással nem csupán szigorú aszkézist 

gyakoroltak, hanem korábbi identitásuk jelképét is meg kellett tagadniuk, hiszen amikor 

beléptek a monostorba nemcsak a vagyonrñl, az érzékiségről és a fegyverforgatásrñl 

kellett lemondaniuk, hanem egyéb szñrakozásaikrñl is, leginkább a vadászatrñl. Salernñi 

János Cluny apátjának, Szent Odñnak (879–942) az életrajzában leìrja, hogy a szent 

ember ifjú nemesként miként mondott le a vadászatrñl: „Ahogy teltek-múltak az évek, 

apám mindinkább eltérített az egyházi pályától, és vitézi gyakorlatokra oktatott. 

Apródnak küldött Vilmos herceg udvarába. Felhagytam a tanulással, csak a vadászatnak 

és a solymászatnak éltem. A Mindenható Atyaisten azonban, aki üdvösségre vezeti a 

vonakodókat és létrehívja a nemlétezőket (Róm. 4. 17), félelmetes álmokat küldött rám, 

hogy ráébresszen, milyen gonosz életet élek. A vadászat örömét fáradsággá változtatta, 

és minél inkább belevetettem magamat, annál kedvetlenebbül és kimerültebben tértem 

vissza.”353
 A vadászat tehát, amely a kor nemes ifjainak fő tevékenysége volt, 
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monasztikus szemszögből bűnös cselekedetnek számìt, a megtérés első lépcsőfoka az 

életìrás szerint a lemondás erről világias és agresszìv szokásrñl.  

Szent Odñ Aurillaci Geraldus életrajzában emeli ki ugyanezen motìvumot, 

amikor Geraldus ifjúkorát mutatja be. „Az isteni gondviselés kegyelme folytán szülei 

akarata az volt, hogy a betűvetést megtanulja, miután a zsoltárok végére jutott. Azután 

a világi foglalatosságokat tanulta meg, miként az a nemesek gyerekeinél szokásos, 

tudniillik a molossiai kutyákkal folytatott hajtóvadászatot, az íjnak a kezelését, és, hogy 

miként röppentse fel a sólymokat és ölyveket kezéről illő mozdulattal. De nehogy 

hiábavalóságokra fecsérelje idejét, és hogy visszatérjen az olvasáshoz, az isteni akarat 

elrendelte, hogy hosszasan betegeskedjék. Betegségében lábadozva kénytelen volt a 

világi foglalatosságoktól visszavonulni, és többé semmi sem akadályozta 

tanulmányaiban.”354
 Odñ szemében a vadászat hiábavalñ, léha időtöltés, amit nem is 

annyira a felesleges vérontás miatt ìtél el, hanem azért, mert elveszi az időt a 

komolyabb dolgoktñl, mint az olvasás és elmélkedés, amelyek közelebb visznek 

Istenhez. A clunyi apát bizonyára saját fiatalkorának tapasztalatait használta fel a fenti 

motìvum leìrásakor. 

A 11–12. századi remeték életrajzaiban a szent ember sokszor úgy jelenik meg, 

mint a vadászok által üldözött vadak megmentője.355
 A motìvum lényeges eleme a 

romlatlan vadonban élő remete és a vadászñ uralkodñ vagy nemes találkozása, amit a 

vad üldözése és megmentése tesz lehetővé. A történet általában azzal ér véget, hogy a 

vadászñ főúr elismeri a remete életszentségét, és neki ajándékozza az erdőt, ahol az 

utñbbi lakik, olykor a remete kunyhñjának helyén monostort épìtenek, amelynek a szent 

ember végül az apátja lesz.356
 Ezt a hagiográfiai motìvumot Brian Golding a remete és a 

vadász toposzának nevezte. Azonos cìmű tanulmányában a szerző részletesen bemutatja 

a 12. századi Észak-Anglia egyik legbefolyásosabb ura, William de Stutteville és Robert 

of Knaresborough remete közötti konfliktus történetétének hagiográfiai 
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megjelenìtését.357
 Megprñbálja feloldani azt a paradoxont, hogy a rievaulx-i és a 

fountains-i apátságok, valamint sok más egyházi intézmény bőkezű adományozñja miért 

rendeli el az erdejében letelepedett remete elűzését. Az ellentét hátterében az angliai 

remeteségek 12–13. századi átalakulása áll. Ebben az időszakban számos magányos 

remeteség alakult át monasztikus közösséggé, elsősorban ágostonos prépostsággá. A 

remetéket támogatñ világi urak számára előnyösebb volt, ha egy cenobita közösséget 

patronáltak, ezért az „új rendek” expanziñjának korában nagymértékben támogatták a 

remeteségek átalakìtását. Más remeteségek pedig a terjeszkedő monostorok 

fennhatñsága alá kerültek, elsősorban a ciszterciek telepedtek a korábban remeték által 

lakott helyekre, illetve beolvasztották rendjükbe a remeteségeket.358
 A konfliktus másik 

magyarázata, hogy a 12. századi erdőirtásokban nemcsak a ciszterciek, hanem a remeték 

is részt vállaltak, ezért könnyen ellentétbe keveredhettek a vadászati jogaikat féltő 

főurakkal.359
  

Jñ példát találunk erre Tironi Bernát életìrásában. Amikor a remete visszatért a 

bretagne-i partokkal szemben fekvő szigetről tanìtványaival a normandiai Chenedet 

vidékén telepedett le, Raoul Fulgère grñf erdejében, amely várának szomszédságában 

feküdt. „A gróf azonban attól tartott, hogy a remeték földművelő tevékenységükkel ki 

fogják irtani erdejét.”360
 Raoul ugyanis „annyira szerette azt az erdőt, hogy árokkal 

vétette körbe, ezáltal tartotta távol vadjait a vadászoktól.”361
 A hagiográfiai ìrásban 

tetten érhető a fent ismertetett folyamat: a földesurak kisajátìtják a birtokaikon fekvő 

erdőterületet, a forestát és elkerìtik azt a közhasználatban lévő területektől. A szövegből 

kiderül, hogy a grñf vadaskertjét több veszély is fenyegette, egyrészt a vadállományát 

tizedelő vadorzñk – lehetséges, hogy a helyi lakosság a korábbi szokásokat követve még 

mindig közös tulajdonnak tekintette az erdőt –, másrészt a kolonizáciñt folytatñ remeték, 

akik a vadak élőhelyét veszélyeztették. A vadászok ellen Raoul az erdő körülkerìtésével 

védekezik, a remetéket pedig egy másik erdőbe telepìti. A remete és a földesúr 

konfliktusa ezúttal békésen végződött, ugyanis a grñf egy jobb, termékenyebb és 

nyugalmasabb vidékre tette át a remeték lakñhelyét.362
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A toposz azonban jñval korábbi eredetű a 11–12. századnál, elsődleges funkciñja 

egyrészt a monostor alapìtásának legitimálása volt (amelyet a hagiográfia az uralkodñ és 

a remete kapcsolatának bemutatásával hangsúlyozott) másrészt pedig a szent ember 

helyi kultuszának elterjesztése. 

Szent Pirmin életìrása – bár nem jelenik meg benne a fent ismertetett toposz – 

mégis rávilágìt a remete és a vadászat kapcsolatára. Pirmin utolsñ monostorának, 

Hornbachnak az alapìtástörténete ugyanis közvetett mñdon kapcsolñdik a vadászathoz. 

Reichenau alapìtñja, miután tìz monostort alapìtott az alemannok és a bajorok földjén, 

szeretett volna egy teljesen elhagyatott helyre vonulni, hogy ott Istent szolgálhassa. 

Wernher frank nemes, aki ismerte Pirmin életszentségét, fölajánlotta neki, hogy 

monostort alapìthat a birtokán. A földesúr számos helyet megmutatott a szent embernek 

és megìgérte, hogy neki adományozza azt, amelyet megfelelőnek talál. Pirmin, aki 

érezte, hogy közeledik halálának ñrája, visszavonult a birtok egy félreeső vidékére, ahol 

árnyas lakot készìtett magának. Egy disznñpásztor, aki tudott a remete vágyárñl, hogy a 

„sivatagban” szeretne lakni felkereste és elmondta neki, hogy ismeri a megfelelő helyet: 

„Van egy hely feljebb, szeretett uram, ahol két folyó összefolyik, és azért azt a helyet 

Gamundiumnak nevezik, ha Isten és te is úgy akarod, megépítheted ott szépséges 

lakóhelyedet.”363
 Pirmin követte a pásztort a hegyre. „Ott a fent Wernher vadászainak 

sátraira lelt, és körbejárván Dávid király zsoltárának verseit énekelte: ’Ez lesz a 

nyugvóhelyem mindörökre, itt lesz a lakásom, mert ezt szeretem (Zsolt. 132. 14.). Majd 

odament a kutyák sátrához.”364A szent ember itt találta meg a számára Istentől elrendelt 

helyet, a területet megtisztìtotta a piszoktñl, melyet a vadászok hagytak ott, és 

oratñriumot épìtett Szűz Mária tiszteletére.  

A szent ember a vadászatra használt teret átalakìtja, és szakrális hellyé teszi. 

Pirmin második vitája kifejezetten utal erre a spirituális átalakìtñ tevékenységre. „Rövid 

idő alatt az egyenetlent egyenesé változtatta, a terméketlent széppé, a rútat ékessé. És 

ott ahol korábban a múlandó fényűzés élvezetének szolgálatában állatokra vadásztak, 

most az üdvözült lélek éhségének csillapítására hordják egybe az elejtett állatokat, a 

                                                           
363„Est locus hic superius prope senior dilecte, quem ob confluentiam aquarum duarum vocant 

Gamundium. in quo si Dei voluntas est et tua, pulchra potes habere castra.” – Vita Sancti Pirmini 

secunda. 38–40. 
364

 „Ibique invenit venatorum praedicti Wernharii amata mappalia et illa peragrans hymos Daviticos 

modulando versumque cantando. …pervenit ad tabernaculum in quo iacere solebant canes preadicti 
senioris.” – Uo. 38–40. 
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mennyei lakoma ételei között.”365A táj spirituális átalakìtása jelenik meg a 

szentéletrajzban, a hely ugyanis korábban az evilági hiábavalñságokat szolgálñ 

vadászterület volt. Isten embere először eltakarìtotta a vadászok által otthagyott 

szennyet, amelyet sokkal inkább lelki sìkon kell érteni, majd monostort alapìtott, tehát 

szent helyet hozott létre.  

A remete és vadász toposzának, ha nem is első, de legismertebb korai 

előfordulása Szent Egyed 10. században ìrt életrajzában találhatñ. A vitában fontos 

szerepe van a szent ember mellett élő szarvasnak. Egyed a Rhône deltavidékén élő 

remete volt a 8. században, aki füveken és vìzen kìvül csak az Isten által mellé rendelt 

szarvasünő tejét fogyasztotta. Egy napon „Flavius”366, a gñtok királya kìséretével 

vadászatra indult. „Meglátták a szarvast, mely Isten emberét tejjel ellátta, észrevették, 

hogy az fajának legkiválóbb példánya, kutyáikat eloldozván minden egyéb vadat 

megvetvén, nyomába eredtek... (A szarvas) a barlang bejáratához menekült, és panaszos 

bőgéssel kérte a szent férfiút, hogy sietve nyújtson neki oltalmat.” Szent Egyed 

megparancsolta a szarvasnak, hogy hagyja abba a bőgést és telepedjék le lábához. 

„Egyik kutya sem közelítette meg a barlangot, egy dárdahajításnál közelebb, hanem 

nagy ugatások közepette visszatértek a vadászokhoz.”367
 Másnap „Flavius” és Nîmes 

városának püspöke embereikkel újra a szarvas nyomába eredtek. Behatolván a sűrűbe, 

rátaláltak a szépséges vadra a barlang bejárata előtt. „Az egyik vadász nyilát a szarvasra 

irányította, de elvétette a lövést, és súlyos sebet ejtett Isten emberén, aki táplálékáért 

jött ki a barlangból.”368
 A király orvosokért küldetett, és megmentette a remete életét. 

Szent Egyed keresztény hitre térìtette a pogány „Flaviust”, aki penitenciaképpen 

monostort épìttetett a remete számára, ahol Egyed később apát lett. 

A történet értelmezése nem egyértelmű, ugyanis nem kizárñlag a romlatlan erdei 

szent térìti meg a pogány uralkodñt, hanem bizonyos értelemben ennek a fordìtottja is 

megtörténik. Az erdei gyökereket és a szarvasünő tejét fogyasztñ remete a civilizáciñn 
                                                           
365

 „Mutata sunt ergo in brevi prava in directa, inculta in amoena, foeda in speciosa. Et quo prius fiebat 

venatio animalium ad delicias transitorii luxus praebendorum, ibi felici captura postea trahebantur 

animae coelistis convivii dapibus saturandae.” – Uo. 
366

 Az életrajz következetlenül egyszer a rñmai Flavius nevet, máskor a gñt Wamba nevet használja a 
királlyal kapcsolatban. 
367

 „Videntes autem cervam, que Dei virum lacte pascebat, omnibus aliis corpore specieque 

praestantiorem, discopulatis canibus hanc, contemptis aliis feris, insequuntur … Appropinquas igitur ad 

introitum speluncae, querulis mugitibus coepit a sancto Viro quasi praesidium properanter flagitare … 

Canum vero nullus infra lapidis unius jactum eo approximavit, sed cum ululatu longo contra venatores 

reversi sunt.” – Vita Sancti Aegidi abbatis. 301. 
368

 „Unus autem incaute dirigens sagittam, ut inde cervam expelleret, ante speluncae fores pro nutrice 

forte oranti Viro Dei grave vulnus intulit.” – Uo.  
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kìvül él, liminális állapotban, a vadember egyik megjelenési formájának is tekinthető. 

„Flavius” azáltal, hogy monostort épìttet a remetének, és annak apátjává teszi, integrálja 

őt az intézményes egyházba.369
  

A remete és a vadász toposza egyrészt az egyház birtokjogi követeléseit fejezte 

ki, másrészt a gyámoltalan állatok megvédése utalhatott a szegények gyámolìtására is, 

illetve arra, hogy az egyház közvetìtőként lép fel a közemberek és a világi urak között. A 

toposz 10. századtñl kezdett el szélesebb körben elterjedni, és virágkorát a 12. században 

élte. Ez az egyház expanziñjának időszakára esik, amikor a monasztikus terjeszkedés és 

a bővülő plébániahálñzat révén az a helyi társadalmi konfliktusok rendezésében is egyre 

nagyobb szerepet vállalt.370
 

A rñka megmentésének története Béziers-i Szent Girardus hitvallñ /Girardus 

confessor/ életrajzában minden bizonnyal társadalmi konfliktusok elsimìtására utal. A 

remete és a vadász toposza itt inverz formában jelenik meg, mivel nem uralkodñ vagy 

arisztokrata üldözi a vadállatot, hanem a parasztok. A rñka pedig nem a nemes 

nagyvadak közé tartozik, mint a szarvas, hanem kártékony vadállat. A szentéletrajz 

szerint a rñkák nagy kárt okoztak a környék parasztjainak, elrabolták és felfalták 

tyúkjaikat. Egy napon a gazdák észrevettek egy zsákmányra leső rñkát és botokkal 

üldözésére indultak, az állat pedig a remetéhez menekült, aki oratñriuma előtt 

imádkozott. „A róka odajött és miként egy kölyökkutya a szent lábaihoz dörgölőzött. A 

szent a térdei között tartotta, meghallván az üldözőket és a kutyák hangját, a rókát, mint 

egy háziállatot a kezeivel simogatta és szokása szerint egyszerűen szólott hozzá:’ Te 

vadállat, óh miért rabolod el a szegények tyúkjait? Miért okozol ekkora kárt 

embereinknek? Ha elfognak, nem tudsz más kezest adni, mint saját bőrödet.’ Ezt 

mondván megengedte neki, hogy ruhája alatt tartózkodjék, amikor úgy látta jónak, 

sértetlenül szabadon engedte. Amit pedig a szent mondott neki, azt a róka ettől a perctől 

fogva betartotta, és saját rejtekhelyére visszavonult, a szegények tyúkjait többé 

egyáltalán nem háborgatta.”371A fenti szöveg nagyon hasonlìt Tironi Bernát és a farkas 

                                                           
369

 Alexander: Saints and Animals in the Middle Ages. 119.  
370

 Uo. 127–28.  
371

 „…venit et quasi catulus domesticus eius vestigiis adhaesit. Ipse vero inter genua suscipiens eam, 

increpato percussore et repulsis canibus, vulpem velut privatum animal manu mulcebat et solita ei 

simplicitate loquebatur: ‟Cur, inquit, ‟o bestiola, gallinas pauperum rapiebas? Cur tale damnum 
hominibus nostris faciebas? Modo prope capta, non alium fideiussorem quam pellem dabis tuam‟ Talia 
dicens et ab ortu solis usquae ad horam diei primam mansuete illam sub veste sua morari permittens, 

quando sibi placuit, praecepit ut sana discederet. At illa dicto citius oboediens ad propria latibula 
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esetére, amelyet az előző fejezetben ismertettünk. A rñka itt hasonlñan szelìd 

gesztusokkal hñdol be a szent ember előtt, mint a másik életìrásban a farkas. A 

különbség az, hogy Girardus nem az állatot ért igazságtalanságot orvosolja, hanem a 

kártékony állatot veszi rá, hogy hagyjon fel zsákmányolñ életmñdjával, miután 

megmentette a parasztok haragja elől. Az epizñd azon kìvül, hogy megjelenìti a remete 

vadon feletti hatalmát kifejezheti azt is, hogy a szent ember az elesettek védelmezője. Ez 

esetben azonban a parasztokat nem az üldözött vadállat szimbolizálja. A történetben 

sokkal inkább a rñka azonosìthatñ a parasztoknak kárt okozñ személlyel. Ez a motìvum 

előrevetìti Assisi Szent Ferenc és a gubbiñi farkas történetét. A történetben Ferenc 

nemcsak megszelìdìti a gubbiñi polgárokat és állataikat pusztìtñ vérengző fenevadat, 

hanem Szent Girardushoz hasonlñan szembesìti azt saját bűneivel és prédikáciñjának 

erejével jñ útra térìti az állatot.372
  

Szent Egyed történetéhez nagyon hasonlìt Godric of Finchale (1069–1170) 

életrajzának egyik epizñdja. Az állatokat védelmező szent ember egyszer megmentett 

egy a durhami püspök kìsérete által üldözött szarvast „Rainulsus durhami püspök 

idejében, kíséretének tagjai vadászatra indultak, egy pompás szarvast a többi közül 

kiválasztottak és kutyáikkal üldözőbe vették. A kutyák nagy zajt csapván, ugatások 

közepette nyomultak a vad után, hogy elfogják. A szarvas Godrichoz futott menedékért, 

és panaszos bőgéssel kérte, hogy rejtse el. A tiszteletre méltó férfiú… kinyitotta 

kunyhójának ajtaját, és a szarvast beengedte. A kutyák a préda elvesztése miatt 

szomorkodván, nagy ugatások közepette visszatértek uraikhoz. Mindazonáltal a 

vadászok a szarvas nyomdokát követvén azt a helyet körbevették, és a majdnem 

áthatolhatatlan sűrű bozótosba és tövisek közé behatolva, kardjaikkal maguknak ösvényt 

vágtak, így megpillantották Isten emberét viseletes ruhájában. Amikor pedig a 

szarvasról kérdezték őt, nem árulta el vendégét, hanem bölcsen azt felelte, hogy csak 

Isten tudhatja, hol lehet. Az előbbiek pedig látták, hogy a szent arca angyali szépségtől 

sugárzik, és szentségét tisztelvén leborultak eléje, majd bocsánatért esedeztek, hogy ilyen 

vakmerő tettre vetemedtek… A szarvas vespera idejéig Godricnál tartózkodott, majd a 

szent szabadon engedte. Azután sok évig be-betért hozzá és lába elé feküdt, úgy tűnt, 

                                                                                                                                                                          

recessit et gallinas pauperorum, ut audivimus postea minime invasit.” – Vita S. Girardi Confessoris. 

495.  
372

 Sorrell: Saint Francis of Assisi and Nature. 133. 



108 

 

mintha háláját akarná leróni azért, mert a szent megmentette.”373
 A vadászjelenet 

részletes bemutatása szinte szñ szerint megegyezik a Szent Egyed életrajzában szereplő 

leìrással. Elképzelhető, hogy a szerző, Geoffrey of Coldingham ismerte Szent Egyed 

vitáját, és bizonyos részeket egy az egyben vett át a 10. századi életrajzbñl.  

A hagiográfiai toposz azért vált népszerűvé a 12. századi Angliában, mivel a 

szigorú vadászati törvények bevezetése miatt itt volt a legnagyobb az ellentét az egyház 

és az uralkodñ erdőhasználata között. A konfliktus fő forrása az lehetett, hogy a remeték 

és a reformrendek – leginkább a ciszterciek – gyakran irtottak erdőt, ami veszélyeztette a 

nemesek és az uralkodñ vadállományát.374
 A földesurak gyakran megőrizték vadászati 

jogaikat a monostoroknak adományozott erdőkben. Amikor Robert of Avenel Eskdale-

nek adományozta a melrose-i Szűz Mária-templomot, fenntartotta az erdő vadászati 

jogát, és előìrta, hogy a szerzetesek nehogy elűzzék a sñlymokat az erdőből, és ne 

háborgassák a sñlyomfészkeket.375
 Byland, Fountains és Rievaulx apátságainak juttatott 

adománybirtokokra vonatkozñan az adományozñ urak kikötötték, hogy a területen 

vadászati jogaik továbbra is érvényesek.376
 Több dokumentum beszámol arrñl, hogy a 

királyi erdőkben megtelepedő remetéket folyamatosan zaklatták az erdészek. Egy ilyen 

összetűzés vezetett a stoneleigh-i ciszterci monostor megalapìtásához.377
 Vercelli 

Vilmos életrajza beszámol arrñl, hogy a vadászok miként bántalmazták a hegyen 

magányosan élő remetét. „Abban az időben egy nemes és szerfelett vagyonos ember, a 

környékbeli falu ura sok lóval, kísérővel és vadásszal, és a vadászok ölyveivel és 

kutyáival vadászat céljából arra a hegyre vonult, ahol Isten embere tartózkodott. A 

vadászok bebarangolták a csúcsokat és az erdőket, hogy zsákmányt találjanak, néhányan 

                                                           
373

 „Temporibus Rainulsi episcopi Dunelmensis, quidam ex familia ejus venandi gratia egressi, cervum 

quem ceteris speciosum elegerant canibus sunt insecuti. Qui cum clamore et latratu urgeretur ad 

capturam, ad Godrici confugit azylum, et querulis mugitibus flagitare putabatur auxilium. Vir autem 

venerabilis… aperiens illi tuguriunculi sui ingressum concessit. At ille venatores in proximo adesse 

sentiens, exivit, et clauso post tergum ostio sub divo resedit: canes autem quasi de amissione praede 

contristati, contra Dominos suos cum latratu ingenti sunt reversi. Illi vero nihilominus cerva vestigia 

prosequentes locum circumdederunt, et densitate spinarum et veprium pene inaccessibilem penetrantes, 

et ferro sibi semitam facientes, viri Dei vilibus panniculis vestitum invenerunt, et de cervo requisitus, 

proditor hospitis esse noluit, sed prudenter intulit, Deus novit ubi sit. At illi in vultu ejus Angelicam 

intuentes venustatem, et religionis venerantes sanctitatem, procidebant et de ausu temerario 

postulabant… Cervus igitur cum Godrico usquae ad vesperam habitavit: quem tunc liberum abire 

permisit, quique multis annis illo solebat divertere, ad pedes ejus procumbentes quo potuit obsequio pro 

ereptione sua gratias videbatur exsolvere.” – Galfridus: Vita S. Godrici eremite. 74–75.  
374

 Becquet: L‟érémitisme clérical et laïc. 193. 
375

 Cummins: The Art of Medieval Hunting. 195.  
376

 Golding: The Hermit and the Hunter. 114–115. 
377

 Uo. 115.  
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közülük arra a helyre jutottak, ahol Isten embere imádkozott.”378
 A vadászok miután 

rátalálnak a remetére, faggatni kezdik, majd dárdájukkal megsebesìtik. Ez az epizñd jñl 

rávilágìt a vadászati jogaikat féltő nemesek és az erdei remeték közötti konfliktusra. 

 A remete által lakott erdőt a hagiográfia szakrális helynek ábrázolja, ahol a szent 

ember megvédi az állatokat, a terület egyházi védelem alatt áll, nem vonatkozik rá a 

világi törvény. A remete és vadász toposza a 12. századi Angliában a monostoroknak 

azon törekvését fejezte ki, hogy birtokaikat függetlenìtsék a királyi erdőjogtñl. A remete 

erdeje a hagiográfiában a királyi erdő ellentétpárja, amely maga is törvény feletti, kvázi 

szakrális terület, amelyre nem vonatkozik sem az erdőjog, sem a common law.
379

 

 A remete és vadász alakja nem minden esetben állt szemben egymással, hanem 

néhány legendában ugyanazon személy volt egyszerre mindkettő Az örmény 

származású, észak-itáliai Szent Simeon vitájában a szarvas önként áldozza fel magát a 

remetéknek. Egy kemény tél során a szent ember és két társa a sok havazás miatt 

remeteségében rekedt, és az éhségtől szenvedtek. Simeon Istenhez imádkozott 

segìtségért, mire cellájuk előtt megjelent egy gyönyörű szarvas és csodálatos termetű, 

fejét meghajtotta, ezzel jelezte, hogy önként felajánlotta magát táplálékul a remeték 

megmentésére. Simeon és társai nem tudták, hogy a szarvas, az isteni segìtség, vagy az 

ördögi beavatkozás jele-e, ezért prñbáltak az állattñl eltávolodni, de a szarvas továbbra is 

ott maradt. A szent ember megértette, hogy Isten ìgy prñbálja megmenteni őket az 

éhhaláltñl, ìgy végül a remeték leölték a szarvast és húsát elfogyasztották. Az epizñdban 

a vadász nem üldözi és nem is keresi zsákmányát, hanem az önként vállalja az áldozat 

szerepét, a remeték nem önszántukbñl ölik le a szarvast, hanem az isteni akaratnak 

engedelmeskedve. A történet Isten jelenlétét hangsúlyozza a szent ember életében, a 

mennyei akarat még a legnehezebb helyzetben is a remete segìtségére siet valamilyen 

formában.380
 

A vadász és a remete szerep a szent ember életének egy-egy életszakaszát is 

szimbolizálhatta a hagiográfiai irodalomban. Ennek a toposznak a legelterjedtebb 

változata a középkorban Szent Euszták legendájában bukkant fel. A legenda rendkìvüli 

                                                           
378

 „Illo quidam tempore homo quidam nobilis et praedives cujusdam adjacentis villae Dominus, cum 

multorum equitum, clientum et venatorum comitatu, et cum accipitribus et canibus venatorii, causa 

venadndi ad montem, in quo vir Dei erat, accessit. Venatores ergo per alpes et nemora cum 

circumquaque perlustrarent, ut venatu aliquid caperent; nonnuli eorum ad locum, in quo vir Domini G. 

orationi insistebat, perveniunt.” – Joannes a Nusco: Vita S. Guilielmi fund. Montis Virg. 123.  
379

 Golding: The Hermit and the Hunter. 115–117.  
380

 Anti: Santi e animali nell’Italia Padana Secoli IV–XII. 176–77.  
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népszerűségnek örvendett a 12. és a 13. században. A történet ezen kìvül több, állatokkal 

kapcsolatos motìvumot tartalmaz, amelyek különböző szerepet töltöttek be a Karoling-

korban, a skolasztika korában és a kora újkorban. Az Euszták-legenda sokrétű 

értelmezése jñl illusztrálja, hogy a szentek és vadállatok kapcsolatának milyen komplex 

teolñgiai, morális és politikai jelentése volt a hagiográfiai irodalomban a különböző 

korszakokban. Euszták nem valñs történelmi alak, a legenda szerint Hadrianus alatt 

szenvedett vértanúhalált, de egyik mártìraktában és passiñtörténetben sem szerepel, a 

legenda csak a Karoling-korban jelent meg nyugaton. A történet rövid ismertetése a 13. 

századi Legenda aureában találhatñ legendaváltozaton alapul.381
 Euszták 

megkeresztelkedése előtt a Placidus nevet viselte és Traianus alatt volt katonai 

parancsnok. A nemes lelkű, de pogány hadvezér egy alkalommal vadászni ment az 

erdőbe. A vadászat során üldözőbe vett egy pompás gìmszarvast, amelynek agancsai 

között meglátta Krisztus képmását. Krisztus a megilletődött Placidust a keresztség 

felvételére biztatta, és azt is hìrül adta neki, hogy sok szerencsétlenség után fog 

megdicsőülni. A hadvezér feleségével és két fiával együtt vette fel a keresztséget, és az 

Euszták nevet kapta. Hamarosan dögvész fertőzte meg háza népét és vagyona rablñk 

kezére került. Euszták feleségével és gyermekeivel hajñra szállt, hogy Egyiptomba 

meneküljön, de mivel nem volt pénze, hogy a viteldìjat kifizesse, feleségét át kellett 

adnia a kapitánynak. Euszták fiaival folytatta útját, amikor azonban egy folyñhoz értek, 

egyszerre csak egyik gyermekét tudta átvinni a vìzen, és amìg átúsztak, a parton maradt 

gyermekét felkapta egy oroszlán, miközben pedig Euszták visszaúszott, hogy 

kiszabadìtsa, másik fiát egy farkas ragadta el. Euszták lesújtottan vándorolt tovább, 

végül letelepedett egy faluban, ahol tizenöt évig őrizte a parasztok földjeit. Ekkor újra 

barbárok támadták meg a birodalom határait, a császár megkerestette régi hadvezérét és 

csapatainak parancsnokává tette. A két fiút nem pusztìtották el a vadállatok, mivel a 

helyi parasztok megmentették őket. A gyermekeket a parasztok nevelték föl, és amikor a 

két ifjú felcseperedett, belépett a hadseregbe, amelynek apjuk volt a parancsnoka. 

Euszták feleségének becsületét Isten megkìmélte, a kapitány halála után kiszabadult és 

fogadñt nyitott. Ennél a fogadñnál állt meg a csapat, ahol a hosszú hányattatások után az 

egymástñl elszakìtott családtagok végre egymásra találhattak. Euszták fényes győzelmet 

aratott a barbárokon, de mire visszatért, Traianus már meghalt, és trñnját Hadrianus 

foglalta el, aki a hadvezért és családját az arénába küldte, mivel nem akartak az 
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isteneknek áldozni. A rájuk szabadìtott oroszlán azonban nem volt hajlandñ bántani a 

családot, ìgy a császár végül egy ércbikában égettette meg Eusztákot, feleségét és 

fiait.
382

 

Euszták legendája viszonylag későn, a 8–9. században jelent meg a nyugati 

keresztény világban, a 12. és 13. században bekerült a legfontosabb 

legendagyűjteményekbe, és számos népnyelvi változata is ismert. A szent ereklyéit 

1223-ban szállìtották át Rñmábñl Saint-Denis-be. A 14. században az Euszták-legenda 

elveszìtette korábbi népszerűségét, és helyét Szent Hubertus hasonlñ motìvumokbñl állñ 

legendája vette át.383 Euszták legendájának mindhárom kulcsmotìvuma állatokhoz 

kötődik. A megtérés a szarvassal történt találkozáshoz kapcsolñdik, melynek alakja 

bonyolult szimbolikus jelentéssel rendelkezik. A 42. zsoltárban megjelenő szarvas a 

keresztséget jelképezi: „Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik 

lelkem tehozzád, Istenem!” (Zsolt. 42.2)
384

 Az üldözött szarvas halálának motìvuma a 

hagiográfiában a katekumen korábbi énjének halálát szimbolizálja, de ugyanúgy az 

eucharisztikus áldozatot is kifejezi. Az üldözött szarvas, amely megtérésre ösztönzi 

vadászát nemcsak Krisztus szimbñlum, hanem egyben kifejezi az egyház 

vadászatellenességét, ugyanis a legendában megcserélődnek a szerepek, a szarvas 

vadászzsákmánybñl lelki vadásszá, Euszták pedig vadászbñl „lelki zsákmánnyá” 

válik.385
  

A legenda második alapmotìvuma Euszták elszakadása családjátñl és az 

elszenvedett hányattatások. Ebben is döntő szerepük van az állatoknak. A gyermekeket a 

két partrñl elragadñ vadállatok epizñdja olyan folklorisztikus elem, amely számos terület 

néprajzi anyagában megjelenik. A mártìromság a harmadik kulcsmotìvuma Euszták 

legendájának. Itt a hadvezér második Dánielként jelenik meg: az oroszlánok ugyanúgy 

megkìmélik, mint az Ószövetségben ezt a prñfétát. „Az én Istenem elküldte angyalát és 

bezárta az oroszlánok száját, és ezek nem ártottak nekem, mert ő igaznak talált 

engem…” (Dán. 6.23) Az állatoknak tehát a legenda minden egyes döntő mozzanatában 

fontos szerepük van.  

Euszták legendája nagyon sok hasonlñságot mutat Szent Dénes legendájával; ez 

utñbbit a 800-as évek első felében állìtotta össze Hilduin, Saint-Denis apátja, amelyben 
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három különböző szent alakját olvasztotta egybe.386
 Euszták alakja valñjában Szent 

Dénes világi megfelelője. A legenda a Jámbor Lajos korabeli udvar és klérus politikai 

céljait szolgálta. Euszták életének három állomása: hadvezér, aszkéta és prédikátor a 

keresztény társadalom hármas funkcionális felosztását szimbolizálta. A legenda 

didaktikus társadalmi itineráriumként is felfoghatñ: Euszták első életszakaszában 

hadvezér (bellator), száműzetése alatt paraszti munkát végez (laborator), végül 

mártìrhalála előtt prédikáciñt mond a népnek (orator).387
  

A Legenda aureában már egészen más szerepe van az Euszták-legendának. A 

főszereplő életének három állomása a legfőbb keresztény erényeket: a hitet, a reményt és 

a szeretetet szimbolizálja. A skolasztika szabályainak megfelelően a legendának megvolt 

az allegorikus, a morális és az anagogikus (misztikus) értelmezése. Euszták a második 

Jñb, aki a felsorolt erények megtestesìtője. Euszták és családja három nap után is 

érintetlenül kerül ki a felforrñsìtott ércbikábñl, ez a motìvum a test feltámadásának 

misztériumára utal.388
 

A remete és a vadász toposza – amint a kiragadott hagiográfiai példákbñl 

láthattuk – jñl kifejezi a különböző társadalmi csoportok tájhasználata és 

természetszemlélete közötti ellentmondást. A hagiográfiai ìrásokban a remeték számára 

az erdő szakrális terület, ahol nem érvényesül az evilági szokásjog és törvénykezés; 

olyan utñpia volt ez, ami a korabeli viszonyok mellett nemigen valñsulhatott meg. A 

nemesség és az uralkodñ elsősorban vadászterületet látott az erdőben, amelyet a 11–12. 

századtñl egyre szigorúbb szankciñkkal igyekezett védeni, ez a törekvés, mint láthattuk 

Angliában valñsult meg leghatékonyabban. Már a remeték is irtottak erdőt, de az 

erdőirtások akkor gyorsulnak fel, amikor a remeteségek reformapátságokká, leginkább 

ciszterci monostorokká alakulnak. Az erdőirtás és a vadászati jogok, pedig gyakran 

ütköztek egymással. Más részről viszont a vadászñ nemesek vagy a királyi erdészek 

gyakran megzavarták a remeteségek életét. A remete és vadász toposza azt a komplex 

tájszemléleti érdekellentétet prñbálja meg leképezni, amelyben szerepet játszanak az 

eltérő gazdasági érdekek, a spirituális tájfelfogás, és a mentalitásbeli különbségek.  
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5. Táj és legitimáció 

 

5.1. Helykiválasztás és az isteni akarat 

 

 A monasztikus irodalom szerint az alapìtásra alkalmas helyet nem az ember 

választja ki, hanem azt az isteni akarat jelöli ki a közösség számára, ezért az égi 

kinyilatkoztatás ábrázolása a legitimáciñ fontos eszköze volt a hagiográfiai 

szövegekben. A perifériális vidékeken fekvő kegyhelyekhez sokkal gyakrabban 

fűződnek olyan legendák, amelyek az isteni akarat szerepét hangsúlyozzák a 

helykiválasztásban, mint a városi zarándokhelyekhez.389
 Amint azt a bevezetőben 

emlìtettük sok hasonlñság van a marginális zarándokhelyek és a remeterendi 

monostorok liminalitása között. A helykiválasztást meghatározñ isteni akarat többféle 

mñdon nyilvánulhatott meg. Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a remeterendi és 

ciszterci hagiográfia a helykiválasztással kapcsolatban milyen motìvumokat használt az 

isteni akarat kifejezésére.  

A szakirodalom főként a bencés kolostorok és a zarándokhelyek 

alapìtástörténeteivel kapcsolatosan koncentrált az isteni beavatkozás tìpusaira. A 

felsőbb akarat közvetlen és közvetett formákban egyaránt megjelenhetett a 

helykiválasztással kapcsolatban. A kegyhelyek alapìtásával kapcsolatos legendákban ez 

az akarat gyakran radikális formában nyilvánul meg. Ha az ereklyét elmozdìtják eredeti 

helyéről, Isten gyakran visszaviszi azt, vagy lerombolja a félig kész templomot.390
 A 

remeterendi és ciszterci forrásokban az isteni akarat ennél kevésbé markáns mñdon 

nyilvánul meg, annak eszköze gyakran maga a táj, amely szépségével vagy 

kietlenségével győzi meg az alapìtñt arrñl, hogy ez az alapìtásra alkalmas hely. A locus 

amoenus és a locus horribilis tehát önmagukban is lehetnek a kinyilatkoztatás eszközei. 

A vizsgált hagiográfiai irodalomban gyakori motìvum az új szerzetesek által lakott táj 

összehasonlìtása az atyák „sivatagával”. Az atyák tekintélyének ezekben a 

tájábrázolásokban egyértelműen legitimáciñs szerepe van, ugyanis az új alapìtásokat 

tanácsos volt egy korábbi aszketikus irányzathoz kötni. A régi atyák tekintélye cìmű 
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alfejezetben azokat a tájleìrásokat mutatjuk be, amelyek közvetlen mñdon vonnak 

párhuzamot az „új remeték” lakhelye és az atyák „sivataga között”. Ezek a szövegek 

kevéssé részletezik az alapìtásra alkalmas hely jellegét, és kizárñlag a locus horribilis 

toposzát használják. Az „új szerzetesek” nemcsak az egyiptomi atyákra hivatkoztak 

mozgalmuk elismertetése érdekében, hanem gyakran utaltak Szent Benedekre is. A 

„nyugati szerzetesség atyja” leginkább a ciszterci rend regulával szembeni hűségét 

jelképezte. Benedek subiacñi barlangjának ábrázolása szintén lehetett a legitimáciñ 

eszköze. Ez a motìvum egyszerre utalt az atyák „sivatagára” és a regulát adñ Benedek 

tekintélyére. 

 A sivatagi atyák tája közvetett formában is megjelenhet a szentéletrajzokban, 

leggyakrabban olyan vidék bemutatásával, amely Remete Szent Antal oázisára 

emlékeztet, bizonyos esetekben pedig Remete Szent Pál pálmájának párhuzama is 

megjelenik valamely mérsékelt égövön honos fa formájában. Szent Antal oázisa – amint 

azt a 2. fejezetben láttuk –, locus horribilis által körülvett locus amoenus, ezen cìm alatt 

vizsgáljuk azoknak a szentéletrajzoknak a tájábrázolását, ahol hasonlñ motìvumok 

jelennek meg a legitimáciñ eszközeként. 

Az isteni akarat közvetlen mñdon is megnyilvánulhatott, amelynek 

legjellegzetesebb formája a látomás volt. Az álom és látomás a helykiválasztással 

kapcsolatban a 11–12. században kap hangsúlyos szerepet a monasztikus 

hagiográfiában. A Látomás és helykiválasztás cìmű alfejezetben azokat a remeterendi és 

ciszterci alapìtástörténeteket elemezzük, amelyekben a szent hely kiválasztását látomás 

befolyásolta. 

Az utolsñ alfejezetben esettanulmány keretében elemzünk egy tipikus példát a 

remeterendi helykiválasztással kapcsolatban. A remeterendek helykiválasztási 

stratégiájának és az ehhez kapcsolñdñ eszményi tájnak a legrészletesebb hagiográfiai 

megjelenìtése a 12. században Tironi Szent Bernát életrajzában találhatñ. Ez az életìrás 

a legtöbb eddig felsorolt motìvumot felhasználja az Istentől rendelt hely 

kiválasztásakor: a locus amoenust, a locus horribilist, a látomásokat, a szent ember 

tekintélyét, sőt ugyanazt a tájat több nézőpontbñl is ábrázolja. 

Mielőtt rátérnénk az előbbiekben ismertetett alfejezetek tárgyalására 

párhuzamként bemutatjuk, hogy a szakirodalom hogyan csoportosìtotta a bencés 

helykiválasztásra vonatkozñ isteni akaratot, illetve kitérünk néhány olyan, alapìtással 
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kapcsolatos motìvumra, amely szerepel ugyan a remeterendi hagiográfiában, de jelen 

dolgozatban nem szentelünk külön fejezetet ennek a motìvumnak a bemutatására.   

Amy Remensnyder Remembering Kings Past
391

 cìmű könyvében, amelyben a 

dél-francia bencés monostorok alapìtásával kapcsolatos legendákat elemzi, szintén több 

kategñriáját határozza meg a helykiválasztásra irányulñ isteni kinyilatkoztatásnak. 

Véleménye szerint a kiválasztott hely két isteni beavatkozás, a kinyilatkoztatás és a 

felszentelés által válik szakrális területté. A monostorok legendái sokkal inkább a 

kinyilatkoztatás ábrázolásával hangsúlyozzák a terület szakralitását, mint a felszentelés 

elbeszélésével. Sokszor a hely jellege már önmagában tükrözi az isteni akaratot.392
 

Ennek egyik fontos megnyilvánulási formája a hely kontinuitása. A hagiográfiai 

hagyomány szerint számos bencés monostort olyan helyen alapìtottak, ahol korábban is 

keresztény kultuszhely állt. A templom és kolostorromok helyén történő újraépìtkezés a 

bencés alapìtások fontos legitimáciñs eszköze volt. Az a terület, amelyet egyszer 

felszenteltek többé soha nem alakulhatott vissza profán hellyé. A folytonosság mellett 

annak megtörése is lehetett az isteni akarat eszköze. A diszkontinuitás általában 

ellenséges csapatok pusztìtásaihoz kötődött, amely szükségessé tette az ereklyék 

átmenekìtését egy másik helyre, ahol újraalapìtották a monostort. A monostor 

lerombolásának toposza legitimizálta az új adományozñk és támogatñk keresését.393
  

A remete és a vadász cìmű fejezetben már emlìtettük, hogy néhány legendában 

állatok vezetik el az embert az Isten által kijelölt helyre. A már emlìtett Szent Egyed 

életìrásában például a szarvas vezeti el „Flaviust” és vadászait a remete lakhelyéhez, 

ahol később a király monostort alapìt. Az ilyen esetekben Isten az állatokon keresztül 

nyilvánìtja ki akaratát. A látomásokban felbukkanñ állatfigurák is megmutathatják az 

alapìtásra alkalmas helyet. Az állatok közül leggyakrabban a szarvas fordul elő az 

alapìtástörténetekben, mivel a középkorban kedvelt Krisztusszimbñlum volt, ahogy ezt 

Szent Euszták legendájában is láthattuk. A dél-francia apátságok legendáiban szintén 

gyakran felbukkan a remete és a vadász toposza. Ezekben az esetekben a vadászok által 

üldözött vad mutatja meg egy romos templom vagy remeteség helyét, ahol később 

monostort épìtenek.394
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Előfordulhat, hogy egy másik ember igazìtja útba a remetét a vadonban, aki ily 

mñdon találja meg a monostor alapìtására legalkalmasabb helyet. Az isteni akaratnak ez 

a megnyilvánulási formája nemcsak kolostorok alapìtásához kötődik, hanem ereklyék 

feltalálásához és kegyhelyek felfedezéséhez.395
 Ez a motìvum a Meroving-kori 

alapìtástörténetekben jelenik meg a leggyakrabban. Kolumbánnak a longobárd király 

embere, Jocondus ìrja le Bobbio táját.396
 Szent Sturmius egy vándor útmutatását 

követve talál rá Fulda területére a buchoniai vadonban.397
 Pirmint – amint egy korábbi 

fejezetben láttuk – egy disznñpásztor vezeti el Hornbach vidékére.398
 A 11–12. századi 

remeterendi források közül egyedül Kölni Szent Brúnñ vitájában jelenik meg ez a 

motìvum. Brúnñt és társait Hugñ, grenoble-i püspök az útmutatñ látomás alapján vezeti 

el Carthusia alpesi tájára. Ezt az epizñdot majd részletesebben elemezzük a Látomás és 

helykiválasztás cìmű alfejezetben.  

Bizonyos esetekben a bibliai szövegekben megjelenő tájelemek: hegy, völgy, 

folyñ jelzik az Isten által kiválasztott helyet. Az észak-angliai Melsa ciszterci monostor 

krñnikája szerint, amikor Ádám apát rátalált a termékeny locus amoenusra William le 

Gros birtokán ñszövetségi igékkel támasztotta alá, hogy ez az Isten által számukra 

kiválasztott hely. Egy kis hegy, Szűz Mária dombja jelezte az alapìtás helyét. Az apát 

felmászott a hegyre, botját a fölbe szúrta és ìgy szñlott: „Ezt a helyet nyilvánvalóan az 

örök Király csarnokának hívják, mennyei szőlőskertnek, az élet kapujának, itt születik 

Krisztus népe!’ Hozzáfűzte, a körülállóknak mondván: Nem hallottátok kedveseim, hogy 

mit ígért a próféta az Úr házának felépítéséről? Lesz azonban az idők végén, hogy az Úr 

házának hegye szilárdan áll a hegyek tetején’ (Mik. 4. 1)… az isteni gondviselés, akarja 

azt, hogy temploma ezen a hegyen épüljön fel mibennünk.”399
 A ciszterciek ebben az 

alapìtástörténetben ñszövetségi igék és gesztusok segìtségével „veszik birtokba” a 

területet.  
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5.1.1. A régi atyák tekintélye 

 

A remeterendek és különösen a ciszterciek legitimáciñjának egyik legfontosabb 

eszköze volt, hogy új mozgalmukat a régi atyák tekintélyével prñbálták meg 

alátámasztani. A régi hagyományok követését egyrészt a sivatagi atyák, másrészt Szent 

Benedek példájának követésével hangsúlyozták. A szigorúbb remeterendek, mint a 

kamalduliak esetében az egyiptomi atyákkal vont párhuzam nem állt távol a valñságtñl. 

Ravennai Romuald egyik remeteségét Sitria névre keresztelte, a Nìlus deltában fekvő 

Nitria mintájára. Petrus Damiani leìrja, hogy Romuald hét éven át tartñzkodott a 

remeteségben, ahol az atyák példáját követve sanyargatta testét: csak egy kevéske lisztet 

és keserű gyökereket fogyasztott, haját és szakállát megnövesztette valamint cilìciumot 

viselt, azaz életmñdjával Szent Hilariont utánozta: „ad imitationem Hilarion vixit”.400
  

A ciszterci és remeterendi irodalomban a sivatagi atyák tájaira utalñ szövegek 

általában nem részletezik a természeti környezetet, legtöbbször csak a locus horribilis 

legfőbb eleme: a sivatag vagy a pusztaság motìvuma szerepel bennük. Az atyák 

„sivataga” sokkal inkább spirituális, semmint valñs tájként jelenik meg a monasztikus 

irodalomban. 

Petrus Damiani 1063-ban galliai útján meglátogatta Cluny monostorát, egyik 

társa úti beszámolñjában részletesen leìrta a bencés monostor életét. A Laus 

Cluniacensis congregatio cìmű fejezet az ottani életet dicséri és a sivatagi atyákéhoz 

hasonlìtja: „Clunyben valóban sok Pált találtam és még több Antalt.”401
 Meglepőnek 

tűnik, hogy a 11. századi remeterendi retorikában a clunyi szerzetesek életmñdját a 

sivatagi atyákéval vetik össze. A szerző szerint Cluny lakñi nem az általuk választott 

lakñhely és táj tekintetében követték az egyiptomi remetéket, hanem lelkületükben. A 

szerző a lakñhely jellege közötti ellentétre és a lelki adományok közötti hasonlñságra 

épìti a szöveget, véleménye szerint az evangéliumi erények és a bencés regula követése 

teszi méltñvá a fekete szerzeteseket, hogy az egyiptomi atyák szellemi örökösei 

legyenek.  

Kölni Szent Brúnñ tanìtványainak tartott prédikáciñjában a sivatag keresésére 

buzdìt és az atyák példáját tartja követendőnek: „Keressük a sivatagi barlangokat! Szent 
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 Petrus Damiani: Vita Beati Romualdi. 94–95.  
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 „Veraciter ibi multos reperi Paulos, plurimos vidi Antonios…” – De Gallia profectione Domini Petri 

Damiani et eius ultramontano itinere. 873.  
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Pál remete, Szent Antal, Arsenius, Evagrios, Keresztelő Szent János és más szentek 

példáját követve, a hegyekben találjuk meg üdvösségünket. Azért, hogy elkerülhessük az 

örök bíró haragját, az örök kárhozatot és a bűnösökre váró özönvizet Noé bárkájában 

és Péter csónakjában – amelynek viharát Krisztus lecsendesítette –, és a bűnbánat 

hajójában partra szállhassunk, és elérhessük a kikötőt és az örök üdvösség nyugalmát.” 

A sivatag itt elsősorban spirituális értelemben jelenik meg, de ismerve Szent Brúnñ 

helykiválasztását kijelenthetjük, hogy az első karthauziak monostorukat is hasonlñ 

„sivatagi környezetben” alapìtották, mint az egyiptomi atyák, ahogy erre az alapìtñ 

életrajzában is találunk utalásokat. Kölni Szent Brúnñ életìrása ugyanis összeveti 

Carthusia hñfödte csúcsokkal tarkìtott táját az egyiptomi atyák sivatagával. „Az 

atyáknak útján járni és őket követni dicséretes és hasznos, de nagyon nehéz, főleg 

ezeken a szerfelett hideg tájakon, amelyek nem olyanok, mint Egyiptom, Théba, Szkítia 

(Schetes), vagy Palesztina.”402
 Petrus Venerabilis, aki De miraculis cìmű munkájában 

részletesen leìrja a karthauziak életmñdját, szintén kiemeli, hogy Grand Chartreuse 

remetéi a régi egyiptomi szerzetesek szokása szerint magányos cellákban laknak.403
 Már 

emlìtettük, hogy a „sivatag” a nyugati világban erdőkké alakul, a karthauziak alpesi 

„sivataga” azonban zordságát tekintve sokkal közelebb állt az egyiptomi 

pusztaságokhoz. Bár éppen ellentétes éghajlati viszonyok jellemezték, a szélsőséges 

hideg, a megközelìthetetlenség és a lakatlanság hasonlñ aszketikus feltételeket teremtett, 

mint az atyák „sivataga”.  

A karthauziak magányos elszigeteltsége és szigorú önmegtagadása 

szempontjábñl egyaránt megfelelő volt ez a táj. Alig lehetett megközelìteni: „Annak a 

bizonyos carthusiai vadonnak a megközelítése nehéz és fáradtságos, az oda vivő út 

igazán nehéz és veszélyekkel teli. Sőt két különösen magas szikla, miként egyenes 

vonalak felfelé emelkednek, és csúcsuk majdnem teljesen összeér, ezért a belépés oda 

rettenetes és szörnyűséges”.404
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 „Quorum vestigia sequi et imitari laudibile est utile, sed difficile in regionibus istis frigidis maxime, 

quae non sunt sicut Aegyptus, Thebais, Scythia (Schetes), aut Palestina. Est enim in montibus istis 

altissimis, quos cernutis inter caeteras solitudines, eremus quaedam, quae Carthusia nuncupatur…” – 

Franciscus a Puteo Carthusiae Majoris prior: Vita Sancti Brunonis, Vita altera. 505. 
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 „… more antiquo Aegyptiorum monachorum, singulares cellas perpetuo inhabitant.” – Petrus 

Venerabilis: De miraculis. 151.  
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 „Ad quam quidem Carthusianam eremum est accessus gravis et laboriosus, ingressus vero difficilis et 

periculosus, utpote duas mirae altitudinis rupes, quae velut recte lineae sursum se erigunt, et culmen in 

tandem pene coeunt, ita ut introeuntibus horrori sint et terrori.” – Franciscus a Puteo Carthusiae Majoris 

prior: Vita Sancti Brunonis, Vita altera. 505. 
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Tironi Bernát életìrása „új Egyiptomnak” nevezi az észak francia területek 11. 

század végi remetetelepét. „Abban az időben Bretagne, Normandia és Mayenne 

határvidékének kietlen pusztasága egy második Egyiptomként (altera Aegyptus) 

virágzott a remeték sokaságától, és a szent férfiak kitűnő vallásosságának jó hírétől, 

akik celláikban éltek…”405
A sivatagi atyákra valñ utalás a szövegben nem egy monostor 

alapìtásával kapcsolatban kerül elő, hanem az erdei remeteség lesz az „új Egyiptom”. Ez 

a párhuzam nem a legitimáciñs célt szolgálja, hiszen az erdei remeteközösség még nem 

tekinthető monasztikus struktúrának. A hagiográfus viszont a fent idézett sorok után 

közvetlenül három kongregáciñ alapìtñjára is utal, akik akkoriban a remeteségben éltek: 

„a szent remeték vezetői és mesterei Robert d’Arbrissel, Savignyi Vitalis és Radolfus de 

Fusteia később számos virágzó kongregáció alapítói lettek.”406
 Ezáltal a szerző az atyák 

sivatagának képét összefüggésbe hozza az alapìtásokkal. Arra ugyan nem utal, hogy a 

kongregáciñk anyamonostorainak tájai párhuzamban lennének az egyiptomi tájjal, 

viszont az alapìtñk közös remeteségét azonosìtja a sivatagi atyák lakhelyével. Az 

életìrás azért utal a régi atyák vidékeire, hogy legitimálja az új remeték alapìtásait.  

A ciszterciek életmñdja távol állt az atyák szélsőséges aszkézisétől, náluk a 

sivatagi hagyományoknak spirituális értéke és legitimáciñs célzata volt. Mìg első 

generáciñjuk a regulához valñ visszatérést hangsúlyozta, addig Clairvaux-i Szent Bernát 

és Saint-Thierry-i Vilmos már a Benedek által emlìtett régi atyákra hivatkozva emeli be 

a „sivatag” motìvumát a ciszterci lelkiségbe. Bernát és Vilmos felismerték, hogy a 

regula milyen keleti hagyományokon nyugszik, és elsősorban Benedek művének 

értelmezéséhez használták a sivatagi atyák műveit. Bernát túlment a regula betű szerinti 

értelmezésén, és egy egységes, Benedek előtti, aszketikusabb szerzetesi mozgalomban 

kereste saját rendjének előképét.407
 Ugyanis a bencés regula megközelìtése a korai 

monaszticizmus szempontjábñl lehetőséget biztosìtott az „új szerzeteseknek”, hogy 

mozgalmukat a „sivatag” tekintélyével támasszák alá.408
 A korai ciszterciek kapcsolata 

a sivatagi atyákkal csak közvetett volt, a regulán keresztül, amely Cassianus műveinek 
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 „Erant autem in confinio Cenomanicae Britanniaeque regionis vastae solitudines quae tunc temporis 
quasi altera Aegyptus florebant multitudine eremitarum, per diversas cellulas habitantium, virorum 

sanctorum ac propter excellentiam religionis famosorum…” – Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 

1380–81. 
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 „virorum sanctorum ac propter excellentiam religionis famosorum, inter quos erant principes et 
magistri, Robertus de Arbrisselo, atque Vitalis de Mauritonio, Radolfus quoque de Fusteja qui postea 

fundatores exstiterunt multarum atque magnarum congregationum…” – Uo.  
407

 Ward: The Desert Myth. 184–186.  
408

 Uo. 187.  
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és a Vitae Patrumnak az olvasására buzdìtott. Más részről a regulához valñ visszatérés 

hangsúlyozásának apologetikus szerepe is volt, ugyanis Cîteaux Burgundiában, Cluny 

közvetlen közelében feküdt, ezért már a legkorábbi időszakban számìtani lehetett a 

bencések támadásaira. Egy aszketikus remeteközösség alapìtása a kor legjelentősebb 

bencés anyakolostora szomszédságában a clunyi szerzetesek életmñdjának közvetett 

kritikájaként hatott. Ezért a cisztercieknek saját védelmük érdekében ki kellett 

emelniük, hogy mozgalmuk nem újìtás, hanem visszatérés Szent Benedek 

szellemiségéhez.409
 A korai ciszterciek viszonya a bencés regulához ellentmondásosnak 

tűnik, bár kijelentették, hogy „Szent Benedek reguláját mindenütt egyformán kell 

értelmezni és követni”, szokásjoggyűjteményük, az Instituta, és alapokmányuk a Charta 

caritatis számos, a regulával ellenkező előìrást tartalmaz. A ciszterciek tehát 

meglehetősen önkényesen használták fel Benedek művét, amelyet leginkább eszköznek 

tekintettek, mely segìtette monasztikus céljaik megvalñsìtását.410
 

Saint-Thierry-i Vilmos Clairvaux-i Bernát életìrásában Clairvaux táját Szent 

Benedek subiacñi barlangjához hasonlìtja. „Annak a helynek a magánya, ahol Isten 

szolgái elrejtőztek – az árnyas erdők és a szomszédos hegyszorosok között – valami 

módon megjelenítette Szent Benedek atyánk ama barlangját, ahol a pásztorok valaha 

megtalálták... ”411
 A ciszterciek azért költöztek erre a helyre, hogy Benedek „lakóhelyét 

és életét példaként kövessék.”412
 

A szerző Clairvaux táját a hagiográfiai hagyomány kontinuitásába helyezi, a 

ciszterci táj és Benedek barlangja közötti párhuzamnak legitimáciñs célja van. Vilmos 

ennek a motìvumnak segìtségével hangsúlyozza, hogy a ciszterciek visszatértek Szent 

Benedek szellemiségéhez. Az életìrásban ez az egyetlen hely, ahol a szerző kilép a 

spirituális táj ábrázolásának kereteiből és a valñs táj elemeire utal. 

 Nursiai Szent Benedek elvonulása a világtñl és megtelepedése 

Subiacñban, példa értékű lehetett a regula szabályaihoz visszatérő reformrendek 

szemében. Bár Benedek követői nem voltak remeték, az apát korai életszakaszában az 

anakhoréta életeszmény is megjelent. Szent Benedek, amikor először hagyja el a világot 

a pusztába vonul: „titokban elhagyta dajkáját is, és a pusztaság magányába ment. 
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 Lékai: A ciszterciek. 32–34.  
410

 Uo. 32–43.  
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 „Loci vero ipsius solitudo inter opaca silvarum, et vicinorum hincinde montium angustias, in quo 

servi Dei latebant, speluncam illam sancti Benedicti patris nostri quodammodo repraesentabat, in qua 

aliquando pastoribus inventus est … „ – Guillelmus: Vita et res gestae Sancti Bernardi. 247–248. 
412

. „... imitabantur vitam, habitationem eius ac solitudinis formam….” – Uo. 
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Sublacusnak hívták ezt a helyet, Róma városától mintegy negyven mérföld távolságra 

feküdt, hűs, tiszta forrásvízzel. S a bőséges víz először egy terjedelmes tóba gyűlik össze, 

majd végül is egy folyóban fut le.”413
 Benedek itt találkozott egy Romanus nevű 

szerzetessel, aki elvezette egy barlanghoz, ahol Benedek három évig tartñzkodott. A 

tájat Gergely pápa a locus horribilis elemeivel ìrja le. Amikor egy pap Húsvétkor Isten 

emberét kereste „a hegyek meredek sziklái között, a völgyek mélyén, a szakadékokban, 

míg azután a barlang rejtekében meg is találta… Ugyanabban az időben a barlangban 

rejtőzködő Benedekre pásztorok is rátaláltak. Állati bőrbe öltözve a cserjésben 

pillantották meg, ezért valami vadnak nézték. De miután felismerték benne Isten 

szolgáját, sokan tértek meg közülük vadállatias felfogásukból a jámborság kegyelmi 

életére.”414
 Ennek a leìrásnak Vilmos csak a tájra vonatkozñ elemeit használta fel Szent 

Bernát életrajzában. Benedek külseje és lakñhelyének ábrázolása sokban emlékeztet 

Thébai Szent Páléra. A subacñi remete menedékhelye a sivatagi atyák barlangjait idézi. 

Ezzel a motìvummal Vilmos a ciszterci tájat nemcsak Szent Benedek lakhelyével, 

hanem az atyák sivatagával is összeköti. A szerző ìgy prñbálja meg ciszterci mozgalmat 

a bencéseknél is régebbi tekintéllyel alátámasztani.415
 A vadonban élő, és bőröket viselő 

alak a vadember prototìpusa. A remete ábrázolása vademberként gyakori toposz a 

hagiográfiában is, hiszen a szent ember elhanyagolt ruházata és barátságtalan lakhelye 

nem negatìv tartalmú.416
 Ezek a motìvumok a természeti világ egyszerűségét és 

romlatlanságát hangsúlyozzák. Saint-Thierry-i Vilmos a vadállatokhoz hasonlñan élő 

remete életének csak bizonyos aspektusait használta fel a Vita Primában. A szerző 

bizonyára azért hasonlìtja Clairvaux-hoz Subiaco táját és nem Montecassinñt, mivel az 

1140-es évekre már kialakult a ciszterciek helykiválasztási stratégiája, amely a 

völgyeket részesìtette előnyben, feltehetően egy hegyen fekvő monostor nem lett volna 

hiteles előképe Clairvaux-nak. Másrészről viszont a remeteélet és az aszketikus 

hagyomány hangsúlyozása is fontos eleme volt a legitimáciñnak. A vadember képe 
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 Szent Benedek életrajza Nagy Szent Gergely pápa Dialñgusainak II. könyvében. 230–231. Eredeti: 

„Benedictus plus appetens mala mundi perpeti quam laudes, et plus pro Deo laboribus fatigari quam vita 

hujus favoribus extolli, nutricem suum occulta fugiens, deserti loci secessum petiit cui Sublacus, 

vocabulum est, qui ab Romana urbe quadraginta feriae millibus distans, frigidas atqae perspicuas 

emanat aquas. Qae illic videlicet aqarum abundantia in extenso prius lacu colligatu, ad postremum vero 

in amnem derivatur. Quo dum fugiens pergeret… Vir autem Dei ad eundem locum perveniens, in 

arctissimum specum se tradidit…” – Grégoire le Grand: Vie et miracles de Benôit. 130.  
414

 Uo.  
415

 Boquet – Nagy: La vita d‟Etienne D‟Obazine (†1159) , une aventure alimentaire. 4–5.  
416

 Cox-Miller: Jerome‟s Kentaur. 209–233. 
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viszont annyira szélsőséges szimbñluma volt a remeteeszménynek, hogy a hagiográfus 

nem tartotta szükségesnek a Benedek életrajzban szereplő epizñd teljes átvételét. 

Cîteaux monostorát mocsaras sìkságon alapìtották, tehát Molesme-i Rñbert 

spirituális tájszemléletében a völgynek még nem volt szerepe, majd csak egy bő évtized 

múlva telepìti Szent Bernát első apátságát már völgybe, és arrñl nevezi el Clairvaux-

nak
417, amire a hìres mondás is utal: „Benedictus montes, Bernardus valles amabat.”418

 

Clairvaux-i Szent Bernát azonban feloldja ezt az ellentétet Szent Benedek ünnepén 

mondott prédikáciñjában, amelyben az alázatosság erényét dicséri a táj motìvumainak 

felhasználásával, és bár spirituális tájat mutat be a ciszterci helykiválasztás ars 

poeticájának is tekinthető. „Hatalmas és gyümölcshozó fa volt Szent Benedek, olyan 

volt, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Hova folynak a vizek? Minden bizonnyal a 

völgyekben, mivel a hegyek között folynak a vizek. Ki ne látná, hogy a hegyi patakok a 

meredek hegyek lejtőin lefutva az alázatosságot követve, mindig lefolynak a völgyekbe? 

Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. (Jak. 4. 6.) Itt 

biztonságosan megvetheted a lábadat, bármilyen igája is vagy Krisztusnak, támaszkodj 

erre a fára, és kövesd a völgyben az utat. Az ősi kígyó a hegyen állította fel trónját… te 

pedig válaszd inkább a völgyet a sétálásra és a plántálásra. Nem szoktunk ugyanis a 

hegyekre fát ültetni, mivel ott gyakran sziklás és száraz a talaj. A völgyekben termékeny 

a talaj, ezért ott gyarapodnak a növények…”419
 

Szent Bernát a fenti prédikáciñjában a lelki átalakulás folyamatát természeti 

képekkel szemlélteti: az alázatosság és a gőg kontrasztját domborzati elemekkel fejezi 

ki, a lelki fejlődést a vegetáciñ növekedésével. A ciszterciek példaképe Szent Benedek, 

nem hegyre, hanem termékeny völgybe ültetett fa, ezzel a metaforával Bernát 

megteremti a rend helykiválasztásának legitimáciñs alapját. Mint emlìtettük Benedek 

nem völgyben, hanem hegyen épìtette meg monostorát, ennek ellenére Bernát a völgybe 

telepedést nem a bencés hagyománnyal ellentétes szokásként ábrázolja, hanem az 
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 McGuire: The Difficult Saint. 283.  
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 Idézi Dimier: Les moines bâtisseurs. 36.  
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 „Arbor fuit Beatus Benedictus, grandis atque fructifera, tanquam lignum quod plantatum est secus 

decursus aquarum (Ps. I. 3.) Ubi sunt decursus aquarum? Profecto in vallibus; quia inter medium 

montium pertransibunt aquae. Quis enim non videat etiam torrentes montium ardua declinare, et 

mediam ad humilitatem semper devertere vallis? Sic profecto, sic Deus superbis resistit, humilibus 

autem dat gratiam (Jacobi IV, 6). Securus hic fige pedem, quicunque es jumentum Christi, super hunc 

ramum innitere, semitam vallis incede. Nimirum in monte sibi sedem constituit serpens antiquus, 

mordens ungulas equi, ut cadat ascensor ejus retro: propterea vallem magis elige ad ambulandum, 

vallem elige ad plantandum. Neque enim vel in serendis arboribus montana solemus eligere, quod 

frequenter arida sint et petrosa. In vallibus pinguendo est, ibi proficiunt plantae…” – Bernardus 

Claravallensis: Sermo in natali Sancti Benedicti. 3–4.  
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alapìtñ atyát belehelyezi egy spirituális táj kontextusába, amelyben Benedek lelki 

értékei szempontjábñl sokkal inkább a völgyeket, mint a hegyeket jelképezi. Így a 

ciszterciek se tekinthetők a régi bencés hagyományok elvetőinek, sőt azáltal, hogy 

völgyekbe költöznek, visszatérnek a regula spiritualitásának lényegéhez: az 

alázatossághoz. 

Amint a fentiekben láttuk mind a remeterendek mind a ciszterciek gyakran 

hivatkoznak a sivatagi atyákra hagiográfiai szövegeikben szereplő tájak bemutatása 

kapcsán. A valñs és spirituális tájakat egyaránt párhuzamba állìtották a régi atyák 

lakhelyeivel, az egyiptomi remeték sivatagával. Az atyák sivataga legitimáciñs célt 

szolgált az „új remeték” életrajzaiban. A rendi legitimáciñ szolgálata viszont sokkal 

markánsabban tetten érhető a ciszterci táj és Szent Benedek barlangja közötti 

összehasonlìtásban. A ciszterci rend a régi bencés hagyományokhoz valñ visszatérés 

hangsúlyozásával igyekezete megvédeni szervezetének létjogosultságát. A fehér 

szerzetesek a nyugati szerzetesség atyjának követői, az általuk lakott vidék, Clairvaux 

pedig Benedek pusztai lakhelyét jelenìti meg.  

 

 

5.1.2. A locus horribilis által körülvett locus amoenus 

 

Amint korábban láttuk Remete Szent Antal lakhelyét sivatagi táj által körülvett 

Paradicsomként ábrázolja Alexandriai Atanáz. A tájábrázolásnak ez a toposza a későbbi 

szentéletrajzokban is felbukkan és egészen a „remete-reneszánszig” meghatározñ lesz. 

A remeteség eszményi helyét természeti akadályok, pusztaság, vadon, hegyek, erdők 

határolják el a külvilágtñl, de a kiválasztott hely termékeny és szemet gyönyörködtető. 

Az itt bemutatott szövegek nem minden esetben tartalmaznak kidolgozott locus 

amoenus leìrást, de a vadon által körülvett remeteség ábrázolásakor legalább egy 

motìvum utal a táj szépségére. 

A sivatag mìtoszának változását jñl illusztrálja az első jurai atya, Romanus (390 

k.–463 k.) életìrása.420
 Romanus 435 körül Szent Antal életét olvasva kapott elhìvást, 

hogy családját elhagyja és remeteséget alapìtson. Antal példáját követte, amikor átkelt a 

Jurán, hogy alkalmas helyet keressen a letelepedésre. Választása a hegyek mögött 
                                                           
420

 A jurai atyáknak meghatározñ jelentősége volt nyugaton a korai monaszticizmus életében. A 
szakirodalom szerint összekötő szerepet játszottak az 5. századi galliai és lerinumi, valamint a 6. századi 
itáliai regulák között. Leyser: The Uses of Desert in Sixth-Century West. 129. 
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elterülő Condat-ra esett, ahol két folyñ találkozott. Itt egy hatalmas fenyő mellett 

telepedett le, amely emlékeztette Remete Szent Pál pálmájára. A sűrű ágú fenyő zöld 

tetőként védte a remetét a nyári hőségtől és a hideg esőktől. A fa közelében hűs vizű 

forrás fakadt, amely a későbbiekben a felépülő monostor vìzellátását biztosìtotta.421
 A 

hagiográfus részletesen bemutatja a tájat, amely sokban megfelel a Vita Antoniiban 

ábrázoltnak: locus horribilis által körülvett locus amoenus.  

Condat szépséges vidéke teljesen el van zárva a külvilágtñl. A szöveg 

hangsúlyozza, hogy a helyet vad pusztaság vette körül, amelynek járatlan útjain alig 

lehetett átkelni a sűrű erdők és a kidőlt fák torlaszai miatt. A hegygerincek és a magas 

csúcsok közötti szűk völgyek szarvasoknak és más erdei vadaknak adtak otthont. A 

hagiográfus szerint nagy merészség kellett ahhoz, ha valaki át szeretett volna kelni ezen 

a vadonon.
422

  

Maga a hely azonban szemet gyönyörködtető, két folyñjával, a tiszta forrással és 

a hatalmas árnyat adñ fenyővel. A leìrás jñval túllépi az antik toposzok kereteit, és több 

olyan elemet tartalmaz, amelyek gyakorlatias gondolkodásra utalnak. A locus amoenus 

leìrás valñs tájat ábrázol, hiszen még a forrásbñl a monostorba vivő vìzvezetéket is 

megemlìti, amelyet kifúrt fatörzsekből készìtettek.423
 Továbbá hangsúlyozza a hely 

termékenységét, amely alapvető feltétele volt az önellátñ monasztikus életnek. A vita 

szerzője ugyan nem ismerhette Romanust, de a hely látványa bizonyára fontos szerepet 

játszott a vidék leìrásában. Ez a rövid ismertetés jñl illusztrálja, hogy habár a nyugati 

monostoralapìtñk helykiválasztási stratégiáikban sok tekintetben követték a sivatagi 

atyákat, de saját elképzelésük is volt az eszményi tájrñl. A hagiográfiai irodalom tehát 

egyszerre örökìti meg a szimbolikus, ideális tájat és a valñs földrajzi környezetet. 

Gorzei János /Johannes Gorziensis/ (900–974) az „új remeték” egyik legkorábbi 

képviselőjének életrajza leìrja, hogy a szent ember követői szerettek volna egy alkalmas 

helyet találni, ahol közösen remeteéletet élhetnek.424
 Mivel azonban Lotaringiában sehol 

sem találtak olyan helyet „ami a lelkükben megfoganthoz képest megfelelőnek tűnne, 

                                                           
421

 Nahmer: Über Ideallandschaften und Klostergründungsorte. 234.  
422„Ceterum si quis solitudinem ipsam inviam contra Equestris territorii loca ausu temerario secare 

deliberet, praeter concretionem silvestrem sive congeries arborum caducarum, inter iuga quoque 

praecelsa, cervorum platocerumve praerupta convallia vix validus expeditusque poterit sub longa 

solstitii die transcendere.” – Vita S. Romani. idézi Nahmer: Über Ideallandschaften und 

Klostergründungsorte. 233 
423

 „…ex quo hodie terebratis lignis ulterius in monasterium educti latices…” – Uo. 
424

 Blumenthal: The Investiture Controversy. 9–10.  
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mivel a világ szennye csaknem az összes szerzetesi közösséget meggyalázta…”425
. 

Gorzei János azt javasolta, hogy költözzenek Beneventñba, ugyanis korábbi itáliai 

utazása során talált egy sivatagos helyet, amelyet „megfelelőnek látott a remeteélet 

számára, ahol a régi szentek példáját követve kétkezi munkával élelmüket könnyen 

előállíthatják. A szőlők sokasága, a hely fekvése, és a mondott pusztaság bősége 

alkalmassá teszi a helyet minden emberi tevékenység végzésére.”426
 A tervezett alapìtás 

azonban mégsem valñsult meg, mivel Adalberon metzi érsek – aki mindenáron azt 

szerette volna, hogy a közösség Lotaringiában maradjon – felajánlotta a romos gorzei 

monostort a közösségnek.427
 A leìrásban fontos szerepe van az „ad exemplar 

antiquorum sanctorum” kifejezésnek, amely a sivatagi atyákra vonatkozik. A szövegben 

bemutatott táj „sivatag” (desertum) által körülvett locus amoenus, ez utñbbira utal a 

szőlők sokasága és a hely termékenysége. A jelző és a jelzett szñ közötti ellentét: a 

pusztaság bősége (vastitate copiosa) arra utal, hogy a „sivatagot” 10. századi 

hagiográfiai szövegek már sokkal inkább szimbñlumként kezelték semmint valñs 

tájként. 

 Ravennai Romuald alapìtásait az Appenninekben és az Alpok lábánál nagyon 

hasonlñ környezet veszi körül. Az alapìtñnak bizonyára részletes elképzelése volt arrñl, 

hogy remeteségeinek milyen tájon kell feküdnie. Biforco, Val di Castro és Camaldoli 

remeteségeit hegyekkel és erdőkkel körülzárt, termékeny folyñk által öntözött szép 

tájakként ìrják le a források. Szent Romuald legfontosabb remetesége, Val di Castro tája 

Petrus Damiani leìrása szerint szintén locus horriblis által körülvett locus amoenus. Az 

alapìtásra 1004/05 körül került sor, amikor a remete visszatért Isztriábñl és meglátogatta 

az Appenninekben fekvő Biforco remeteségét. Biforco a Montone nevezetű vìzfolyás 

mellett feküdt, amely a hegységből Ravenna felé csordogált, majd egyesült három 

másik patakkal az erdős hegyvidéken. Romuald ezután ment Camerino tartományába, 

ahol rátalált Val di Castro szép és elszigetelt tájára.428
 Az életìrás szerint Romuald a 

tartomány grñfjához küldte követeit, hogy adománybirtokot kérjenek tőle a környéken. 

                                                           
425

 „Ad hoc nullo eis in his dumtaxat regionibus, qui sibi ad ea que mente conceperant opurtunus 

videretur, occurente – adeo seculi macula quedam cuncta fere coenobia offuscaverat…” – Arnulfus: 

Vita Iohannis Gorziensis. 346.  
426

 „Johannes superiore profectione sua Italica circa Beneventanas regiones loca se quedam in desertis 

valde oppurtuna asserit conspexisse, in quibus labore manuum ad exemplar antiquorum sanctorum facili 

victu vitam ducere possent, que utique et vinetis et situ et vastitate obdictis copiosa, et ceteru usu 

mortalibus per omnia essent accomoda.” – Uo.  
427

 Blumenthal: The Investiture Controversy. 1988. 9–10.  
428

 Uo. 78–79. 
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A grñf a szentnek erényei jutalmául nem csupán erdős és hegyes vidékeket 

adományozott, ahogy az kérte, hanem szántñföldeket is.429
 Romuald szerfelett 

alkalmasnak találta az adományozott birtokot a remeteéltre, mivel minden oldalrñl 

hegyek és erdők vették körül.430
 Az elszigetelt birtok viszont termékeny locus amoenus, 

„a birtok közepén elterülő tágas síkság nem csupán gabona termesztésére volt szerfelett 

alkalmas, hanem áttetsző vizű források is öntözték azt.”431
 

A hely egyszerre szemeket gyönyörködtető és termékeny, a vìz jelenléte döntő 

fontosságú az elszigetelt remeteségek alapìtásánál, de a locus amoenus a remeteélet 

számára is megfelelő, mivel a hegyek és az erdők elszigetelik a külvilágtñl. A Vallis de 

Castrñnak nevezett helyen korábban már állt egy egyház, ahol kegyes életű nők laktak. 

A remeték itt épìtették fel celláikat.432
 A korábbi egyházi épületek birtokbavétele az 

alapìtáskor leginkább a bencéseket jellemezte, a fekete szerzetesek többnyire romos 

templomok helyén kezdtek el épìtkezni, amint az Remensnyder munkájábñl kiderül.433
  

Val di Castrñhoz nagyon hasonlñ helyen alapìtotta Romuald a rend 

anyamonostorát, Camaldolit.434
 Az életrajzban szereplő Val di Castro bemutatása 

megfelel Camaldoli leìrásának, amely Teobald püspök adománylevelében találhatñ.435
 A 

rend anyakolostorának ezen leìrása azért is érdemel külön figyelmet, mivel nem 

hagiográfiai munkában találhatñ, mint a többi szöveg, hanem okleveles forrásban. „A 

kijelölt határok között tündököl az a hely, amelyet Maldulus mezejének neveznek, ékes és 

kellemetes rét, ahol a hét legtisztább forrás és gyönyörűséges zöldellő táj található. A 

kegyes Romuald úr, a remeték atyja, tudniillik úgy látta, hogy az a hely szerfelett 

alkalmas és a legmegfelelőbb lesz arra, hogy a remetetestvérek egyenként cellájukba 

elvonulva szemlélődő életükkel Istent szolgálják.”436
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 „Misit itaqe nuntios ad Camerine provintie comites. Qui audito nomine Romualdi, nimio repleti 

gaudio, cuncta sue virtutis offerunt predia, non modo silvarum et montium, sed si sibi etiam placeret, 

agrorum.” – Petrus Damiani: Vita Beati Romualdi. 74. 
430

 „… possessione locus heremitice conversationi satis congruus, montibus undique vallatus et silvis.” – 

Uo. 
431

 „In medio vero ampla quedam planities non solum proferendis frugibus apta, sed perspicuis etiam 

fontium aquis irrigua.” – Uo. 
432

 „Hic itaque locus Vallis de Castro antiquitus vocabatur, ubi iam parva erat ecclesia, in qua 

conversarum quarundam mulierum videbatur esse conventus.” – Uo. 
433

 Remensnyder: Remembering Kings Past. 44–49. 
434

 A korábbi történetìrás szerint Romuald 1012-ben alapìtotta remeteségét, Giovanni Tabacco azonban 
Teobald canossai püspök adománylevele alapján 1027-re, az alapìtñ halálának évére teszi az alapìtást. 
Tabacco: Romualdo di Ravenna e gli inizi dell‟eremitismo Camaldolese. 75–77.  
435

 Petrus Damiani: Vita Beati Romualdi. 78–79. 
436

 „Intra prefixos igitur terminos enitet ille locus qui dicitur Campo Malduli, campus speciosus et 
amabilis, ubi sunt septem purissimi fontes et amoena virecta. Hunc scilicet locum dominus Romualdus 
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 Az oklevél szerint Romuald helykiválasztását a táj zöldellő szépsége: (amoena 

virecta) és annak alkalmassága a remeteéletre befolyásolta. Az alkalmasság két 

szinonim kifejezéssel is megjelenik a szövegben, mindkét esetben felsőfokban 

(aptissimum congruentissimumquae), ami a retorikai fokozás eszköze. A locus 

amoenusra utalnak a szövegben előfordulñ motìvumok: a forrás, a mező; a jelzők: 

legtisztább (purissimus), ékes (speciosus); valamint egyes igék, mint például tündököl 

(enitet). A fenti oklevélrészletből kiderül, hogy a locus amoenus motìvumait nemcsak 

az elbeszélő forrásokban használták, hanem bizonyos esetekben az oklevelek 

narratiñjában is. Camaldoli leìrása kapcsán ugyan nem emlìti az adománylevél az 

elszigeteltséget, mint a Vita Romualdi Val di Castro esetében, mindazonáltal a hely 

hegyek és erdők által körülvett területen feküdt.  

Obazine-i István /Stephanus Obaziensis/ (1085?–1154) életrajzában az obazine-i 

remeteség részletes leìrása találhatñ. A vita a remeteség környékét egyszerre ábrázolja 

vad és szemet gyönyörködtető tájnak. A vidéket vad, sűrű erdők és szirtek zárták körül, 

a völgy mélyén pedig egy Corezzia nevezetű szépséges folyñ csordogált. A szent férfiak 

Nagypéntek napján, mezìtláb, bátran behatoltak a sűrűbe. A völgy mélyében egy sìkság 

feküdt, amelyet cserjések és kietlen tövises bozñtosok fedtek, és közepén egy kis patak 

csörgedezett.437
 A szent emberek itt töltöttek egy napot, majd Húsvétkor egy közeli kis 

templomhoz értek, ahol misét tartottak. A kiválasztott kis tisztáson épìtették fel 

remeteségüket, majd a limogesi püspök engedélyével felépìtették monostorukat.438
 

A vad táj, bár megtalálhatñak rajta a kietlen pusztaságot idéző motìvumok, mint a 

tövisbokor, a sűrű bozñt és a meredek sziklák, mégis szemet gyönyörködtető. A meredek 

sziklák határolta völgy mélyén csordogálñ folyñ és a sűrű erdők a leìrás szerint 

rendkìvül szépnek mutatkoztak.439
 A vadon elsősorban félelmetes, hisz az ide belépő 

szent férfiakat bátraknak nevezi a szöveg. A szent emberek aszkézisét jelenìtik meg a 
                                                                                                                                                                          

pius heremitarum pater delegit et previdit aptissimum congruentissimumquae fore ad cellulas fratrum 

heremitarum singillatim in contemplativa vita Deo servientium…” – idézi Nahmer: Über 
Ideallandschaften und Klostergründungsorte. 253.  
437

 „Procedens eo vir Dei una cum venerabili socio, lustrata undique regione, tandem saltum 
Obaziensem expetiit, dictum, ut credo ab opacitate silvarum et veprium densitate quibus ex omni parte 

vestiebatur. Qui locus preter densitatem silvarum preruptis hinc inde scopulis cingebatur, quodam 

fluvio, Correzia nuncupato, inferius decurrante, qui non parvam loco prestare videtur amenitatem. Ad 

hunc locum pervenientes beati viri die parasceve quod est ante Pasca, nudis, ut erant pedibus interiora 

impavidi penetrarunt. Erat haud procul modica planities inter convalles depressa, sed dumorum ac 

veprium vastitate condensa, parvo rivulo per medium defluente, in quam post multos viarum anfractus et 

devexos circuitus, per concava vallium et montium prerupta ingressi.” – Vita S. Stephani Obaziensis. 

48–50. 
438

 Uo. 
439

 „non parvam loco prestare videtur amenitatem” – Uo. 
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böjttel és a penitenciával kapcsolatos motìvumok. A vadonba mezìtláb lépnek be, ez is 

kifejezi a hely szakralitását. Az időpont: Nagypéntek „die parasceve” kiválasztása, pedig 

nemcsak a bűnbánatot jelképezi, hanem bizonyára azt is, hogy amint beléptek a vadonba 

szimbolikusan ők is meghaltak a világ számára, és itt új életet kezdenek. A hely 

remeteség alapìtására nagyon alkalmas, mivel természetes akadályok vették körül.  

A remeteség elnevezése is sokat elárul a remeterendi tájszemléletről a név a latin 

Obasina, Opacina szñbñl ered, pontosabban a „propter opacitatem nemoris”440
 

formulábñl. Az árnyas liget elnevezésnek pozitìv és negatìv kicsengése egyaránt lehet, a 

sötétséget adñ árnyék a locus horribilis tartozéka, de egyben védelmi funkciñt is betölt: 

véd a tűző nap és az eső ellen, ahogy erre számos példát látunk majd a ciszterci 

növényszimbolika bemutatásakor. Az árnyat adñ fák pedig gyakori elemei a locus 

amoenus leìrásoknak. 

 Obazine leìrása valñs tájat mutat be részletesen és aprñlékosan, azonban követi a 

tájleìrás hagiográfiai hagyományait. Itt is locus horribilis által körülvett, a lakott 

területektől elszigetelt locus amoenus a remeteség ideális helye, ahol folyñ csordogál, és 

a természeti akadályok megnehezìtik a behatolást. 

A yorkshire-i Fountains ciszterci monostorának táját az alapìtástörténet 

tövisekkel borìtott és vadállatok által lakott vidéknek ábrázolja, de a locus horribilis 

motìvumai mellett a táj egyedi sajátosságait is megemlìti. 1132 Karácsonyán Richard, a 

yorki Szűz Mária apátság prépostja tizenkét társával Thurstan yorki érsek elé vonult, 

hogy új monostor alapìtására kérjen engedélyt, ahol szigorúbb életet folytathatnak, mint 

korábbi apátságukban. Az érsekkel együtt bejárták annak birtokait, és kiválasztottak egy 

„erdős és sziklás vadont” a How Hill közeli völgyben. A hely „… a világtól teljesen 

távoli és lakatlan terület, melyet tövisek borítanak, meredek hegyoldalak és sziklák 

között fekszik, sokkal inkább vadállatok rejtekhelye semmint emberi lakóhely, számukra 

viszont szerfelett alkalmasnak tűnt.”441A kiválasztott helyet korábban Skelldalenek 

nevezték, a szász elnevezés az itt fakadñ forrásokra utal, ahogy a monostor neve 

Fountains is, habár ez utñbbit többek között Szent Bernát szülővárosárñl a burgundiai 

Fountainsrñl nevezték el.442
 Itt telepedtek le a szerzetesek a tél közepén, minden 

menedékük hét tiszafa volt, eledelüket gyökerekből, levelekből és a szilfa kérgéből 
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 Cottineau: Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés.  
441

 „… locum a cunctis retro seculis inhabitatum, spinis consitum, et inter convexa montium et scopulos 

hinc inde prominentes, ferarum latebris quam humanis usibus, ut videbatur magis accommodum.” – 

Memorials of the Abbey of Saint Mary of Fountains. 32. 
442

 Uo. 
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készìtették, vizet közeli forrásbñl szereztek. Kezdetben a megélhetéshez semmijük sem 

volt, a szöveg szerint egyedüli vagyonuk az érsektől kapott szabadság volt. Hamarosan 

azonban menedéket találtak egy hatalmas szilfa tövében: „A völgy közepén egy sűrű 

lombú szilfa emelkedett, és miként az ilyen fajta fák, az alattuk fekvő vadállatoknak a 

téli fagyok idején védelmet nyújtott, és nyáridőben lombajai alatt a hőség elviselhető 

volt. A szent férfiak pedig a fa árnyékában menedéket találtak.”443
 Az alapìtástörténet 

szerint a fa menedékében vészelték át a téli fagyokat, körülötte terìtették le derékaljukat, 

amelyen aludtak. A szilfa olyan tökéletes védelmet nyújtott nekik, hogy azon a télen 

egyetlen fát se kellett kivágniuk, és egyetlen sziklát sem kellett kivájniuk, hogy fedél 

legyen a fejük fölött. A remeték hamarosan csatlakoztak a ciszterci rendhez, amely 

akkora birtokot juttatott nekik, melynek bevételeiből elkezdhették a monostor 

felépìtését.444
  

Fountains alapìtását nagyon hasonlñan ábrázolják Cîteaux-éhoz, ahol szintén 

fontos motìvum a kivonulás, a monostorbñl. A vadon pusztasága és a kezdeti időszak 

fokozott önmegtartñztatása, a kiszolgáltatottság az elemeknek olyan motìvumok, 

amelyek az Exordium Parvumban is megjelennek. A locus horriblis bemutatása itt 

abban különbözik, hogy a táj leìrásakor valñs elemeket is megemlìt, a vad pusztaság 

normatìv motìvumai mellett ugyanis a táj földrajzi jellegzetességeit is bemutatja, a 

hegyek által körülzárt völgyet, a Skell folyñt és a terebélyes szilfát, melyről a források 

azt ìrják, hogy a Tudor-korban a monostor felszámolásának idején még élt, tehát 1540-

ben még látták. A 18. század második felében följegyezték, hogy áll a monostortñl 

néhány 100 méterre egy hatalmas szilfa tönkje.445
 A hatalmas szilfa ábrázolása a 

hagiográfiai hagyományba is beilleszthető, hiszen amint korábban bemutattuk az első 

jurai atya, Romanus is egy fenyőfa alatt telepedett le, amely Thébai Szent Pál 

pálmafájára emlékeztette. Elképzelhető, hogy Fountains alapìtási legendájára is hatott a 

Vita Pauli. Ebben az esetben a hagiográfiai toposz és a valñs táj jellege egybe esik. 

 A ciszterci anyamonostor és Fountains leìrása között meglátásunk szerint azért 

van különbség, mivel, az utñbbi monostor tipikus ciszterci tájon feküdt, folyñvölgyben. 

Ez a fajta megtelepedési stratégia a ciszterciekre pedig csak Szent Bernát korátñl 
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 „Ulmus erat vallis in medio, lignum frondosum, sicut est illud genus arboris, qua cubantibus subtus 

bestiis algorem in hyeme, in aestate fervorem frondium beneficio temperabat. Hue se conferunt viri 

sancti, sub umbra ejus hospitium quasituri.” – Uo. 
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jellemző. Fountains esetében ìgy az ideális ciszterci táj és a locus horribilis egybeesett, 

ezért a leìrásnak nem kellett túlzottan elrugaszkodnia a valñságtñl. 

Bár a szövegben nincs közvetlen utalás a locus amoenusra a motìvumok alapján 

mégis besorolhatñ a pusztaság által körülvett szép tájak közé, ugyanis az árnyat adñ 

hatalmas fa fontos tartozéka a locus amoenus leìrásoknak.  

 

5.1.3. Látomás és helykiválasztás 

 

A látomás és az álom már az antikvitásban is az isteni kinyilatkoztatás egyik 

fontos eszköze volt. Mìg a korai kereszténységben a közösség egésze tarthatott fenn 

kapcsolatot Istennel látomásokon keresztül, addig a 4. századtñl, az egyházi hierarchia 

növekedésével az egyházatyák megprñbálták egy szűk csoportra korlátozni a 

vizionáriusok körét. Az egyház látomásokkal kapcsolatos szigorú felfogása ellenére a 

középkorban minden társadalmi rétegben voltak olyanok, akikkel Isten álom vagy 

látomás formájában közölte akaratát. A látomások két leggyakoribb témája a 

túlvilágban – a Paradicsomban, a Purgatñriumban és a pokolban – tett látogatás, 

valamint az eszkatolñgikus és apokaliptikus motìvumok.446
 A látomások sokrétű 

szerepet játszottak a középkori hagiográfiában. Bizonyìthatják a hìveknek a túlvilági 

helyek létezését, segìthetik egy új szent kultuszának bevezetését, utat mutathatnak 

elveszett ereklyék megtalálásához, kapcsolatot teremthetnek az élők és holtak között, 

nagyon gyakran betegségek gyñgyìtásában töltenek be szerepet, olykor pedig politikai 

céljuk is van. A középkori hagiográfusok gyakran használtak fel antik és bibliai 

toposzokat a látomásokkal kapcsolatban.447
 A témánkhoz legközelebb állñ álmok és 

látomások ereklyék feltalálásához kötődnek, ezek a reveláciñk többnyire egy új kultusz 

bevezetéséhez vagy egy új zarándoktemplom épìtéséhez kapcsolñdtak. Hasonlñ álmok 

biztosìtották az újonnan létesült monostorok, püspökségek és települések 

legitimáciñját.448
 Az új kegyhelyek kijelöléséhez kapcsolñdñ látomások gyakran 

kötődnek kiemelkedő természeti jelenségekhez: hegyekhez, forrásokhoz, barlangokhoz.  

A helykiválasztással kapcsolatos álom és látomás már a koraközépkorban is 

fontos motìvum volt a monostoralapìtások elbeszélésében.449
 A toposz a 11–12. 
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 Klaniczay: Dream Healings and Visions in Medieval Latin Miracle Accounts. 37–39. 
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 Goodich: Miracles and Wonders. 101–102.  
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 Uo. 102–103.  
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 Aubrun: Caractères et portée religieuse et sociale des „visiones” en Occident. 109–130. 
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században még hangsúlyosabb szerepet kapott a monasztikus hagiográfiában. Gyakran 

az alapìtñ vagy a szent ember látomása mutatott utat a hely kiválasztásához. Egy 12. 

századi legenda szerint Kis Pippin és felesége számára látomás jelezte Figeac 

monostorának helyét. A Menatot alapìtñ Szent Meneleusnak álmában kétszer is 

megmutatta egy angyal, hogy hol épìtse fel monostorát.450
 A látomás sokszor valamely 

Istenhez közeli, de liminális helyzetű személy számára jelenik meg, ilyen az idegenből 

érkezett zarándok, vezeklő zarándok, messziről jött uralkodñ alakja. A disszertáciñ 

témája szempontjábñl is fontos motìvum, hogy egy remete látomása lesz útmutatñ a 

monostoralapìtáshoz.451
 

A ciszterci és remeterendi szentéletrajzokban szereplő látomások általában 

többlépcsős alapìtásokhoz kötődnek, vagyis amikor a szerzetesi közösség már 

ideiglenesen megtelepedett egy helyen, de onnan különböző okok miatt tovább kell 

költözniük. Másik esetben az alapìtñ kiválaszt egy számára megfelelőnek tűnő helyet, 

később azonban Isten álom vagy látomás formájában közli vele, hogy egy másik, 

alkalmasabb helyen kell letelepedni.  

Látomás mutatott utat a brauweilersi monostor megalapìtásához Ezzo 

palotagrñfnak és feleségének 1024-ben. A grñf fogadalmában kötelezte magát az 

alapìtásra, az adomány megtétele előtt Ezzo és a grñfné Rñmába zarándokolt és 

ereklyéket hoztak a kolostor számára. Visszatérésük után hozzáláttak, hogy birtokukon 

kiválasszák az alapìtásra alkalmas helyet. A választás először a Duisburg környéki 

Szent Swipertus szigetre esett. A sziget a Rajnán feküdt és az alapìtástörténet szerint „az 

a leggyönyörűbb hely volt, ahol a legnagyobb szépség, avagy kellemetesség lakozott.”452
 

Végül mégse a locus amoenus motìvumaival leìrt hely lett a szerzetesek lakhelye. A 

grñf felesége ugyanis egy nap, amikor szokásos imája elvégzése után a Szent Medárd 

templombñl hazafelé jött, elfáradt a tűző napsütéstől és lepihent egy árnyas fa alatt, 

álmában egy napként világìtñ gömböt látott, amely szétszñrta sugarait, megmutatván, 

hogy hol alapìtsák meg a monostort. Az isteni látomás meggyőzte Ezzñt és Duisburg 

helyett Brauweilerst választotta alapìtási helyként.453
 A grñf és felesége „azt a helyet 

ahol korábban vadállatok szedték áldozataikat, a helyi lakosok számára lakhatóvá tette 

azáltal, hogy gyökerestül kiirtotta a sűrű ligeteket valamint a tövissel és csipkebokorral 
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 Remensnyder: Remembering Kings Past. 52–53. 
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 Uo. 53–54.  
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 „… maximae aemoenitatis locis in ipsis iocunda quaedam oblectamnta.” – Idézi Nahmer: Über 
Ideallandschaften und Klostergründungsorte. 254. 
453

 Nahmer: Über Ideallandschaften und Klostergründungsorte. 253–254. 
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teli bozótosokat.”454
 Brauweilersel kapcsolatban az alapìtástörténet közvetett mñdon 

használja a locus amoenus motìvumait, a grñfnét a tűző nap hevétől oltalmazñ fa az 

antik toposz egyik elemére utal. Az újonnan kiválasztott helyet nem szépségesnek ìrja le 

az alapìtástörténet, mint Szent Swipert szigetét, hanem a locus horribilis egyes képeivel 

mutatja be, tüskés bozñttal benőtt és portyázñ vadállatokkal teli hely. Az Istentől 

elrendelt helyet az emberi tevékenység: az erdőirtás tette lakhatñvá. Az alapìtástörténet 

jñ példája az ezredfordulñ utáni földesúri kolonizáciñnak. 

A fa, különösen a tölgyfa alatt alvñ személy álmában megjelenő isteni 

kinyilatkoztatás, é azt követően az oltár állìtása a hagiográfiai irodalomban a 

monostoralapìtás gyakori motìvuma. A toposz ñszövetségi eredetű, az Úr Ábrahámnak 

Mñréh, majd Mamre tölgyesében jelent meg, az előbbi helyen a pátriárka oltárt épìtett 

neki, az utñbbin pedig áldozatot mutatott be. (1Mñz. 12.4–9., 18. 1–8.). Ugyanez a 

motìvum jelenik meg a dél-francia Menat apátság alapìtástörténetében. A legenda 

szerint az alapìtñ, Szent Meneleus szintén egy terebélyes tölgyfa alatt aludt el, amikor 

egy angyal megjelent álmában, és megmutatta azt a helyet, ahol a monostort fel kell 

épìteni.455
 Kegyhelyekkel kapcsolatos látomásokban Isten gyakran fák, olykor 

tölgyfaligetek közelében jelöli ki a szent helyet.456
  

A kétlépcsős alapìtásra jñ példát szolgáltat a normandiai Bec monostorának 

alapìtástörténete. A történetet Gilbertus Crispinusszal kapcsolatos Mária miraculum 

foglalja össze legrövidebben, amely szerint a kiválñ és vagyonos Herluin lovag 

lemondván az evilági dicsőségről és pompárñl Krisztus szegénységét kereste, örökölt 

birtokán, a Burnevilla nevezetű településen monostort alapìtott Szűz Mária tiszteletére, 

majd annak apátja lett. „Mivel azonban a választott hely mezőkkel borított és száraz volt 

álmában Szűz Mária figyelmeztette, hogy kövesse egy völgybe a Beccus folyóhoz, ahol 

hasonlóképpen a Szűzanya tiszteletére monostort alapított…”457A látomásrñl azonban 
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 „… densissimo arboris nemore cum tribulis et vepribus radicitus exstirpato, pro bestiis, quarum prius 

tuta ibi lustra fuerant, incolis hominibus habitabilem…” Idézi Nahmer: Über Ideallandschaften und 

Klostergründungsorte. 254. 
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 Remensnyder: Remembering Kings Past. 52–53.  
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 1931-ben a baszkföldi Ezquioga községben két gyerek látomásában Szűz Mária egy tölgyfán jelent 
meg. A helyi lakosok néhány nappal a látomások után már kegyhelyként tekintettek a kijelölt 

tölgyfacsoportra, és felállìtottak egy keresztet a négy fa között. Később egy gyñgyìtñ forrást is 
felfedeztek a közelben, és elkezdtek egy kápolnát épìteni. Az egyház azonban 1933-ban elejét vette a 
kultusz kiteljesedésének, és kiátkozással fenyegette a szent hely látogatñit. – Christian: The Delimitation 

of Sacred Space. 87–95. 
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 „Hic itaque renuntians saeculo sibi ad votum arridenti, in fundo sui juris, qui Burnevilla dicitur, 
volens coenobium construere, ecclesiam aedificavit in honore sanctae Mariae; ibique religionis habitum 

suscepit, cum esset annorum quadraginta, nec multo post presbyter ordinatus, et abbas constitutus est. 
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semmi közelebbit nem árul el a forrás, az eredeti szentéletrajz, a Vita Sancti Herluini 

pedig egyáltalán nem emlìti a vìziñt.  

Kölni Szent Brúnñ életrajza szerint Hugñ, grenoble-i püspök látomása vezette a 

szent embert és társait Carthusia hñfödte csúcsai közé. Amikor Brúnñ közeledett 

Grenoble városa felé a püspök álmot látott, „amelyben Isten kinyilatkoztatta számára, 

hogy Carthusia pusztasága méltó arra, hogy magának lakhelyet építsen. Látott ugyanis 

hét sugárzó csillagot, melyek koronát formáztak, és nem sokkal a föld felszíne fölött 

lebegtek. És az égbolton lebegő többi csillag közül mozgásukban, elhelyezkedésükben, 

színükben és ragyogásukban különböztek.”458
 Másnap reggel, amikor a püspök a 

látomás értelmén gondolkodott, jelentették neki, hogy hét férfi keresi. Amikor Brúnñt és 

hat tanìtványát a püspök szìne elé bocsátották azok leborultak elé, és arra kérték, hogy 

mutasson nekik egy olyan helyet egyházmegyéjében, ahol letelepedhetnek és „ahol a 

világ veszélyeitől és az emberek társaságától elzártan, egyedül Isten méltó 

szolgálatának élhetnek, és Isten dicsőségére monostort építhetnek.”459A püspök előtt 

ekkor megvilágosodott álmának értelme és felajánlotta a szent embereknek Carthusia 

vadonját. 

 Hugñ püspök álmában az Istentől kiválasztott hely felett lebegő fényjelenség az 

alapìtñ atyának és tanìtványainak életszentségét fejezi ki. A zord alpesi táj és a ragyogñ 

csillagok közötti ellentét is a hagiográfiai ábrázolás eszköze. Az isteni akarat itt a 

jövendőre utal: a jövőben Brúnñ és az első karthauziak életszentsége úgy fog ragyogni 

Carthusia tája fölött, mint hét világìtñ csillag. 

Tironi Bernát életìrásában két látomás is megjelenik a helykiválasztással 

kapcsolatban.
460

 Az életìrás helykiválasztásra vonatkozñ szövegeit a következő 

fejezetben részletesen ismertetjük ezért itt csak a látomásokra térünk ki. Az első látomás 

Bernát legalacsonyabb rangú tanìtványa álmában jelenik meg. A látomásban megjelent 

                                                                                                                                                                          

Quia campestris et inaquosus est locus, per soporem monitus a beata Domini Matre Maria, in vallem ad 

rivum qui vocatur Beccus secessit; ibique nobile aedificare coepit in honorem ejusdem sanctae Mariae 

Matris Domini monasterium…” – Miraculum Quo B. Maria subvenit Guillelmo Crispino. 738. 
458

 „… vidit idem episcopus in somnis Deum, in solitudine Carthusiae dignum sibi habitaculum 

construentem. Vidit etiam stellas septem aureas, in modum coronae dispositas, a terra paululum 

elevatas, et a caeteris, quae in firmamento sunt, in situ, motu, colore et splendore differentes, ejusdem 

numeri viris septem (tot enim ipsi erant) itineris ducatum praebentes .” – Franciscus a Puteo: Vita Sancti 

Brunonis, Vita altera. 504–505.  
459

 „… petierunt, ut locum aliquem dignaretur eis in sua dioecesi ostendere, et sua benigna clementia, 

pia erogatione concedere; in quo a mundi hujus periculis, et ab hominum caeterorum consortio 

segregati, desiderium suum perficere, soli Deo digne servire, et dignum ipsi habitaculum possent 

exstruere.” – Uo. 
460

 Tironi és Clairvaux-i Bernát vitáiban szereplő látomások összehasonlìtása Urbán: A két Szent Bernát 
pusztasága és Paradicsoma. 51–58. 
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egy angyal: ragyogñ arcú ifjú, hñval dìszìtett köntösben (juvenis, splendidus aspectu, 

niveoque decorus amictu) kezét a tanìtvány feje fölé emelve szñlott hozzá. Az angyal 

útmutatása segìtett a tanìtványoknak a helykiválasztásban, ugyanis ő árulta el, hogy a 

perche-i „konzul” birtokán keressék a monostor alapìtására alkalmas helyet. 461 

Miután azonban Arcissa területén nem telepedhettek le, egy újabb látomás 

segìtette Bernátot és társait a letelepedéshez. A szent ember álmában: „Azon hely fölött, 

amelyet a konzul nekik szándékozott adni az égből leereszkedő fáklya megvilágította a 

szomszédos földeket, és csendben megmutatta Bernátnak azokat. A fáklya sugarai olyan 

ragyogóak voltak, hogy a lángoló fény körülvette az egész tartományt. A látomás 

minden bizonnyal arra figyelmeztette – mi több, azt parancsolta neki – nehogy 

visszautasítsák a gróf adományát.”462
 Bernát másnap ellátogatott a Tiron nevezetű 

helyre és termékeny locus amoenusnak látta azt a helyet:„Nem csupán a hely szépsége, 

a birtok terjedelmessége, valamint rétjeinek és folyóinak kellemetes ékessége, továbbá a 

gyümölcshozó és bőséges termékenység miatt ivódott be az lelkébe, hanem mivel az 

útmutató látomásnak teljesen megfelelt.”463
 Ez esetben is sugárzñ fényjelenség mutatja 

meg az istentől rendelt helyet, az egész tartományra kiáradñ lángok vélhetően a tironi 

kongregáciñ jövőbeli gyarapodására utalnak. 

A két látomás a hagiográfiai eszményt hangsúlyozza, ugyanis az ideiglenes 

lakhelyre vonatkozñ látomás a tanìtvány, a végleges lakhelyre utalñ vìziñ pedig a szent 

ember álmában jelenik meg, a hagiográfus Bernát látomását hierarchikusan magasabbra 

helyezi, mint a tanìtványét. A valñdi kinyilatkoztatást csak a szent ember kaphatja meg, 

akit életszentsége tanìtványai fölé emel. 

Clairvaux-i Szent Bernát Vita Primájában a szent embernek két látomás is jelzi a 

monostor végleges helyét. Az első látomást közvetlenül Clairvaux leìrása után mutatja 

be Saint-Thierry-i Vilmos. Bernát egyik éjjeli ima után a kolostor környékén sétálgatott 

imádkozván, egyszer csak külső szemei becsukñdtak, lelki szemei kinyìltak és látta, 

                                                           
461

 „…in somniis apparuit visio, angelico monstrante ministerio: videbatur etenim sibi, quod quidam 
juvenis, splendidus aspectu, niveoque decorus amictu, manu suam super eius caput poneret, taliaque 

verba depromeret: ‟Festinanter a somno surgite, ac ad Rotrocum Particensem consulem, vobis quod 

queritis daturum…” – Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 1405. 
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 „Sequenti itaque nocte super territorium quod a consule accepturus erat, Pendula vicinas inflammas 
lumine terras lampada, Bernardo coelo monstrata sereno, tanto radiorum jubare coruscabat, ut a luce 

illius ignicoma per circuitum rutilaret tota provincia. Quae nimirum tibi revelatio, Admonet, imo jubet 

comitis ne dona refutes.” – Uo. 
463

 „Non tamen sibi ita animum illius agglutinavit, vel amoenitas regionis vel amplitudo possessionis, 

vel pratorum aut fluviorum jucunda speciositas, aut vinearum copia, vel frugiferi soli fertilis fecunditas; 

sed divinae dispositionis per praemonstratam revelationem imposita necessitas.” – Uo. 1406–1407. 
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hogy a legkülönbözőbb helyzetű és öltözetű emberek sokasága ereszkedik le a völgybe, 

a hatalmas tömeget pedig a völgy nem tudta befogadni.464A második látomás Clairvaux 

arany-korszakának, az „aurea seculának” a leìrásához kapcsolñdik. Bernát szokás 

szerint éjjeli imájába volt elmerülve, amikor hirtelen mély álomba esett, ekkor olyan 

hangokat hallott, mintha egy nagy sokaság haladt volna át a völgyön. Felkelt és elindult 

a hangok irányába, mìg végül egy sűrű tövisekkel, bozñttal és burjánzñ csalittal borìtott 

helyre ért, ahol két mennyei kñrust látott énekelni.465
 Az apát csak néhány évvel később 

fejtette meg a látomás értelmét, amikor monostorukat helyszűke miatt odébb kellett 

költöztetni a völgyben. Ekkor az oratñriumot a látomás helyszìnén épìtették meg. Nem 

véletlen, hogy a mennyei kñrus egy csalitos és bozñtos helyen jelenik meg az elbeszélés 

szerint. Ez a motìvum a locus horribilis mennyei tájjá alakìtásának toposzát jelenìti meg 

közvetett mñdon.  

Amint láttuk a látomást látñ kiválasztott személy nem minden esetben a szent 

ember, az lehet a világi alapìtñ, vagy annak hozzátartozñja, mint Brauweilers esetében 

Matild grñfné. Lehet a közösség egyházi támogatñja, mint Szent Brúnñ életìrásában 

Hugñ püspök, de lehetnek kevésbé magas rangú személyek is, mint Tironi Szent Bernát 

életìrásában az egyik tanìtvány. A látomásokban többnyire valamilyen fényjelenség 

jelzi a kiválasztott helyet. A grñfné egy világìtñ gömböt látott Brauweilers felett, amely 

szétszñrta sugarait, Hugñ püspök hét sugárzñ csillagot pillantott meg Carthusia felett 

lebegni, Tironi Bernát álmában világìtñ fáklya és vörös lángok jelezték a monostor 

helyét, melyek sugaraikkal bevilágìtották a tartományt. Clairvaux-i Bernát egyik 

látomásában sem jelenik meg fényjelenség, viszont Clairvaux egész táját fényárban 

úszñ mennyei tájként ábrázolja az életìrás. A fényjelenségeknek fontos szerepe volt a 

korabeli látomásirodalomban, a fény a szépségnek volt a szinonimája. A fény ugyanis 

Isten és a jñság szimbñluma János Evangéliumában (Jn. 1.5.).466
 Különösen a 

cisztercieknél volt fontos szerepe a fényszimbolikának, és ez helynévadásukban is 

megjelenik, mint látni fogjuk. 
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 Guillelmus: Vita et res gestae Sancti Bernardi. 242.  
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 „…tenuiter soporatus voces audivit tanquam transeuntis multitudinis copiosae. Evigilans autem et 
easdem voces plenius audiens, cellam quoque in qua jacebat egreditur, et prosequitur abeuntes. Haud 

procul aberat locus densis adhuc spinarum vepriumque frutetis abundans, sed nunc longe mutatus ab 

illo. Super hunc aliquandiu stabant velut alternantes chori hinc inde dispositi, et Vir sanctus audiebat, et 

delectabatur. Cujus tamen mysterium visionis non prius agnovit quam, translatis post aliquot annos 

aedificiis monasterii, eodem loco positum oratorium cerneret, ubi voces illas audisset.” – Uo. 247.  
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 Egyik látomás se a kiválasztott tájat ábrázolja, nem jelenìti meg annak 

paradicsomi szépségét. Egyedül Tironi Bernát életìrása utal rá, hogy az Isten által 

kiválasztott táj termékeny és szépséges locus amoenus volt. A kor monasztikus 

irodalmában gyakoriak voltak a Paradicsomlátogatásokrñl szñlñ beszámolñk, amelyek a 

mennyei hazát a locus amoenus képeivel festették le. Jñ példa erre a ciszterci novìcius 

Gunthelm látomása, melyről a Hortus conclusus cìmű későbbi fejezetben szñlunk 

részletesebben.467
 A fent emlìtett látomások nem hasonlìthatñk a paradicsom 

leìrásokhoz, szerepük az isteni akarat közlése valamilyen égi jel vagy közvetìtő 

segìtségével. Van, hogy Isten küldötte szñban közli a kiválasztott személlyel, hogy hol 

keresse az alapìtásra alkalmas helyet, de ez viszonylag ritka motìvum. Egyedül Tironi 

Bernát életrajzában szñl egy fénylő arcú ifjú, feltehetően egy arkangyal a tanìtványhoz, 

és ráveszi, hogy keressék fel a nogent-le-rotrou-i várurat. Herluinnak Szűz Mária 

nyilatkozik meg Bec alapìtásával kapcsolatban, de ennek a látomásnak a részleteit nem 

mutatja be a szöveg. 

 A vizsgált hagiográfiai szövegekben az is előfordul, hogy nem látomás, hanem 

isteni hang közvetìti a mennyei akaratot a kiválasztott személy számára. A remeterendi 

hagiográfiában Grandmont alapìtástörténetében isteni szñzat erősìti meg a szerzetesek 

helykiválasztását. Muret-i Szent István halála után tanìtványai egy alkalmasabb helyen 

szerettek volna letelepedni. A rend második prépostja számos vidéket bejárt, de egyiket 

sem találta megfelelőnek remeteség alapìtására. Ekkor a testvérek összegyűltek és 

elhatározták, hogy misét tartanak, és kérték Istent, hogy mutassa meg nekik a megfelelő 

helyet, amely nagyobb kiterjedésű és alkalmas a szerzetesi életre. A szerzetesek úgy 

vélték, hogy az isteni hang közli majd velük annak a helynek a nevét. Amikor a prépost 

misét celebrált, és amikor az Agnus Deihez ért, egy mennyei hang a következőket 

mondta: „Grandimonte, Grandimonte, Grandimonte.” A mise után összegyűltek, és 

szerfelett örvendtek, Isten vigasztalñ kinyilatkoztatásának és elmentek a mondott, 

Grandmont nevű helyre.468
 

A látomások általában akkor jelennek meg, amikor a szerzetesek tanácstalanok a 

letelepedéssel kapcsolatban. Bec, Tiron és Clairvaux esetében a monostor korábbi helye 

nem megfelelő a közösség számára. Bec esetében a vìzhiány miatt kellett továbbállni. 

Tironi Bernát és Clairvaux-i Bernát életìrásában megsokasodott a szerzetesek száma és 
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a korábbi monostor szűknek bizonyult. Clairvaux-ban a Vetus monasterium a völgy 

szűkebb részén feküdt, ahol nem volt elég hely a monostor bővìtésére. Brauweliers 

esetében még nem épült meg a monostor, csak az alapìtás helyét választották ki, amikor 

a grñfné látomását követve újabb helyet választottak az alapìtás számára. A látomások a 

dél-francia bencés monostorok alapìtñlegendáiban is gyakran legitimizálják a régi 

monostor új helyre költöztetését469
, de ezen monostorok esetében gyakoribb volt, hogy a 

látomás templomrom, vagy romos oltár helyére vezette a szerzeteseket. Így több bencés 

monostor alapìtásához kapcsolñdñ látomás elbeszélése egy régi kultusz felélesztését 

szolgálta, és gyakran kapcsolñdott ereklyék inventiójához.470
 

A remeterendi és ciszterci helykiválasztáshoz utat mutatñ látomások nem 

töltenek be szerepet elfeledett kultuszhelyek felfedezésében és ereklyék megtalálásában. 

Többnyire lakatlan vagy gyéren lakott helyekre vezetik az alapìtñkat, sokszor ugyanis 

az elhagyatott táj a „sivatag mìtoszának” legitimáciñs kelléke. Ez a megállapìtás 

azonban nem vonatkozik mindenegyes vizsgált szövegre, mert a Tironi Bernát 

életrajzában ábrázolt Arcissa, amelyre az első látomás vonatkozik korábban lakott 

terület volt, ahol az adományozñ elődei gyümölcsöst ültettek és tavakat alakìtottak ki, 

sőt egy oratñrium felépìtéséről is megemlékezik a szöveg, de nem esik szñ korábbi 

kultusz helyreállìtásárñl.471
 A Vita Sancti Herluini szerint Bec vidékén – bár gyakran 

jártak arrafelé vadállatok – három malom és három ház feküdt.472
 

A remeterendi és ciszterci hagiográfiában is fontos szerepe volt a 

helykiválasztással kapcsolatos látomásoknak a legitimáciñ megteremtésében, de mivel a 

legitimáciñ elsődleges retorikai eszköze ezeknél a rendeknél a „sivatag mìtosza” volt, 

ezért látomások többnyire a locus horribilis vagy amoenus motìvumokkal együtt és nem 

önmagukban igazolták a helykiválasztás isteni eredetét. 

 

 

5.1.4. Tiron: a remeterendi tájkiválasztás folyamata – esettanulmány 

 

A remeterendek helykiválasztási stratégiájának egyik legrészletesebb 

hagiográfiai megjelenìtése Tironi Szent Bernát életìrásában találhatñ. A szentéletrajz 

                                                           
469

 Remensnyder: Remembering Kings Past. 52.  
470

 Uo. 44–57. 
471 Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 1404. 
472

 Gilbertus Crispinus: Vita Sancti Herluini. 703.  



138 

 

részletesen elbeszéli, hogy milyen bonyolult lépések vezettek Tiron monostorának 

megalapìtásához, miközben ugyanazon tájat az alapìtás eltérő fázisaiban egymással 

ellentétes retorikai eszközökkel és toposzokkal ábrázolja. Nemcsak azért vizsgáljuk 

esettanulmány keretében a Vita Bernardi Tironiensist mivel részletesen ábrázolja a tájat 

és lépésről lépésre bemutatja az alapìtás folyamatát, hanem azért is mivel az alapìtñ 

kiemelkedő alakja volt a 11–12. századi remetemozgalomnak és életét a remeteség, 

valamint a cenobitizmus egyaránt meghatározta. A „remete-reneszánsz” ezen jellegzetes 

képviselőjére azonban a nyugati monaszticizmus történetìrása kevésbé koncentrált, mint 

társai Savignyi Vitalis (1060–1122) vagy Robert d‟Arbrissel életére. Bernát egyaránt 

járatos volt a kánonjogban és a kétkezi munkákban, egyszerre volt karizmatikus lelki 

vezető, vándorprédikátor, remete és reformer. 1107-ben alapìtotta meg Tiron 

monostorát, amely néhány évtizeden belül a nyugat-francia és az angol arisztokrácia 

támogatásával számos házat számlálñ kongregáciñ fejévé vált. Bernát életrajzát a 

feltehetően tironi kancellárként tevékenykedő Gaufredus Grossus ìrta 1147 táján. A 

munkát a chartres-i püspöknek ajánlotta. Az életrajz tudatos irodalmi szerkesztése 

olykor megnehezìti a történeti tények kibogozását. A középpontban Bernát 

életszentsége áll, akit Gaufredus Krisztus katonájának, vértelen mártìrnak, a tisztaság 

bajnokának mutat be, a szent ember Nursiai Szent Benedek követője és Aniane-i Szent 

Benedek utñdja látnoki, prñfétai és gyñgyìtñ képességekkel rendelkezik.473
 A 

szentéletrajz az Atanáz által ìrt Vita Sancti Antonii hagiográfiai hagyományait követi. A 

szövegnek szerepe lehetett abban is, hogy a közösséget megvédje a világi 

beavatkozástñl, hiszen a 12. században az újonnan alapìtott monasztikus közösségek 

gyakran alapìtñik életrajzának megìrásával prñbálták legitimitásukat biztosìtani.474
  

 Tiron apátságát Blois grñfság szélén Normandia és Anjou határa 

közelében alapìtották. Bernátnak sikerült támogatñkat szereznie mindegyik területről, a 

helyi grñfok és püspökök mellett VI. Lajos francia, I. Henrik angol király, valamint 

Hugñ clunyi apát és II. Paszkál pápa is támogatták az alapìtást. Az apátság fontos 

központja lett az egyházreformnak, éhìnség idején ellátta a szegényeket, iskolát 

működtetett, a fizikai munkát a laikusok (illiterati) végezték. Ezen kìvül Bernát, aki 

maga is ügyes fafaragñ és fémműves volt támogatta a kézművesek felvételét, valamint 

az elkészült termékek áruba bocsátását. A szent ember barátságos érzülettel viseltetett a 
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nők iránt, ugyanis a kongregáciñ apácakolostoraiban a nők is menedékre leltek. A 

kongregáciñ szervezete és gazdálkodása sokban hasonlìtott a ciszterciekéhez, azzal a 

különbséggel, hogy a távolsági kereskedelmet már a kezdeti időszakban fontos bevételi 

forrásnak tekintették, ugyanis az apátságok és prépostságok a jelentős kereskedelmi 

utak mentén feküdtek. Tiron szerepet vállalt a Brit szigetek és a Francia Királyság 

közötti kapcsolat megteremtésében is.475
 

 Bernát mozgalmas életében a monasztikus és a remete életmñd többször 

váltogatta egymást. Az abbeville-i születésű Bernát, tanulmányait követően belépett a 

poitiers-i Saint Cyprian monostorba, majd a Saint-Savin-sur-Gartempe prépostja lett. 

Miután a monasztikus életben nem találta meg az általa keresett eszményt, a mayennne-i 

Craon erdejébe vonult remetének. Itt az „új Egyiptomban” találkozik a kor másik két 

kiemelkedő remete személyiségével, Robert D‟Arbrissellel és Savignyi Vitalisszal. 

Később Saint Cyprian apátjának kérésére visszatér Saint-Savin-be, hogy megreformálja 

a közösséget. A 11. század második felében harcol Cluny befolyása ellen. Amikor Cluny 

apátja megprñbálta iurisdictiñját kiterjeszteni a monostorra Bernát Rñmába utazott, hogy 

a pápa előtt tiltakozzék ez ellen. A vita szerint ezután II. Paszkál pápátñl kapott 

felhatalmazást, hogy Normandiában prédikáljon. A többi kortárs forrásbñl viszont 

egyértelműen kiderül, hogy Bernátnak nem sikerült megvalñsìtania monostorában az 

apostoli szegénységet, ezért választotta ismét a remeteéletet, és vonult vissza újra a 

vadonba. A remeteként töltött időszak alatt született meg benne az új közösség 

koncepciñja.476
  

Az életìrás szerint miután hosszú időt töltött vándorprédikátorként a bretagne-i 

partokkal szemben fekvő Chausey szigetén telepedett le, és Coutances-ban prédikált. 

Amikor hìveinek sokasága Bernátot nem tudta elérni a szigeten a szent ember 

elhatározta, hogy a szárazföldre költözik. Először tanìtványaival Chenedet vidékén 

telepedett le, Raoul Fulgère grñf erdejében, egy vadaskert közelében. Itt azonban nem 

tölthettek sok időt. A grñf ugyanis „egy másik erdőt adományozott nekik, a Savigny 

nevezetűt, amely tudniillik sokkal jobb volt, nemcsak termékeny földje és gyönyörűséges 

folyója miatt, hanem mert a vártól hat mérföldnyire feküdt és teljesen elhagyatott volt. Itt 
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közös megegyezéssel maguknak lakóhelyet készítettek, azaz építettek.”477
 Ugyanebben az 

erdőben tőlük két mérföldre élt cellájában Savignyi Vitalis, Bernát korábbi remetetársa, 

aki később itt épìtette fel monostorát. Hiába ábrázolja az életrajz Savigny erdejét locus 

amoenusként a remeték hamarosan elhagyták. Bernát számára a hely nem tűnt 

megfelelőnek, mivel, nem volt elegendő hely arra, hogy a Bretagne-ban és 

Normandiában élő tanìtványait letelepìtse itt: „Ezért elküldte a legkisebbeket tanítványai 

közül, hogy keressenek egy puszta sivatagot, ahol tágas lakhelyet építhetnek, és 

mindnyájan együtt lehetnek…„478A tanìtványok azonban nem jártak sikerrel, nem 

találták az ñhajtott pusztaságot. Az előző fejezetben már emlìtettük, hogy az egyik 

tanìtvány álmában isteni látomást látott, amelyben egy angyal azt tanácsolta neki, hogy 

keressék fel Rotrou (Rotrocus) „konzult”, az ő birtokán fogják megtalálni a megfelelő 

tájat monostoruk számára.  

Rotrou személyében Bernát ideális támogatñra lelt.479
 Az életìrás szerint a 

tanìtvány miután álmábñl fölkelt, elmesélte társainak a látomást. Azok a látomást 

kevésre becsülvén, visszatértek a mesterhez, és előadták, hogy ez idáig semmilyen 

megfelelő helyet nem találtak. Azután Bernát tanìtványai közül kettő, miután sok 

keresgélés után nem talált lakñhelyet, emlékezvén a társuk által előadott látomásra, a 

fent emlìtett grñfhoz elmentek, és elmondták, hogy mit keresnek.480
 A várúr kérésüket 

meghallgatta, és megìgérte, hogy Arcissa nevezetű birtokát nekik adományozza.  

Bernát a „puszta sivatagot” kereste, a kiválasztott földterület viszont sokkal 

inkább locus amoenusnak tekinthető. Arcissa gyönyörű és termékeny táj, a leìrásában 

egyetlen utalás sincs a puszta sivatagra. A várúr (venerabilis princeps) birtokolt egy 

területet, Perche tartományban, melyet Arcissának (ma Eure-et-Loire) neveztek, az 

Novigentum (Nogent-le-Rotrou) nevezetű várátñl egy mérföldnyire feküdt: „Földje 

termékeny, minden oldalról erdők veszik körül, források és vizek által öntözött, a szem 

elé tűnik rétjeinek szépsége, szőlőtermesztésre és építkezésre alkalmas, minden 

szükséges dolog elhelyezésére megfelelő, előző lakói ott oratóriumot építettek, tavat 
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készítettek és facsemetéket ültettek.”481 Arcissa termékeny tája azonban nem lett Bernát 

remetéinek lakhelye. Az adományozás ugyanis nem ment zökkenőmentesen, a grñf 

visszavonta előző adományát, mivel azt a földterületet anyai jogon birtokolta. A grñf 

anyja, Beatrix nem tartotta kìvánatosnak egy remete csoport jelenlétét birtokukon, mivel 

a környékükön már clunyi szerzetesek (Cluniacensibus monachis) éltek, és attñl tartott, 

hogy ellentét támad a két szerzetesközösség között. Rotrocus cserébe felajánlotta 

Bernátnak, hogy látogasson el birtokára, és válasszon neki tetsző földterületet. Elküldte 

két tanìtványát, hogy keressenek számukra megfelelő helyet a várúr birtokán. A 

tanìtványok egy Tiron (Tiron-Brunelles) nevezetű helyre mentek, amelyről részletesen 

beszámoltak mesterüknek, de úgy találták, hogy az a hely nem alkalmas számukra, 

mivel mindenféle vadállat lakik ott és emberi tevékenység folytatására nem használhatñ 

(cui fere cuncta usibus humanis necessaria desunt).
482

 A következő éjszaka azonban 

Bernát látomást látott – melyet az előző fejezetben már ismertettünk –, amely arra 

figyelmeztette, hogy mindenképpen fogadják el a felajánlott helyet.483
 Reggel arra a 

helyre vezették, amelyet álmában látott. „Egy Tiron nevezetű erdőbe ért, azt a helyet 

alapos érdeklődéssel szemügyre vette, és elhelyezkedése, valamint a hely látványa 

annyira megtetszett neki, hogy később lelkéből azt nem tudta kiragadni.”484 A szent 

ember szeme elé termékeny és szemet gyönyörködtető locus amoenus tárul, ahol 

bőséges folyñk csordogálnak, és gazdag rétek virulnak, Tiron tája szerfelett alkalmas 

remeteség alapìtására. 

Tiron alapìtásához a következő fázisok vezetnek a hagiográfiai narratìva alapján. 

1. Bernátot nem érik el a hìvei Chausey szigetén, ezért úgy dönt, hogy tanìtványaival 

letelepszik a szárazföldön. 2. Ideiglenes letelepedés Chenedet erdejében. Első támogatñ: 

Raoul Foulgères. 3. Elköltözés. Raoul nemes úr Savignybe költözteti őket. A közelben él 

remetetársuk, Vitalis. A tájat locus amoenusként ábrázolják. 3. Bernát szeretné egy 

monostorban letelepìteni összes remetetársát, a hely szűknek bizonyul. Kiküldi 

tanìtványait, hogy keressék meg a megfelelő „puszta sivatagot” „eremi vastitatem”. 4. A 
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tanìtványok nem találják a megfelelő helyet. Az egyik tanìtvány látomása: az angyal 

elárulja, hogy Rotrou birtokán találják meg az alkalmas helyet. 5. A tanìtványok nem 

hisznek társuk látomásának, továbbra is sikertelenül keresik az áhìtott „sivatagot” 6. 

Felkeresik Rotrou grñfot: a végleges támogatñ megtalálása. Az első adomány Arcissa: 

locus amoenus. 7. Az adomány visszavonása. A grñf anyjának Beatrixnak a szerepe. Ne 

támadjon nézeteltérés a clunyiekkel. 8. A várúr felajánlja Bernátnak, hogy 

kárpñtlásképpen válasszon magának területet. Bernát ismét kiküldi tanìtványait. 9. A 

tanìtványok rálelnek Tironra, de alkalmatlannak találják emberi letelepedésre. A tájat a 

vita locus horribilisként ábrázolja. 10. Bernát látomása: Tiron felett vörös lángok 

lebegnek. 11. A szent ember személyesen látogat el a helyre, ráismer a látomásban 

látottakra. A leìrás itt már locus amoenusként mutatja be Tiront. 12. A letelepedés. 

 Az alapìtás stáciñinak fent ismertetett leìrása tudatos hagiográfiai 

szerkesztés eredménye. A vizsgált szöveg tájábrázolásában több paradoxont találunk. 

Bernát azért hagyja el Chausey szigetét, hogy hìvei minél könnyebben 

megközelìthessék, ennek ellenére a „puszta sivatagra” vágyakozik. Célja, hogy a 

társadalomtñl kevésbé legyen elszigetelve, viszont az általa elképzelt ideális táj, az 

elszigeteltséget szimbolizálja. Szintén ellentmondásos, hogy nem sokkal azután, hogy a 

szigetről áttelepült újra elszigetelt helyre vágyik (eremi vastitatem, in qua sibi tam 

amplam fabricarent habitationem), főként, ha tekintetbe vesszük, hogy a szigetek 

hasonlìtottak legjobban a „puszta sivatag” tájára. A tanìtványok a „sivatagot” keresik, 

ennek ellenére ideiglenes lakhelyüket, Arcissát paradicsomi szépségű helyként ábrázolja 

az életìrás. Arcissa erdők által elszigetelt, termékeny tájon feküdt. Az elszigeteltség 

ellenben csak részleges volt, hiszen az adományozñ főúr kastélya csak egy mérföldnyi 

távolságra feküdt. A leìrás itt túllép a locus amoenus toposz jellegű ábrázolásán, hiszen 

valñs elemeket is megemlìt a tájjal kapcsolatban, a távolság szemléltetése mellett 

bemutatja a táj termékenységét, hangsúlyozza, hogy alkalmas földművelésre és 

gyümölcstermesztésre, valamint az ott lévő elhagyatott épületekre is utal. Továbbá 

szembetűnik az adománytevő és a remeterendek szoros kapcsolata, amely a remeteség 

helykiválasztásában is megnyilatkozik. A hely nemcsak, hogy igen alkalmas 

mezőgazdasági művelésre, de korábban is egy remeteségnek adott otthont, ìgy már 

művelés alatt állñ terület volt.  

 Ez a locus ameonus leìrás már a későbbi ciszterci tájakat idézi, egyben utal a 

természet gyakorlatias gazdasági hasznosìtására, termékenysége pedig az Édenkert 
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bőségét jelenìti meg. Itt egyszerre van jelen a terra culta hasznossága és a terra inculta 

szépsége. A locus amoenus elemeit tartalmazñ, de a táj valñs jellegzetességeit taglalñ, 

főként annak termékenységét hangsúlyozñ leìrásoknak már régi hagyománya volt a 

hagiográfiai irodalomban.485
 A fenti látszñlagos ellentmondásokbñl kitűnik, hogy a 

puszta sivatag képe sokkal inkább a magányra és az elszigeteltségre vagy pedig a „lelki 

sivatagra” utalt a 11–12. századi forrásokban, semmint valñs tájra. Szerepe a szent 

ember és közössége aszkézisének hangsúlyozása.  

 Tiron megtalálásának bonyolult ábrázolása hierarchikusan magasabbra helyezi a 

szent embert, mint tanìtványait. A kiküldött tanìtványok Tiron táját alkalmatlannak 

találják az alapìtásra. A szöveg itt a „cui fere cuncta usibus humanis necessaria desunt” 

formulát használja, azaz a vadállatok által lakott tájat emberi szükségletek biztosìtására 

alkalmatlannak tartja, tehát a hely a tanìtványok szemében locus horribilis volt, ezért 

nem arra esett választásuk. Itt ismét előkerül a látszñlagos ellentmondás az áhìtott 

„sivatag” és az alapìtásra valñban alkalmas locus ameonus között, melyből még inkább 

kitűnik, hogy a sivatag toposza irodalmi konstrukciñ. Bernát ugyanazon tájban 

ellenkezőjét látja, mint a tanìtványok, számára Tiron a legtökéletesebb locus amoenus 

csordogálñ folyñkkal, zöld rétekkel, termékeny földdel és roskadozñ gyümölcsfákkal. 

Amint látjuk ugyanazon táj egy szövegen belül egyszer locus amoenusként máskor 

locus horribilisként mutatkozik. Ez a motìvum ugyan gyakori az ismertetett hagiográfiai 

forrásokban, de azokban többnyire a táj valñs és spirituális átalakìtására, kultiváciñra, 

erdőirtásra utalnak, vagy az odaköltöző remeték életszentsége alakìtja át a tájat. A 

vizsgált szövegben a szent ember életszentségét nem a táj átalakìtásával szemlélteti a 

szerző, hanem azzal, hogy különböző nézőpontokbñl mutatja be ugyanazon tájat. A 

lelki hierarchiában alacsonyabb fokon állñ tanìtványok szemében Tiron vad pusztaság, 

emberi lakñhelynek alkalmatlan, Bernát, a lelkiekben kiemelkedő szent ember számára 

viszont a Paradicsom előképe. Gaufredus egyszerre ábrázol valñs és lelki tájat: Tiron a 

locus amoenus összes elemével rendelkezik, ezért is kedves Bernát számára, de nem a 

táj szépsége lesz a fő ösztönzője a letelepedésnek, hanem az, hogy ugyanilyen hely 

jelent meg látomásában. A szokásos toposzok mellett a kiválasztott helyekről a 

hagiográfus viszonylag részletes topográfiai leìrást is ad. Térben pontosan behatárolja a 

helyeket, felsorolja a természeti táj jellegzetességeit és az emberi kéz munkájának 
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 Nahmer: Über Ideallandschaften und Klostergründungsorte. 223.  
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nyomait. Utal a tájhasználatra, megjelenik az erdei vadaskert, illetve szñt ejt a 

szomszédos szerzetesi közösségről is. 

 A sivatag pusztaságára utalñ jelzők az életìrásban általában a bencés 

monostori élettel szemben jelennek meg. A sivatag az a hely ahová Bernát 

visszavonulhat a „világ” zaja, pontosabban korábbi monostorának világiassága elől. 

Amikor Bernát először elhagyja monostorát (feltehetően 1097-ben), hogy remeteéletet 

éljen felkereste Stellai Péter közösségét, Fons Cumbaudit, a Mayenne tartományban 

fekvő Passais közelében. Bernát arra kérte Pétert, hogy vigye magával és vezesse 

ismeretlen, magányos, puszta helyekre „ad ignotas remotissimae regionis solitudines 

perduceret”486
. Craon erdejét, ahol a remeték tökéletes közösséget (communitas) 

alkotnak a Vita Bernardi Tironiensis következetesen eremusnak, illetve desertumnak 

nevezi. Amikor pedig Bernátot az erdőből visszahìvják a Saint Cyprian apátságba, hogy 

reformálja meg azt, Gaufredus ismét hangsúlyozza, hogy nem a monostor, hanem a 

„sivatag” alkalmas az evangéliumi élet folytatására. „annyira lángolt benne a 

szegénység és a magányosság szeretete, hogy visszatért abba a titkos pusztaságba, 

ahonnan csalárd erőszakkal kiragadták.”487
 

Megjegyezhetjük tehát, hogy az életrajzban a sivatag mindig erdei remeteélethez 

és a vándorlñ életmñdhoz köthető locus horribilis, ami a remeték aszkézisét 

hangsúlyozza. A tájat általában locus horribilisként mutatja be a szerző, amikor a 

remeték életét a renddé szerveződés és a monasztikus keretek elnyerése előtt ábrázolja. 

A sivatag, vagyis Craon erdeje a remeték eszményi közösségét szimbolizálja szemben a 

dekadens és jogi viták által megosztott bencés kolostorokkal. A locus horribilis toposza 

tehát a bencés monaszticizmus közvetett kritikájának szerepét tölti be a Vita Bernardi 

Tironiensisben. Ezzel szemben a locus amoenus részletes ábrázolása az anyamonostor 

alapìtásához, azaz az intézményes keretek elnyeréséhez kötődik, tehát a 

megállapodottságot, a stabilitást, a monasztikus élethez valñ hasonulást fejezi ki. A 

monostori élet, bár megreformált formában már sokban hasonlìt a korábbi bencés 

apátságok életmñdjához, ezért nem szükséges azt a vad pusztaság képeivel leìrni, 

ábrázolásához sokkal alkalmasabb a paradicsomi táj. 
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 „Petrum obnixius rogabat ut se inde citius latenterque subduceret, atque ad ignotas remotissimae 

regionis solitudines perduceret. Petrus itaque precibus rogantis acquiescens, factus ductor itineris, quod 

postulabat complevit.” – Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 1380. 
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 „exaustans etenim amore paupertatis ac solitudinis, ad secretum eremi a quo fraudulente violentia 
abstractus fuerat rediit.” – Uo. 1397. 
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5.2. A táj valós és spirituális átalakítása 

 

 A korábbi fejezetekből kiderült, hogy a táj valñs és spirituális átalakìtásának 

motìvuma fontos hagiográfiai toposz a vizsgált szentéletrajzokban. Mìg az egyiptomi 

atyák a „sivatagot” alakìtották Paradicsommá, addig szellemi utñdaik, az „új remeték” 

termékeny vidékké formálták a vadont. A táj átalakìtásának ábrázolása a „remete-

reneszánsz” idején azonban nemcsak a szent ember hatalmát emelte ki, hanem a rendi 

legitimáciñban is fontos szerepet játszott. A sivatag ciszterci mítosza cìmű alfejezetben 

már bemutattuk, hogy a táj átformálásának toposza milyen apologetikus szerepet 

játszott a fehér szerzetesek korai dokumentumaiban. A táj valós és spirituális 

átalakítása cìmű fejezetben többek között azt vizsgáljuk, hogy a kolonizáciñ és a 

spirituális tájalakìtás ábrázolása miként szolgálta a többi remeterend legitimáciñját.  

A táj és legitimáciñ kérdéskörén belül a táj átalakìtását jelen fejezet három 

különböző szempontbñl elemzi. Az erdőirtó remeték és ciszterciek cìmű alfejezetben 

elsősorban azt vizsgáljuk, hogy van-e összefüggés illetve hasonlñság a magányos erdei 

remeték és a ciszterciek kolonizáciñs munkájának hagiográfiai ábrázolása között. A 

fejezet elején röviden bemutatjuk, hogy a ciszterciek hogyan rehabilitálták a 

középkorban a táj átalakìtásának eszközét, a kétkezi munkát. Arra is kitérünk, hogy a 

fizikai munka hogyan jelenik meg spirituális ìrásaikban. Ezt követően azt mutatjuk be, 

hogy a ciszterci hagiográfia saját rendje agrárexpanziñjának kifejezésére miként 

használta fel a magányos remeték tájalakìtásának toposzát.  

A tájalakítás és monostoralapítás cìmű második alfejezetben azt elemezzük, 

hogy a remeterendi alapìtásokhoz kötődő kolonizáciñ ábrázolása mennyiben szolgálja a 

rendi legitimáciñt. A táj valñs átalakìtása mellett a spirituális tájalakìtás motìvumának is 

figyelmet szentelünk. Elsősorban abbñl a szempontbñl vizsgáljuk a szövegeket, hogy 

mennyiben hasonlìtanak a ciszterci forrásokhoz, illetve mennyiben térnek el azoktñl.  

Amikor a tájat elidegenìtik a profán világtñl, nem feltétlenül alakìtják át, hanem 

szigorú határokkal veszik körül. Ilyen elkülönìtett tér a remete kertje, a kolostor, de 

lehet egy kolostorcsoport, vagy egy adott szerzetesrendhez kötődő táj. A táj 

elidegenítése cìmű harmadik alfejezetben bemutatjuk, hogy az elhatárolt tájra más, 

spirituálisan magasabb rendű törvények vonatkoznak, mint a környező külvilágra, 

ugyanis gyakori, hogy a szakrális terület tisztaságát tilalmakkal biztosìtják. 
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5.2.1. Erdőirtó remeték és ciszterciek 

 

A táj átalakìtásának eszközét, a kétkezi munkát, a ciszterciek mind a monasztikus 

életben, mind a spiritualitásban fontosnak tartották. Mìg a sivatagi atyák életében a 

munka sokkal inkább lelki, mint fizikai szükséglet volt, az „új remeték” gyakran saját 

maguk fenntartása céljábñl dolgoztak. A ciszterciek és számos remeterend lemondott 

azokrñl a járadékokrñl és bevételekről melyekből a korabeli szerzetesek fenntartották 

magukat, ezért a kétkezi munkának fontos szerepe volt ezen rendek fennmaradásában.488
 

Erre utal a ciszterci generális káptalan 1134-es statútuma is, amely kimondja, hogy a 

ciszterci rend „szerzeteseinek étkezését kétkezi munkákból, azaz földművelésből és 

állattenyésztésből fedezik.”489
  

A munkához fűződő újfajta hozzáállás többek között szembenállás volt a korabeli 

bencés életmñddal. Aniane-i Benedek 9. századi reformja ñta ugyanis a bencések egyre 

inkább elhatárolñdtak a kétkezi munkátñl, Clunyben pedig a szerzetesek napjának nagy 

részét a zsolozsma és a liturgia töltötte ki. A korszakban a mezőgazdasági munkát nem 

tartották szabad emberhez méltñnak, a kétkezi munka opera servile, azaz szolgákhoz illő 

elfoglaltság, mìg a szabadoknak a hét szabad művészettel tanácsos művelniük 

szellemüket. A fizikai munkával kapcsolatos negatìv hozzáállást fejezte ki az is, hogy 

vasár- és ünnepnapokon tilos volt dolgozni.
490

 A kétkezi munka háttérbe szorulása csak 

a bencés rend virágkorában, a 9–11. században volt jellemző, korábban annak 

hangsúlyos szerepe volt a monasztikus életben, ezt hirdették a sivatagi atyák életrajzai és 

mindenekfelett a regulák. A bencés regula 48. fejezete a szerzetesek mindennapi testi 

munkájával foglakozik: „A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a megállapított 

időben foglalkozzanak testi munkával, más órákban pedig szent olvasmányokkal.”491
 A 

regula szellemében a szellemi és fizikai munka váltakozásábñl állt össze a bencés 

szerzetesek napirendje. Az imañrák közötti időt lectio Divinával, szent olvasmányokkal 
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 Leyser: Hermits and the New Monasticism. 56. 
489 A legrégibb ciszterci okmányok. 419. Eredeti: „Monachis nostri Ordinis debet provenire victus de 

labore manuum, de cultu terrarum, de nutrimento pecorum.” –  Instituta generalis capituli apud 

Cistercium. 459.  
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 Holdsworth: The Blessings of Work. 68.  
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 Szent Benedek regulája 48. Eredeti: „Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus occupari 

debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina.” – RSB 48. cap. 
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és kétkezi munkával töltötték. Benedek ezen kìvül még hozzáteszi: „Ha pedig a helyi 

viszonyok vagy szegénységük azt kívánná, hogy maguk gyűjtsék be a termést, ne 

szomorkodjanak, mert akkor igazi szerzetesek, ha saját kezük munkájából élnek, mint 

atyáink és az apostolok is.”492
  

A mezei és kerti munka a ciszterci hagiográfia gyakori motìvuma. Saint-Thierry-

i Vilmos a Vita Primában leìrja, hogy a fiatal Bernát milyen sok időt és energiát szentelt 

a fizikai munkának, amikor belépett Cîteaux-ba: „Hogy a közösségi életben a napi 

megtérés lángolásában kitűnjék, mindenféle kétkezi munkát elvégzett a testvérekkel. Bár 

nem volt járatos bennük, erőt vett ügyetlenségén, ásott, fát vágott, és saját kezével 

hordta azt. Vagy bármiféle ezekhez hasonló nehéz munkával kiváltotta a fentieket. 

Amikor a nehezebb munkáktól kifáradt, a könnyebb, de alantasabb munkákat végezte 

el.”493
 A legismertebb epizñd Bernát és a kétkezi munka kapcsolatárñl a cîteaux-i aratás 

története. Amikor a testvérek kimentek a mezőre aratni Bernát is beállt közéjük, de 

gyenge testalkata miatt nem volt képes tartani az ütemet, ezért megparancsolták neki, 

hogy üljön le az árnyékban. Ekkor sìrva fakadt, és kérte Istent, hogy tegye képessé a 

nehéz mezei munkára. Kérése meghallgatásra lelt, és attñl kezdve ő lett a legjobb aratñ a 

ciszterci rendben.
494

 Az aratñ Szent Bernát alakja később gyakori témája lett a ciszterci 

képzőművészetnek. 

 A kétkezi munka értékét csak fokozta, hogy számos fiatal nemes lépett be a 

ciszterci rendbe, akik a korabeli felfogás szerint társadalmi rangjukhoz méltatlan 

munkákat végeztek. Nemcsak Bernát életrajzában olvashatjuk, hogy miként szokták 

meg a kemény mezei munkát (rustica opera), a korábban kényelmes életmñdot folytatñ 

nemes ifjak. Walter Daniel Rievaulx-i Szent Elrédről /Ailredus Rievallensis/ (1110–

1167) ìrott életrajzában beszámol arrñl, hogy a rievaulx-i apát „bár testében gyenge 

volt, de ragyogó lelke által el tudta végezni azt a munkát, amit erősebb és kitartóbb 
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 Szent Benedek regulája 48. Eredeti: „Si autem necessitas loci aut paupertas exigerit, ut ad fruges 

recollegendas per se occupentur, non contristetur, quia tunc vere monachi sunt, si labore manuum 

suarum vivunt sicut et patres nostri et Apostoli.” – RSB 48. cap. 
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 „Propter quod communis vitae seu conversationis ferventissimus aemulator, cum opus aliquod 

manuum fratres actitarent, quod seu minor usus ei, seu imperitia denegebat, fodiendo, seu ligna 

caedendo, propriis humeris deportando, vel quibuslibet laboribus aeque laboriosis illud remidebat. Ubi 

vero vires deficibant, ad viliora quaeque operaconfugiens, laborem humilitate compensabat.” – 

Guillelmus: Vita et res gestae Sancti Bernardi. 240.  
494

 Uo. 240.  
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emberek. Nem kímélte kezeinek finom bőrét, hanem férfiasan forgatta vékony ujjaival a 

paraszti munkák kemény szerszámait mindenkinek csodálatára.”495
 

Dániában Sven püspök csodálattal tekintett a Cara Insulai szerzetesekre, akik 

kétkezi munkát végeztek a mezőkön. A püspök annyira nagyra tartotta a cisztercieket, 

hogy amikor azok a mezőre vonultak, igyekezett kikerülni őket, mivel úgy gondolta, 

méltatlan arra, hogy az angyalok barátainak társaságát élvezze. Amikor azonban lñháton 

haladt és nem tudott elrejtőzni a szerzetesek elől, egész kìséretével leszállt a lñrñl, ìgy 

várta meg amìg a szent emberek elhaladnak mellette.496
  

A kétkezi munka szükségszerű velejárñja volt a korai ciszterciek életének, amely 

nem önmagában, hanem a krisztusi szegénység eszméjéhez kapcsolñdva nyerte el 

spirituális értékét. Mivel a rend feladta a monasztikus javadalmakat és bevételeket 

mindenképpen rákényszerült a munkára, leginkább azért nehogy kihìvja a kortársak 

bìrálatát.497
 A ciszterciek úgy gondolták, hogy a szemlélődés és a cselekvés együttes 

jelenléte életükben közelebb viszi őket Krisztushoz, ìgy egyszerre töltötték be Mária és 

Márta szerepét. A ciszterci szerzők gyakran hangsúlyozták, hogy Mária csak Márta 

serény munkájának köszönhetően tudja fenntartani magát.498
  

A kétkezi munkával kapcsolatos szemléletbeli váltást nagyon jñl illusztrálja 

Clairvaux 13. századi leìrása, hiszen ott a kétkezi munka sokkal inkább pihenésként 

jelenik meg, semmint fáradtságos tevékenységként. „A hegyekben gyakran akad 

munkájuk a szerzeteseknek, bár kellemes és a pihenésnél is kedvesebb: az elöregedett 

gallyakat összeszedni, összekötözni őket nyalábokba az égetéshez, az elvadult bozótot 

kiirtani, a hasznavehetetlen gallyakat elégetni, a tövises csipkebokrot kiszedni…”499
 

Mìg a 12. századi forrásokban a fizikai munka vagy alantas és szolgai, vagy a „puszta 

sivatag” átalakìtásához kötődik, mint az Exordium Parvumban, vagy a szent ember 

hallatlan erőfeszìtéséről, és mérhetetlen alázatárñl tanúskodik, mint a hagiográfiai 
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 „Qui licet corpus tenerrimum sit sortitus, animi tamen magnitudinis magnificus et mirabilis 

equiperabat durissimorum hominum et laborissimorum agones. Nec pepercit pelli manum suarum. 

tenerrime, quin pocius digitos graciles (sic) grossa utensilia rusticorum operorum uriliter complectens, 

admirabiles conatus expressit coram omnibus.” – Walter Daniel: Vita Ailredi. 22. 
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 A Cara Insula-i krñnikábñl idézi France: The Cistercians in Scandinavia. 55–56. 
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 Holdsworth: The Blessings of Work. 64–67. 
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 Uo.  
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 Clairvaux. 189. Eredeti: „In summis montium frequens monachis labor est, amoenus quidem et 

quiete jucundior, ramale vetus colligere, et colligare fasciculos ad comburendum. Squalentes exstirpare 

dumos, et solis aptos ignibus aptare, eruderare sentes, evellere, destruere, dispellere spuria 

vitulamina…” – Descriptio Clarae-Vallensis. 569. 



149 

 

forrásokban, addig a 13. századi leìrásban a szerzetesek munkája nem megerőltető és 

kimerìtő, hanem kifejezetten pihentető és kellemes.  

A munkának Szent Bernát misztikus teolñgiájában spirituális szempontbñl is 

kiemelkedő szerepe van. Az Énekek énekéhez ìrott kommentárjában Bernát Pál apostol 

gondolatát követve500
 kifejti, hogy a földi világban eltöltött idő rövid, ezért azt lehetőleg 

minél hasznosabban, munkával kell kitölteni, még akkor is, ha az ember nem élvezheti 

saját munkájának gyümölcsét. A test tehát Bernát teolñgiájában nem csupán az eredendő 

bűnre emlékeztet, a corporis instrumentum a megváltás egyik eszköze az evilági 

életben.501
 Az ember azáltal, hogy leigázza az ellenséges külvilágot visszaszerzi a 

természet feletti uralmat. A ciszterciek egyik fő tevékenységét, a vadon megszelìdìtését 

Bernát összeköti az ember benső megújulásával, ìgy teremti meg a kapcsolatot a belső és 

külső ember között.502
 Az otium, a nyugalom és a negotium, a tevékenység a bernáti 

teolñgiában egymást kiegészìtő fogalmak. A munka nem öncélú, hanem a lelki fejlődés 

eszköze, annak spirituális célja van a monasztikus életben. Krisztus földi 

száműzetéséhez és az ember lelki megváltásához köthető. Bernát szeretetről szñlñ 

teolñgiájában kétféle szeretet jelenik meg a cselekvő (actus) és az érzelmi (affectus) 

szeretet.
503

 Az elsőre jñ példát nyújt az Énekek énekéhez ìrott kommentárba iktatott 

részlet, amely az elhunyt Gellért testvért dicséri. Prédikáciñjában Bernát elmondja, hogy 

Gellért annak ellenére, hogy nem volt járatos a tudományokban bőségesen részesült a 

lelki ajándékokbñl, semmi sem haladta meg képességeit az épìtkezéseken, a mezőkön, a 

kertekben, vagyis járatos volt az összes paraszti ismeretet igénylő munkákban. Ő volt a 

mestere a kőműveseknek, ácsoknak, kertészeknek, cipészeknek, takácsoknak.504
 Bernát 

ebben a szövegben a tökéletes szerzetest a bölcs paraszthoz hasonlìtja, aki nemcsak a 

gyakorlatias munkákban járatos, hanem abban is, hogyan újìtsa meg lelkét, úgy mintha 

ezen munkákat végezné. Az ars seu opera rusticorum a ciszterciek és a remeterendek 

szellemiségében nem megvetett és méltatlan tevékenység, hanem a szerzetesek 

tökéletesedésének fő eszköze. 

Amint A „sivatag” ciszterci mítosza cìmű fejezetben már beszámoltunk rñla a 

korábbi történetìrás úgy tekintett a ciszterci szerzetesekre, mint a 12. századi Eurñpa 

úttörőire, akik jelentős részt vállaltak a nagy kolonizáciñs munkákban. Az utñbbi 
                                                           
500

 1Kor. 29–35.  
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 Stock: Experience, Praxis, Works and Planning in Bernard of Clairvaux. 227–228.  
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 Uo. 228–235. 
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 Uo. 248.  
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 Bernardus Clarvallensis: Sermones in Cantica Canticorum: Sermo XXVI. 172–180.  
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évtizedek kutatásai azonban már jñval szkeptikusabban látják a ciszterciek kolonizáciñs 

tevékenységét.505
 Georges Duby szerint a nagy kolonizáciñs hullám a 12. században 

sokkal kevésbé kötődött a ciszterciekhez, az erdőirtás inkább a névtelen erdei remeték 

munkájának tekinthető, akik a parasztok mellett a legtöbb területet tették termővé.506
 

Szintén szñt ejtettünk már Constance Berman elméletéről, aki bebizonyìtotta, hogy a 

dél-francia ciszterciek birtokain a kolonizáciñt nem a fehér szerzetesek végezték el, 

hanem a korábban itt élt remeték.507
  

A remete kertje cìmű fejezetben már emlìtettük, hogy az erdőben letelepedő 

remeték kétkezi munkája olyan spirituális és gazdasági tevékenység, amely elősegìti az 

agrárcivilizáciñ meghonosìtását a vadonban. Jñ példa erre a Szent Girardus hitvallñ 

életìrásábñl vett epizñd, mi szerint a szent ember birtokát egy kis liget vette körül, 

amelynek fái korántsem voltak magasak, az ágak sűrűn nőttek, a hely sokkal inkább 

cserjés bozñt volt, semmint erdő.508
 Isten embere itt „oratóriumot épített, földet művelt, 

kertet és szőlőket ültetett, és kezének munkájából élt, miként egy remete…”509
 Az idézett 

szöveg a kétkezi munka spirituális jelentősége mellett kiemeli a remete legfontosabb 

munkáit, melyeknek segìtségével meghonosìtja a civilizáciñt a vadonban. A sűrű tövises 

bozñt leìrása egyrészt a hagiográfiai hagyományt követi, másrészt lehetséges, hogy 

korábban művelés alatt állñ, de elvadult területre utal. 

Godric of Finchale életìrásában a szent ember lakhatñvá teszi Finchale kìgyñktñl 

és vadállatoktñl hemzsegő erdejét, azaz megszelìdìti a vadont. „Néhány napon belül azt 

a helyet megművelte, és szűkös határait kitágította azáltal, hogy kiirtotta a sűrű ligetet. 

Így fölbukkant ott egy tágas síkság, amely úgy tűnt, hogy szerfelett alkalmas 

lakóhelynek… A szent ember régi kunyhócskáját elhagyta, és hozzáfogott, hogy saját 

szükségletére oratóriumot és házacskákat építsen.”510
 A fenti szöveg a remete fontos 

tevékenységét, a kolonizáciñt mutatja be. A locus horribilis kezd kultúrtájjá alakulni 
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 Duby: The Early Growth of European Economy. 71. 
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 Berman: Medieval Agriculture, the Southern French Countryside, and the Early Cistercians. 5–12.  
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 Vita S. Girardi Confessoris. 495.  
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 „… Beatus Girardus oratorium ibidem aedificavit, terram excoluit, hortos et vineas plantavit, et quasi 
eremita…. manum suarum labore vivere coepit.” – Uo. 
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 „Cumque per aliquot dies locum illum excoluisset, et fines suos densitare nemoris evulsa dilatasset. 

Apparuit eminus planities non modica sed situ et visu inhabitandum accomoda… mansiunculam 
veterem deseruit, et oratorium et domunculas sibi necessarias construere coepit.” – Galfridus: Vita 

Sancti Godrici eremite. 72. 
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Godric kétkezi munkája által.511
 A vita a remete kolonizáciñs munkáját teljes mértékben 

a korábbi hagiográfiai toposzok segìtségével ábrázolja, melyeket leginkább a Vita 

Antoniibñl vesz át.512
 Kétségtelen azonban, hogy a remeték tényleges szerepet is 

vállaltak a kor nagy erdőirtási munkálataiban.  

Vercelli Vilmos (1085?–1142) 12. századi életìrásában valñs leìrásnak tűnik a 

remete tájalakìtása. „A hegyet, melyet a legsűrűbb erdő borított a lábától a csúcsáig a 

legnagyobb fáradtsággal körülkerítette, ahol pedig mélyedés volt, szálfákkal töltötte ki. 

Majdnem tizenkét stadion hosszúságú területet határolt körül ily módon.”513
 

Tironi Bernát életìrásábñl A remete és a vadász cìmű alfejezetben már idéztük 

azt a szövegrészletet, amely a földesúr és a remeték eltérő tájhasználatára utal. Raoul 

Fulgère várúr elköltözeti Bernátot és tanìtványait várának közeléből, mivel attñl tart, 

hogy azok mezőgazdasági munkáikkal kárt tesznek majd vadaskertjében. A „per 

agriculturam eorum (silvam) extirpari…”514
 formula egyértelműen a remeték 

kolonizáciñs munkájára utal.  

A ciszterciek és a remeték erdőirtási munkálatai nem kizárják, hanem sokkal 

inkább kiegészìtik egymást. A fehér szerzetesek minden bizonnyal sok helyütt 

szervezetten folytatták azt a spontán kolonizáciñt, amit a remeték elkezdtek. Annak 

ellenére, hogy több középkorász kétségbe vonja a ciszterci kolonizáciñ mértékét, 

konkrét bizonyìtékok állnak rendelkezésre annak jelentőségéről. Angliában 

adománylevelek, periratok, krñnikák és egyéb ìrott források tanúskodnak arrñl, hogy a 

ciszterciek gyakorta irtottak erdőt, sőt több apátság esetében a pollenanalìzis is 

kimutatta a kolonizáciñ nyomait.515
 Megjegyzendő, hogy a helynévanyag is tanúskodik 

a ciszterciek kolonizáciñs munkájárñl, amint ezt a helynevekkel kapcsolatos fejezetben 

bővebben kifejtjük majd. A kolonizáciñ mértéke területenként változñ volt, sűrűbben 
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 Egy helyi legenda szerint Finchdale nevét egy legendás brit királyrñl Finc-ről kapta, aki korábban 
ezen a területen uralkodott. A hagiográfus bevette a vitába ezt a helyi hagyományt, ezáltal 
hangsúlyozza, hogy a korábban pogányok által lakott területet a szent remete szakrálisan is átalakìtotta. 
A pogány táj keresztény térré valñ átalakìtásának motìvuma Remete Antal életrajzával mutat 
párhuzamot. Alexander: Saints and Animals in the Middle Ages. 134–135.  
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 „Non terruit eum bestiarum feritas, non vermium multiplicitas, non minae latronum, non phantasmata 

daemonum, non spinarum asperitas, non loci deinque ipsius (quem tot incommoda inhabitabilem 

fecerant…) inculta deformitas, quia omnem foras misit perfecta caritas.” – Galfridus: Vita Sancti 

Godrici eremite. 72.  
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 „Montem hunc silva densissima ab ipsius radice usquae ad summitatis fastigia circumcingit, in qua 

aliquantulum depressus, planitiem quamdam nudam arboribus fere duodecim stadium facit.” – Joannes a 

Nusco: Vita S. Guilielmi fund. Montis Virg. 121. 
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 Williams: The Cistercians in the Early Middle Ages. 318.  
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lakott területeken kevésbé volt rá szükség, sok helyütt a cisztercieknek irtásföldeket 

adományoztak.516
  

Az 1250 előtt alapìtott angliai ciszterci monostorok kétharmada királyi erdőben 

feküdt, ahol a rend jelentős erdőirtási munkálatokat végzett. Az itt kiirtott erdők 

területét csak akkor szánthatták fel, ha erre külön engedélyt kaptak.517
 A 12. században 

és a 13. század elején gyakran adtak ki ilyen engedélyeket, amelyekben az „ad 

sartandum et arandum vel quicquid eis inde placuerit” formula a föld tetszőleges 

felhasználásának mñdjára utalt.518
 Sokszor előfordult, hogy a kolonizáciñt korábban már 

megtisztìtott, de később visszaerdősödött területen végezték. A peremterületeken, mint 

az Elbátñl keletre, vagy Hispániában a kolonizáciñban a conversusok voltak a 

ciszterciek segìtségére, más területeken azonban, főként Angliában a fehér szerzetesek a 

helyi lakossággal összefogva irtották az erdőket. Sőt, erdővel borìtott birtokrészeiket 

gyakran adták bérbe irtásra.519
 

A ciszterciek és a remeték kolonizáciñs munkája közötti folyamatosság a 

hagiográfiai irodalomban is megjelenik. Több remete életrajzát ciszterci szerzetes ìrta 

meg a 12. századi Angliában, ezekben a vitákban a vadon termékennyé tételének 

motìvuma markánsabb mñdon jelentkezik, mint a korábban ismertetettekben.  

 Jñ példa erre Robert of Knaresborough remete életìrása, amelyet egy 

ciszterci szerzetes készìtett. A remete és a vadon kapcsolatának bemutatása nagyon jñl 

tükrözi a ciszterci természetszemléletet egy állatszelìdìtési epizñdban. „Isten emberének 

szántójába szarvasok mentek, az erdőből, a sövényen keresztül és letaposták valamint 

megették a termést.”520
 Miután Robert elpanaszolta az esete a földesúrnak, az 

felajánlotta a remetének, ha be tudja fogni a szarvasokat, teljes kárát kiegyenlìti. A 

remete visszatért szántñföldjére és egy vesszővel hajtani kezdte a szarvasokat, azok 

pedig szelìd bárányokhoz hasonlñan bementek a pajtába. A szent ember bezárta az 

állatokat és jelentette a történteket a földesúrnak. Az pedig ìgy szñlott: „Neked 

ajándékozom, és szabad birtoklásra átadom a szántóba tévedt szarvasokat, hogy 

befogjad az eke elé vagy bármi hasonló mezőgazdasági munkára használd azokat, 
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aszerint, hogy mit látsz jobbnak és hasznosabbnak.”521
 A remete pedig a szarvasokat 

ekéje elé, közös járomba fogta és azok ökrökhöz hasonlñan, néhány nap alatt 

felszántották földjét. 

Megfigyelhetjük, hogy a fenti szövegrészlet eltér a korábbi állatszelìdìtési 

történetektől, mert itt nem az állat vad természetének átalakìtásán, ragadozñ vagy 

kártékony ösztöneinek megfékezésén van a hangsúly, hanem a megszelìdìtett állatok a 

táj átformálásában kapnak fontos szerepet. Az előzőleg ismertetett epizñdokban is 

előfordult, hogy az erdei vad valamilyen szolgálatot tett a szent embernek, Vercelli 

Vilmos kertjeit például szelìd farkasok védelmezték, mindazonáltal olyan fontos 

mezőgazdasági szerepet nem kaptak, mint Robert of Knaresborough életrajzában a 

szarvasok. A legtöbb remeteéletrajzban a vadak a vadonon belül nyújtanak segìtséget a 

szentnek, és nem a vadon markáns átalakìtásában. Az erdő szántñvá alakìtása szorosan 

kötődik a ciszterci agrárexpanziñhoz, a rend legjelentősebb gazdasági ágazata ugyanis a 

szántñföldi művelés volt, az ehhez kapcsolñdñ irodalmi képek pedig átszövik a ciszterci 

irodalmat.
522

 A „prout melius et commodius tibi videris expedire” megfogalmazás, azaz 

a szarvasok tetszőleges mezőgazdasági munkára valñ felhasználására utalñ engedély 

nagyon hasonlìt a fent emlìtett „ad sartandum et arandum vel quicquid eis inde 

placuerit” formulához, amellyel az oklevelekben ahhoz járultak hozzá az adományozñk, 

hogy a ciszterciek nekik tetsző mñdon használhatják fel a birtokot erdőirtásra és 

szántñföld létesìtésére. A formulák hasonlñsága bizonyìtja, hogy a hagiográfiai 

motìvum nem fejez ki, mást, mint a ciszterciek kolonizáciñs munkáját. 

 Egy másik hasonlñ állattörténet Szent Kentigern 6. századi walesi remete 

életìrásában találhatñ, melyet szintén ciszterci szerző: Jocelin of Furness /Jocelinus 

Furnensis/ (1175–1214) ìrt a 12. században. Kentigern, amikor tanìtványaival 

letelepedett a korai egyház és az apostolok életmñdját követve teljes szegénységben élt 

kétkezi munkábñl. Krisztus szolgái kora reggel kimentek a mezőre, és gyakran 

napnyugtáig dolgoztak. Szorgalmas munkájával a szent ember egyrészt példát mutatott 

szerzeteseinek, másrészt nem csak saját szükségletüket termelte meg, hanem a 

rászorulñknak is tudott élelmet adni. Egyszer, amikor a közösség ökör nélkül maradt, és 

a földeket kénytelenek voltak ugaron hagyni, Kentigern tekintetét a szomszédos erdő 
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szélére emelte, ahol meglátott egy sétálñ szarvascsordát. Isten nevében megparancsolta 

nekik, hogy jöjjenek oda hozzá és „foglalják el az ökrök helyét a járomban és szántsák 

fel a földet.” 523
 A szarvasok úgy viselkedtek, mint a mezei munkákhoz szokott szelìd 

ökrök, végül felszántották a földet. Munkájuk elvégzése után Kentigern kiengedte a 

járombñl a szarvasokat, hogy szabadon legelhessenek, majd háziállatokhoz hasonlñan 

visszatértek, hogy folytassák munkájukat. Egy alkalommal „egy ragadozó farkas 

elragadta a munkában kifáradt szarvast és elroppantotta annak nyakát, majd a szarvas 

tetemével csillapította falánk étvágyát.”524
 Ekkor Isten embere az erdőbe ment és 

megparancsolta a farkasnak, hogy tegye jñvá a kárt, amit neki okozott. A farkas előjött, 

és Kentigern lábai elé borult, jelezvén, hogy bocsánatot kér. Ekkor a szent ember ezt 

mondta a vadállatnak: „Kelj fel, mert megparancsolom neked a Mindenható Isten 

nevében, hogy foglald el annak a szarvasnak a helyét, melyet szétmarcangoltál, hajtsd a 

fejed az igába és szántsd fel az egész ugart attól a vonaltól kezdve, ahol fekszel.”525
 A 

farkas valñban engedelmeskedett a szent ember szavainak, közös járomba fogták a 

másik szarvassal az eke elé, és kilenc acre területet szántottak fel. 

Jocelin magyarázatot is fűz a csodatörténethez, szerinte az nem más, mint Izajás 

prñféciájának beteljesìtése: „Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a 

gödölyével heverészik, borjú és oroszlánkölyök együtt híznak, és a kisgyermek terelgeti 

őket.” (Iz. 11. 6) Ezáltal a történetnek eszkatolñgikus értelmezése lesz, azaz utal az 

eljövendő mennyei boldogságra.  

Kentigern prédikáciñt tart csodatétele után, amelyben kifejti, hogy a bűnbeesést 

követően váltak az állatok és a természeti elemek pusztìtñ erejűvé, az ember is 

alapvetően pusztìtñ hajlamokkal rendelkezik, de a hit erejével le tudja győzni azokat, és 

vissza tudja állìtani a természetes béke és igazság eredeti állapotát Isten segìtségével.526
 

A történet tehát nem csak a jövő, hanem a múlt boldogságának visszaállìtását is 

megjelenìti, a szent ember a vadállatok megszelìdìtésével az Édenkert békés állapotát 

állìtja vissza. A terület felszántásával még nem érnek véget a közösség gondjai, ugyanis 

elfogyott a vetőmagjuk. Szent Kentigern ekkor imádkozni kezdett, majd kezébe 
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homokot vett, azt szñrta el, ugyanúgy, mint a búzamagot. Tavaszra dús vetésük lett, 

amelyen a legnagyobb szemű kalászok teremtek, a legjobb termést nyújtván. A fejezet a 

magvető példázatának elemzésével zárul. 

A történet elsősorban exemplum értékű, a monasztikus közösség tanìtásául 

szolgált, a szent ember csodatételei szorosan kapcsolñdnak a biblikus jövendölésekhez 

és az evangéliumi példázatokhoz. Témánk szempontjábñl azonban fontosabb, hogy 

miként fejezi ki a ciszterciek és a remeték természetszemléletét. A vadonnak itt sem 

kizárñlag a megszelìdìtésével, hanem annak átalakìtásával találkozunk, először a szent 

ember megszelìdìti a vadállatokat, majd a domesztikált vadak felszántják az ugart, a 

vadon civilizálása két fázisban történik. A farkas és a szarvas közös járomba fogása 

nemcsak az izajási prñfécia beteljesìtése, hanem kifejezheti az erdősült területek 

visszaszorulását és a mezőgazdaság expanziñját. Ezt a motìvumot a ciszterci szerző 

minden bizonnyal a korábbi hagiográfiai hagyománybñl vette át, ugyanis a farkasok és 

szarvasok igába fogásának toposza, már a korai breton és walesi szentéletrajzokban is 

megjelenik
527, de az itáliai hagiográfiában is megjelenik a mezőgazdasági munkát végző 

vadállatok motìvuma.528
 

Szent Kentigern másik csodatétele is a mezőgazdasághoz kapcsolñdik, az 

elvetett homokbñl kiserkenő vetés, a szántñföldi művelés hatékonyságát szimbolizálja, 

rámutat arra, hogy a fehér szerzetesek a korábban rosszul termő földeket is termékennyé 

tudtak tenni.  

A fenti példák jñl szemléltetik, hogy a ciszterciek a hagiográfiai irodalomban 

hogyan használták fel a magányos remeték tájalakìtását saját tájszemléletük 

kifejezésére. A korábbi, kolonizáciñra utalñ állattörténetekkel saját agrárexpanziñjuk 

hatékonyságát hangsúlyozták. 

 

 

 

                                                           
527

 Glacken: Traces on the Rhodian Shore. 110–111. 
528

 Az észak itáliai Szent Marinus remete (4. sz.) 9. és 11. század között keletkezett vitájában a szent 
ember kertjébe törő medve elragadja annak szamarát, amely Marinus egyetlen segìtőtársa volt. A remete 
ezt látván meginti a medvét, és Isten nevében megparancsolja annak, hogy tegye jñvá a kárt, amit 
okozott. A vadállat nyakára a szent ember kötelet tett és odavitte a malomhoz, amelynek kerekét 
korábban a szamár forgatta. Ezentúl a medve dolgozott a szamár helyett és „a vadállat, amely korábban 
a puszta sivatagban állatok vérét itta és húsát ette, most egy kevéske mezei fűvel is megelégszik…” 

Eredeti: „… et qui antea vastitatem eremi sanguinem sitiens ferarum carnibus vescebatur, nunc modico 
pabulo [prati] contentus…” – A Vita Marinibñl idézi Anti: Santi e animali nell’Italia Padana Secoli IV–
XII. 191. 
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5.2.2. Tájalakítás és monostoralapítás 

 

 A monostoralapìtás a hagiográfiai szövegekben szorosan kötődik a táj valñs 

vagy spirituális átalakìtásához. Ezek a motìvumok nemcsak a ciszterci, hanem a többi 

remeterend alapìtásaival kapcsolatban is megjelennek. Az alapìtás körülményeinek 

részletes ábrázolása minden bizonnyal ezekben az esetekben is a rendi legitimáciñt 

szolgálta, mindazonáltal a remeterendi apátságok lakñi a korai időszakban valñban saját 

kétkezi munkájukra voltak utalva. 

Amint az előző alfejezetben láttuk a remeték és ciszterciek fizikai munkái között 

a kolonizáciñ is gyakran megjelenik. Az erdőirtás képe leggyakrabban a monostorok 

alapìtásához kötődik, ugyanis a vadonban új közösséget alapìtñ szerzetesek fát vágnak 

és bozñtot irtanak mielőtt hozzálátnak az épìtkezéshez. Obazine-i István életìrása 

részletesen ábrázolja az obazine-i remeterend erdőirtñ munkáját. Az obazine-iek fontos 

kolonizáciñs munkát folytattak Limoges térségében.529
 A szerzetesek napközben 

serényen végezték a mezei munkákat: „kapákkal földet műveltek, a terméketlen fákat, a 

töviseket és a sűrű csipkebokrokat egészen kivágták, hogy területük és kertjeik határait 

kitágítsák. A meredek hegyoldalakból kalapáccsal kődarabokat törtek, melyeket saját 

kezükkel szállítottak az építkezés helyére, hogy lakóhelyüket saját maguknak 

felépítsék.”530
 

Az életrajzi szövegek kiemelik, hogy az apátok és a monostor elöljárñi is 

kivették a részüket a kétkezi munkábñl. Bec kolostorát 1034-ben alapìtotta Herluin 

Normandiában, hozzávetőlegesen 80 évvel Clairvaux alapìtása előtt. A Vita Sancti 

Herulini részletesen bemutatja, hogy az apát milyen szorgalmasan vett részt az 

épìtkezési munkálatokban: „Herluin nem csupán vezette a munkálatokat, hanem saját 

maga is részt vett benne: ásott, betemette az árkokat, kezeivel köveket, homokot és 

meszet hordott, hogy a falat maga építhesse fel, maradék óráiban bármilyen más 

munkát elvégzett, távol tartván magától a pihenést a nap minden szakában.”531
 A 

                                                           
529

 Aubrun: Document pour l‟ histoire de l‟Eglise. 22–25. 
530

 „Diurno tempore rurale opus non segniter excercebant, terram ligonibus exercentes, infructuosarum 

arborum et spinarum ac veprium densitatem penitus succidentes ad locorum seu hortorum spatia 

dilatanda, sed et habitacula ipsi sibimet construebant, lapides ex monte precisos malleis confringentes et 

ad edificationis locum propriis humeris deportantes.” – Vita S. Stephani Obaziensis. 68–69. 
531

 „Protinus in villa quae dicitur Burnevilla, exstruendum servitio Dei opus arripuit non parvum, brevi 

peractum; ipse non solum operi praesidebat, sed opus ipsum efficiebat, terram fodiens, fossam efferens, 

lapides, sabulum, calcemque humeris comportans, ac ea in parietem ipsemet componens; quibus alii 
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monostor felépülte után pedig együtt dolgozott szerzeteseivel a kertekben és a mezőkön. 

A zsolozsma befejezése után az apát „, földet művel és magot vet, kezében gereblyével 

és kapával serénykedik.”532A szerzetesek is a mezei munkákkal vannak elfoglalva: 

„Egyesek a csipkebokrot és a töviseket a földből kitépik, mások hátukon trágyát 

cipelnek, hogy azt szétterítsék, itt kapálnak, ott cipekednek, egyikük sem tart pihenőt, 

hogy kenyeret vegyen magához.”533
 

A grandmonti rendbe jelentkezőktől belépés előtt meg kellett kérdezni, hogy 

képesek lesznek-e elvégezni a kétkezi munkát, melyek közül kiemelik az erdőirtást. „Ha 

valamelyik ligetbe küldenélek meg tudod-e szerezni kétkezi munkával mindennapi 

betevődet, ha egy fanyelű kapával dolgozol?”534
 

Tiron monostorának alapìtását Ordericus Vitalis szintén a vadonban végzett 

kétkezi munkák bemutatásával szemlélteti a Historia Aecclesiasticában. Bernát, amikor 

letelepedett a chartres-i egyház praediumán, egy erdős helyen monostort alapìtott a 

Szent Megváltñ tiszteletére. „Oda híveknek sokasága özönlött mindkét rendből. Bernát 

atya szeretettel fogadott mindenkit, aki kész volt megtérni a szerzetesi életre. És 

elrendelte, hogy mindenki azt a megengedett mesterséget folytassa, amiben járatos volt. 

Így szívesen gyülekeztek köré fafaragók, kovácsok, kőfaragók, aranyművesek, festők, 

kőművesek, vincellérek és földművesek. Így ott, ahol nem sokkal azelőtt a rettenetes 

vadonban rablók rejtőzködtek, és az óvatlan utazókat orvul megtámadták és 

legyilkolták, Isten segítségével rövid időn belül dicső monostor épült.”535
 Ordericus 

Vitalis a kézművesekre vonatkozñ részeket a Vita Sancti Bernardibñl vette át, és saját 

fantáziájával kiegészìtette. Mìg az életrajz csak annyit ìr, hogy kézművesek sokasága 

                                                                                                                                                                          

horis haberant, ipse congerebat quae ad opus exigebantur, excludens otium ab omni parte diei.” – 

Gilbertus Crispinus: Vita Sancti Herluini abbatis Beccensis primi. 700. 
532

 „Videres, peracto in ecclesia officio, abbatem collo sementem, manu rastrum vel sarculum 

gestantem”– Uo. 702. 
533

 „… sentibus et spinis alii agrum emundabant, alii fimum scapulis comportantes spargebant, hi 
sarriebant, illi ferebant, nemo panem assumebat in otio…”– Uo. 
534

 „Adhuc aliud superfuerit: forsitan mitterem te in aliquod nemorum, et annonam quam manibus cum 

ligneo ligone laborando aequisieris, ego acciperem, et eis qui me custodiunt tribuerem.” – Guillelmus 

Dandinae: Vita B. Hugonis de Lacerta. 1186–87. 
535

 „Illuc multitudo fidelium utriusque ordinis abunde confuxit, et predictus pater omnes ad 

conversionem properantes caritativo amplexu suscepit, et singules artes quas noverant legitimas in 

monasterio exercere precepit. Unde libenter convenerunt ad eum fabri tam lignarii quam ferrarii, 

sculptores et aurifabri, pictores et cementarii, vinitores et agricolae, multorumque officiorum artifices 

pertissimi. Sollicite quod eis iussio seniores iniungebat operabantur, et communem conferebant, ad 

utilitatem quae lucrabantur. Sic ergo ubi paulo ante in horribili saltu latrunculi solebant latitare, et 

incautos viatores repentino incursu trucidare (trepidare) adiuvante Deo in brevi consurrexit monasterium 

noblile.”– Ordericus Vitalis: Historia Aecclesiastica VIII. 328–330. 
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sereglett a monostorba, és Bernát felügyelete alatt dolgozott
536

, addig a Historia 

Aecclesiasticában a különböző mesterségeket is felsorolják.537
 A monostor felépìtéséhez 

a legkülönbözőbb kézműves munkák szükségesek, a mesteremberek megtelepedése az 

erdőben a civilizáciñ meghonosìtását is kifejezheti egy olyan tájon, ahol korábban 

emberi kéz nyoma nem volt láthatñ. A vadon a civitas terrena ellentéte, viszont a 

civilizáciñ itt is meghonosodik, létrehozván a civitas Deit. A vadon megszelìdìtését 

Ordericus Vitalis a kézműves munkák sokaságának felsorolásával ábrázolja, de a szerző 

nem tér ki arra, hogyan alakul át a locus horribilis monostori tájjá. A szöveg azt 

sugallja, hogy a számos mesterember megtelepedése intenzìv kolonizáciñs munkával 

járt együtt. A locus horribilist az ismertetett szövegben a szerzetesek nem 

Paradicsommá, hanem intenzìv művelés alatt állñ kultúrtájjá alakìtják.  

A ciszterci hagiográfiában az alapìtáshoz kötődő kolonizáciñs munkák 

ábrázolása – ellentétben az Exordium Parvummal és Cisterciivel – nem áll távol a 

valñságtñl. Molesme-i Rñbert, Molesme monostorának alapìtásakor egy egyszerű 

remetetelepet hozott létre.„Isten embere, Róbert alkalmas hely iránt vágyakozott, ezért 

az elöljárókat hátrahagyva maga mellé vette testvéreit és egy ligetbe vonult, amelyet 

Molismusnak neveztek. Itt saját kezeikkel dolgozván az ágakat a fákról levágták, és 

azokból kunyhót építettek maguknak, ahol nyugalomra lelhetnek.”538
 

Cîteaux monostorának épìtésével kapcsolatban Alberic apát életìrása is emlìti a 

kolonizáciñs munkákat. A szerzetesek saját kezűleg ástak, vágták és hordták a fát, a 

nehéz fizikai munkákbñl az apát is kivette a részét.”539
 

A ciszterciek kolonizáciñs tevékenységének ábrázolása szinte kizárñlag az 

alapìtásokkal áll kapcsolatban, és a monostorok közvetlen környezetére korlátozñdik. A 

szerzetesek általában azért formálják át a tájat, hogy szűkebb életterüket kialakìtsák. A 

favágás és erdőirtás elsődleges célja a kezdetleges monostorépületekhez szükséges 

                                                           
536

 „Erant etenim inter eos plures artifices, qui singulas artes cum silentio exercebant: quibus semper 

custodes ordinis praeerant, qui, jubente Patre districtionem regularis observationis diligenter 

observarent.” – Gaufredus: Vita Bernardi Tironiensis. 1420. 
537

 Genicot szerint a szerző ugyanabbñl a forrásbñl dolgozott, mint a vita ìrñja. Sokat tudhatott Bernát 
szomszédjárñl Mortagne-i Rotrou-rñl. Elképzelhető, hogy személyesen is ismerte a közösséget. 
Ordericus Vitalis: Historia Aecclesiastica VIII. 330. 
538

 „Vir autem Domini Robertus congruentiam loci desiderans, relictis ibi custodibus, assumptis 

fratribus, in quoddam nemus, cui Molismus nomen est, secessit: ubi propriis manibus laborantes, ramos 

de arboribus exciderunt, ex eisdem domicilia in quibus possent quiescere, construentes, oratorium 

quoque simili schemate peregerunt…” – Vita Sancti Roberti primus abbas Molismensis. 1275.  
539

 „Mox cum in constructione monasterij Religiosi animis corporibusque incumberent terram fodiendo, 

caedendo arbores, et humeriis portando ea quae usi erant aedificio, ipse nullam partem laboris fugiens.” 

– Vita Beati Alberici primo abbati Cisterciensi. 754.  
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faanyag biztosìtása. Az erdővel borìtott területek szántñvá alakìtása egyáltalán nem 

jelenik meg a fent ismertetett forrásokban. Ezekből a szövegekből tehát a középkori 

nagy erdőirtások (grand défrichhements) folyamatának csak kisebb jeleire 

következtethetünk.  

 Sok helyen a remeterendi alapìtásokrñl szñlñ szövegek a tájnak pusztán a 

spirituális átalakìtását hangsúlyozzák. Clairvaux kapcsán már tárgyaltuk a tájátformálás 

spirituális aspektusát, amikor is a szerzetesek a locus horribilist nem termékeny hellyé, 

hanem mennyei tájjá alakìtják. Hasonlñ leìrások jelennek meg Savigny és Premontré 

alapìtásával kapcsolatban is.  

Amikor Xanteni Norbert (1080–1134) a városoktñl távol elhagyott helyeken 

szeretett volna letelepedni Laon püspökéhez fordult, aki megìgérte neki, hogy 

megmutatja egyházmegyéjének elhagyatott helyeit. Terrascena erdejében több helyre is 

elvezette. Először egy Fusiniacus nevű területre vitte, amely gazdag volt vizekben, 

erdőkben és legelőkben. A locus amoenusként bemutatott táj alkalmasnak tűnt a 

letelepedésre, amit Norbert ugyan elismert, de azt mondta, hogy nem ezt a helyet 

választotta ki Isten számára. Ezután a püspök Telona erdejébe vezette, Norbert ismét 

elfogadta, hogy a hely alkalmas a szerzetesi életre, de még mindig nem ez volt az 

Istentől elrendelt táj. „Akkor a laoni püspök Vosagus erdejébe kísérte, és megmutatott 

neki az erdőben egy bizonyos helyet, amelyet Pratum Monstratumnak, vagyis 

Praemonstratusnak hívtak… Az a hely, manapság is rettenetesnek tűnik, annak ellenére, 

hogy már sokan laknak ott. Akkoriban viszont sokkal zordabb és szörnyűbb volt, sőt 

minden emberi lakhelytől távol esett, csak a farkasok és a vaddisznók lakhelyével volt 

szomszédos.”540
    

Premontré táját a locus horribilis terminolñgiájával mutatja be a szerző. A 

szövegben a locus amonus és horribilis egymással ellentétben áll. A püspök által 

mutatott helyek, Telona és Fusiniacus leìrása ugyan nem a paradicsomi táj állandñ 

jelzőivel történik, de párhuzamba állìtva Praemonstratus rettenetesnek tűnő (videantur 

horribilia), vadállatok által lakott (solisque lupis et apris contigua) és alig 

megközelìthető (invia loca) tájával, az előbbi helyek, ahol vizek, erdők, legelők és 

termékeny földek vannak mindenképpen locus amoenusnak tekintendők. A hagiográfus 
                                                           
540

 „Tunc episcopus Laudunum rediens duxit eum in silvam Vosagum, ostenditque ei in ipsa locum 

quemdam, qui Pratum Monstratum, vel Praemonstratus vocatur…circumducebat, quae, licet etiam 

hodie, cum jam a multis incoluntur, videantur horribilia, tunc tamen nimis erant asperiora et terribiliora, 

utpote ab omni hominum habitatione procul remota, solisque lupis et apris contigua.” – Hermannus 

monachus: De miraculis S. Mariae Laudunensis. 990–992. 
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ezzel a retorikai ellentéttel hangsúlyozza az isteni akarat elsőbbségét a helykiválasztás 

folyamatában. A kiválasztott hely spirituális értékét növeli, hogy a locus horribilis 

képeivel mutatják be. A szöveg retorikáját a hajdani és a jelenlegi táj közötti éles 

kontraszt határozza meg, de a régi és jelenlegi Premontré táját nem a puszta sivatag és a 

Paradicsom ellentétpárjával mutatja be a szerző, hanem kétlépcsős locus horribilis 

ábrázolással. Az eredeti táj lakatlan, csak vadállatok által lakott szörnyűséges pusztaság, 

a jelenlegi bár már sűrűn lakott, még mindig zord vidék. A hagiográfus a táj átalakìtását 

viszont nem részletezi, hanem csupán a demográfiai változásokra hìvja fel a figyelmet: 

a táj rettenetes és vad jellege ugyan nem szűnt meg, de csökkent azáltal, hogy lakottá 

vált.  

A helykiválasztási epizñd felhìvja a figyelmet arra, hogy a remeteség terjedése a 

korszakban milyen sokat köszönhetett a püspöki hatalomnak. „Bárki, aki olvassa ezt az 

írást látni fogja, hogy milyen áhítatos volt ez a püspök, aki hátrahagyván püspöki 

tennivalóit az ismeretlen embert nagy fáradtság árán körbevezette egy hatalmas 

erdőségen, úttalan utakon.”541
 

A táj spirituális átalakìtására legjobb példát a remeterendi hagiográfiábñl 

Savignyi Vitalis életìrásában találjuk: „… Ott ahol hajdan vadállatok lakoztak és 

összegyűltek, és az égi madarak fészket raktak, most sokak hangja az Istenig elér. És ott 

ahol esetleg a rablók az ártatlanok vérét ontották, most az isteni szemlélődésre 

törekszenek. A földet, amelyet tövisek és terméketlen bozótosok borítottak, most a szent 

férfiak könnyei öntözik. Mi többet kívánhatnánk? Ami hajdan lakatlan hely volt, és 

munkás kezekre várt, most Krisztus tanítványainak szolgáltat eleséget. Dicsőíttessék 

Isten hatalma, aki Izrael fiai számára a sziklából vizet fakasztott, magasztaltassék az Ő 

mindenható kegyelme, aki a vad pusztaságot tanítványainak menedékhelyévé tette.”542
  

 Az idézett szövegrészletben a táj spirituális metamorfñzisát ñszövetségi 

párhuzamokkal fejezi ki a hagiográfus. Izajás könyvének 5. fejezete az Úr terméketlen 

szőlőjéről szñlñ példázat, amelyben a szépen és gondosan művelt, de rossz termésű 
                                                           
541

 „Viderit ergo quisquis haec legerit cujus devotionis hic episcopus fuerit, qui, relictis episcopalibus 

negotiis, hominem ignotum per tot silvestria, et invia loca, non sine magno labore…”– Uo. 
542

 „Ubi enim prius fera cubiculia collocabant, volucresque coeli nidificare solebant, ibi nunc laudes 

multorum vocibus Deo personant, et ubi forsitan latrones innocentium insidiabantur sanguini, ibi nunc 

divinae insistitur contemplationi, et terram quam vepres et tribuli arboresque infructuose occupabant, 

nunc sanctorum virorum lacrymae fletusque irrigant. Quid plura heremus? Quae quondam inculta 

inhabitabilisquae manebat, cultoris manibus respondens, nunc Christi alumnis alimenta subministrat. 

Magnificatur Dei potentia, quia filiis Israel de petra in deserto aquam produxit. Glorificatur ejus 

omnipotentissima misericordia, quia vastam solitudinem in famulorum suorum subsidia commutavit.” – 

Vita Beati Vitalis Saviniacensis. 359.  
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szőlőskert Izraelt jelképezi. (Iz. 5. 1–7.) A vad szőlőtermés a nép bűneit szimbolizálja. 

Az Úr lerombolja és pusztasággá teszi gyönyörűséges szőlőskertjét, azaz idegen népeket 

szabadìt Izrael népére. A nép feletti ìtéletet Izajás könyvében a paradicsomi táj 

lerombolása jelképezi. A szép és termékeny szőlőt az Úr vad pusztasággá alakìtja. Tehát 

a locus amoenus locus horribilisszé változik. Savigny alapìtásakor ennek ellenkezője 

történik. A locus horribilis retorikájával leìrt hely mennyei hellyé válik a szent emberek 

jelenlétének köszönhetően. A „puszta sivatag” itt azonban nem paradicsomi tájjá válik, 

hanem spirituális, szakrális hellyé, hiszen a locus amoenus elemei nem jelennek meg a 

leìrásban. A „puszta sivatagot” leìrñ formulák, mint a „feri cubiculia collocabant” vagy 

a „latrones innocentium insidiabantur sanguini”, nagyon gyakoriak a korabeli locus 

horribilis leìrásokban. A változás mértékét csak még jobban fokozza az ellentétpárokba 

rendezés, melyekben nem kizárñlag a vad pusztaság és a Paradicsom elemei állnak 

egymással szemben, hanem az anyagi világ és a spirituális élet motìvumai. A vadak és 

madarak lakñhelyének ellentéte a szent emberek zsolozsmája. A rablñk 

garázdálkodásának ellentétpárja a kontempláciñ. A tövisek és bozñtosok borìtotta 

terméketlen tájat nem a csapadék, vagy a folyñvìz teszi termékennyé, hanem a lelki 

csapadék, azaz a szent emberek könnyei. Ilyen költői és szimbolikus kifejezések 

egyértelművé teszik, hogy itt nem a valñs táj termékenységéről, hanem a lelki bőségről 

van szñ. A lakatlan és műveletlen terület ismét megjelenik a szövegben, ellentéte az 

eleséget biztosìtñ hely, amely táplálékkal látja el Krisztus szolgáit.  

Ez a tájábrázolás nagyon hasonlñ a már több aspektusbñl elemzett leìráshoz 

Clairvaux tájárñl Szent Bernát Vita Primájábñl. Clairvaux tája is rettenetes pusztaság a 

szerzetesek odaérkezése előtt. A locus horribilis ábrázolásához mindkét életrajz szinte 

szñ szerint ugyanazt a formulát használja a rablñk által megölt ártatlanok fájdalmárñl. 

Savigny leìrásában: „latrones innocentium insidiabantur sanguini”. Clairvaux 

leìrásában: „propter amaritudinem doloris incidentium ibi manus latronum.”543
 Mindkét 

leìrás a fizikai szenvedések motìvumával hangsúlyozza a táj spirituális elhagyatottságát. 

Savigny „sivataga” menedékhellyé válik Isten embereinek jelenlétében, Clairvaux 

pusztasága Isten templomává és az imádság házává.544
 Savigny terméketlen lelki táját a 

szent emberek könnyei teszik termékennyé, Clairvaux-ét pedig az égi harmat.545
 

Mindkét életìrás a hajdani és a jelenlegi, a spirituális és valñs táj kontrasztjára épül. A 
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 Guillelmus: Vita et res gestae Sancti Bernardi. 241. 
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 Uo.  
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lelki táj bősége és termékenysége áll szemben a táj régi képével: a rettenetes 

„sivataggal”. Savigny leìrása a desertum, Clairvaux-é pedig a vastae solitudinis 

kifejezést használja a lelki „sivataggal” kapcsolatban. Savigny leìrásában egy rövidebb 

szövegen belül több ellentétpár jelenik meg, mìg Clairvaux leìrása több részletben 

jelenik meg Szent Bernát életìrásában, az első alkalommal a locus horribilis elemeit 

részletezi a leìrás, majd utal a spirituális átalakìtásra. Ezután egy újabb fejezetben bontja 

ki részletesebben a táj átalakìtásának képeit. 

 

 

5.2.3. A táj elidegenítése 

 

A táj szakralitását a szerzetesek és a remeték nemcsak annak átalakìtásával, 

hanem annak elidegenìtésével is megteremthetik. Elidegenìtés alatt azt értjük, hogy a 

monostori tájat valamilyen mñdon elhatárolják a külvilágtñl, ami megnyilvánulhat a 

terület elkerìtésében, tiltásokban és valamilyen szimbolikus aktusban. Mielőtt rátérnénk 

annak vizsgálatára, hogy az elidegenìtés folyamata miként jelenik meg a rendi 

szokásjoggyűjteményekben és hagiográfiai forrásokban röviden bemutatjuk a ciszterci 

birtokpolitikával kapcsolatos egyik elméletet, amely sokban segìti a téma megértését. 

Martha Newman párhuzamba állìtja a ciszterciek birtokpolitikáját lelki 

életükkel, véleménye szerint a fehér szerzetesek hasonlñ mñdon különìtették el 

birtokaikat a világi szférátñl, mint ahogy földi vágyaikat fokozatosan Isten szolgálatába 

állìtották. Ahogy a bennük lakozñ szeretetet lépésről lépésre Isten iránti szeretetté 

alakìtották, ugyanúgy szabadìtották meg birtokaikat a világi jogok és kötelezettségek 

hálñzatábñl, hogy szakrális térré alakìtsák. A generális káptalan megtelepedéssel és a 

jövedelmek tìpusával kapcsolatos előìrásai szigorú határt vontak a ciszterciek és a többi 

társadalmi csoport közé.546
 „Rendünk szerzeteseinek étkezését a kétkezi munkából, a 

földművelésből és állattenyésztésből fedezik.”547
 Azáltal, hogy a ciszterciek kizárñlag 

saját birtokuk saját bevételeiből élhettek, elkerülték azokat a jövedelmi forrásokat, 

amelyek a monostoron kìvül lakñkkal szembeni kötelezettségeket rñttak volna rájuk.  

Szintén a ciszterciek és a korabeli társadalom közötti határvonal meghúzását 

szolgálta a munka megszervezése, amelyet nagyrészt a conversusok végeztek. A földek 
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 Newman: The Boundaries of Charity. 67–69. 
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 A legrégibb ciszterci okmányok. 419. Eredeti: „Monachis nostri Ordinis debet provenire victus de 

labore manuum, de cultu terrarum, de nutrinento peccorum.” – Summae Cartae Caritatis. 410–411. 
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megműveléséhez bérmunkát is igénybe vehettek, ezt azonban nem tartották 

egyenrangúnak a jobbágyi munkaerővel, mivel azáltal, hogy a munkát kifizették 

sajátjuknak tekintették azt.548
 Newman a ciszterci anyaapátságok cartuláriumait 

vizsgálva szemlélteti a föld elidegenìtésének agresszìv stratégiáit, melynek segìtségével 

a szerzetesek a világi szférábñl a szakrális szférába emelték át birtokaikat. A ciszterciek 

első lépésként adománybirtok formájában szereztek meg az őket támogatñ földesuraktñl 

egy földterületet, ezután elismertették a korábbi úr vazallusaival saját jogukat a földre, 

végül a terület kisebb birtokosait és parasztjait kártalanìtották az elvett földért cserébe. 

Az elidegenìtés aktusához tartozott a megszerzett földek elnéptelenìtése a parasztok 

elköltözetésével, amelyre mind francia, mind angol területen vannak példák.549
. 

 A táj elidegenìtése a rendi előìrásokban és jogszokásgyűjteményekben is 

megjelenik. Hugñ, grenoble-i püspök nemcsak adományokkal látta el Brúnñ közösségét, 

hanem az adományozott területeket szigorúan körülhatárolta. A püspök megtiltotta, hogy 

a karthauziak birtokának határait (terminus) nők vagy fegyveres férfiak átlépjék. 

Hasonlñképpen megtiltotta a vadászatot, a halászatot, a madarászatot, a juhok és kecskék 

legeltetését, valamint bármely más állat áthajtását ezeken a területeken.550
 A táj 

elidegenìtése, a terület szigorú körülhatárolása a magány megteremtésének eszköze. A 

püspök tilalma egyben egyházjogilag is megerősìti a karthauziak földjeinek 

sértetlenségét. Ezáltal Carthusia „sivatagja” teljesen elhatárolñdik a profán külvilágtñl és 

szakrális térré válik. A hely szakralitására utal, hogy tisztátalan személyek nem léphették 

át a határokat. Ilyennek számìtottak a kor monasztikus felfogásában a nők, akiket a 

kìsértő eszközeinek tekintettek, és a fegyveres férfiak, akik vérrel szennyezték be 

magukat. Ezen a szakrális helyen semmilyen világi foglalatosság nem űzhető. 

Semmilyen vérontást nem lehet ott elkövetni, még állatokra sem szabad vadászni. A 

karthauziak étrendje volt a legszigorúbb a remeterendek közül, nemcsak húst, de halat 

sem fogyaszthattak. Ennek az önmegtagadñ életnek a szellemiségét kiterjesztették a 

fennhatñságuk alatt állñ területek egészére, úgy, hogy megtiltották ott az állatok 

megölését. A határok szigorú tiszteletben tartására irányulñ előìrásokbñl azonban arra is 
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 „….et auctoritate divina prohibebo, ut feminae per terminos vestros nullatenus transeant, neque viri 
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ovium, caprarum, atque omnium domesticorum animalium pascua et transitum, Deum rogans, ut 

obedientes huic nostrae donationi et prohibitioni in sua gratia multiplicet…” – Franciscus a Puteo 
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következtethetünk, hogy Carthusia vadonja mégsem volt teljesen lakatlan, ahogy a leìrás 

sugallja, a társadalom peremén élő emberek – vadászok, hegyi pásztorok, madarászok – 

időnként megfordultak a havasi legelőkön.551
 

A grandmonti regula a ciszterci szabályzatoknál is szigorúbban előìrta a 

szerzeteseknek a világtñl valñ elkülönülést. A grandmontiak sem birtokolhattak 

egyházakat, és azoknak tartozékait, semmilyen adományt a monostor határain kìvül, se 

földeket, se állatokat, se piacokat, se vásárokat, se tizedeket, se jövedelmeket. Tilos volt 

rokonokat fogadni a monostor területén, és bármilyen bìrñsági ügybe bonyolñdniuk. 

Regulájuk a grandmonti életet a sivataggal azonosìtja: „Isten szeretetében maradunk, és 

azt kétségtelenül visszaszerezzük, ha a sivatagban élünk, miként a halottak, kitaszítva a 

világból, és egészen életünk végéig állhatatosan kitartunk.”552
 

A ciszterci birtokpolitikához hasonlñ elidegenìtési folyamat jelenik meg a Vita 

Sancti Herluiniban, amely a normandiai Bec monostor alapìtását mutatja be. „(Herluin) 

egy Burnevilla nevezetű faluban, Isten szolgálatára nagy hévvel nekilátott az 

építkezésnek.”553
 A hely azonban Herluin minden igyekezete ellenére sem bizonyult 

alkalmasnak. Az alapìtñ látomásban isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy költözzön át a 

kastélytñl egymérföldnyire fekvő Bec folyñ partjára, a Brionnius völgybe, amely „erdős 

hegyek által volt körülvéve, minden emberi tevékenység végzésére alkalmas volt, mivel 

termékeny volt, hiszen a folyó folyamatosan táplálta. Vadállatok gyakran jártak 

arrafelé. Három malom és három ház volt ott... Az egyik malomból semmilyen 

részesedése nem volt, a másik kettőből csak egy harmad részt birtokolt… Mi kell még 

több? Herluin Istenben megerősített bizalommal elkezdett dolgozni, és Isten valóban 

segítségére volt, ugyanis a részesek és szomszédosok, akik ott részeket birtokoltak 

minden területüket átadták eladás, vagy ingyenes adomány formájában, sőt rövid időn 

belül Brionnius egész erdeje, amely a földterület körül volt Herluin birtokába jutott.”554
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 „…amore Dei reliquimus, numquam recuperemus, sed potius in heremo, tamquam mortui et abiecti a 
mundo, usque in finem perseueremus.” – A grandmontiak regulájábñl idézi Melville: In solitudine ac 
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 „Protinus in villa quae dicitur Burnevilla, exstruendum servitio Dei opus arripuit non parvum…” – 
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commodus propter densitatem, ac rivi recreationem; ferarum illuc multum erat accursus, trium tantum 

molendinorum tres domus illic erant... Quid ergo faceret? molendinorum in uno pars sibi nulla, aliorum 

duorum sua pars erat tertia... Quid plura? spe in Deo firmata, coepit operari, ac Deus evidentissime 



165 

 

 Herluin a Bec körüli birtokokat a Newman által felvázolt ciszterci birtokszerzési 

stratégiához hasonlñan szerzi meg, majdnem hetven évvel Cîteaux alapìtását 

megelőzően. Az alapìtñ számára fontos volt, hogy senki ne rendelkezhessen a birtok 

területén bármiféle joggal vagy javadalommal, a malmok használatának jogát sem 

szerették volna megosztani senkivel, ezért adomány vagy vásárlás formájában szerezték 

meg a mások tulajdonában lévő birtokrészeket, hogy a birtok egységes, a külvilágtñl 

elhatárolt terület legyen. A ciszterci birtokelidegenìtés tehát nem volt újìtás volt a 12. 

században, hanem már jñval korábban – a 11. század első harmadában – megjelent más 

reformrendeknél. A ciszterciek feltehetően a korábbi remeterendek gyakorlatát vették 

át, majd fejlesztették tovább.  

A vizsgált forrásokbñl kitűnik, hogy a ciszterciek birtokszerzési stratégiájukat is 

eszményeik szolgálatába tudták állìtani úgy, hogy a megszerzett birtokokat fokozatosan 

elidegenìtették környezetüktől, elvágván a birtoktñl minden olyan kötelezettséget, 

javadalmat, kapcsolatot, amely az evilági berendezkedéshez és szokásokhoz köti.555
 A 

ciszterci birtok ilyen zárt, szakrális térré történő alakìtását nagyon jñl szemlélteti az 

1151-ben Fountains fìliájaként alapìtott észak-angliai meux-i/melsai kolostor 

alapìtástörténete. A monostor krñnikája részletesen bemutatja a monostor 

helykiválasztásának bonyolult folyamatát. William le Gros, Albemarl grñfja, 

Holderness ura és York earlje556
 felajánlotta Ádám, ciszterci apátnak, hogy válassza ki a 

neki tetsző helyet birtokán: „(Az apát) Körüljárta és körbesétálta az említett gróf 

birtokait és majorságait, hogy alkalmas helyet találjon a monostor építéséhez. Amikor 

egy Melsa nevezetű helyre érkezett, gyönyörködi kezdett a ligetekben és a 

gyümölcsfákkal beültetett tájban, mely vízzel és mocsarakkal volt körülvéve, továbbá a 

termékeny földekben és a bőséges televényben. Megfigyelte, hogy a mondott hely kérése 

                                                                                                                                                                          

cooperari, nam consortes, et contermini quas ibi habebant partes, seu venditione, seu gratuita donatione, 
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Willielmus le Groos, praeclarus comes Albemarliae et dominus de Holdernesse.” – Chronica Monasterii 

de Melsa. 76. 
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számára a legalkalmasabbnak tűnt.”557
 Bármennyire alkalmasnak is tűnt a táj, 

amelynek termékenységét a leìrás is hangsúlyozza mégis sok nehézséggel kellett 

megküzdeniük a szerzeteseknek az első években a birtok alacsony fekvése és 

vizenyőssége miatt.558
 

Melsa alapìtása nem ment zökkenőmentesen: „Meghallván a gróf, hogy azt a 

helyet választották, elkeseredett, mivel szépsége miatt azt a földet szerfelett szerette. 

Azon gondolkozott ugyanis, hogy sánccal és árokkal fogja körbevétetni, hogy a 

vadaknak egy körülhatárolt lakhelyet készíttessen, és már körülárkoltatta egy bizonyos 

Pardyk nevezetű részét, mely a nyugati oldalon kezdődött.”559
  

A fenti szövegből nemcsak az derül ki, hogy a ciszterciek milyen erősen 

ragaszkodtak az általuk kiválasztott ideális földterülethez, hanem az is hogy, ha kellően 

magas rangú adományozñ támogatta őket, képesek voltak a helyi megállapodásokon 

nyugvñ bonyolult birtokjogokat felborìtani. A forrásidézetben a Martha Newman által 

felvázolt birtokszerzési stratégiához hasonlñ jelenséggel találkozunk, azzal a 

különbséggel, hogy a birtok világi kapcsolatoktñl valñ elidegenìtésében nem látjuk azt a 

fokozatosságot, amit a szerző az okleveles anyag vizsgálata során felfedezett.560
 A 

ciszterci birtok szakralitását itt nemcsak a vadászterület átalakìtásával teremtik meg, 

hanem azáltal is, hogy a földet minden kötelezettségtől mentesìtik, ìgy teljesen 

elhatárolják azt a világi szférátñl.  

A ciszterciek megtelepedési stratégiája olykor politikai célokkal és helyi 

érdekekkel is egybeesett. Nem véletlen, hogy az angliai ciszterci monostorok 

legnagyobb koncentráciñja Yorkshire, Wales, illetve a walesi határvidék területére esik, 

azokra a területekre, amelyek I. Vilmos korában a normann hñdìtás határterületét 

képezték. Hñdìtñ Vilmos, számos nagybirtokot adományozott hadvezéreinek ezeken a 

vidékeken, hogy királyságát megvédje a kelta lakosság betöréseitől. Néhány évtizeddel 
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később ezeknek a nemeseknek a leszármazottai bőséges földadománnyal látták el az itt 

alapìtott ciszterci monostorokat, ezáltal ütközőzñnájukat is sikerült kibővìteniük.561
  

Nem véletlen, hogy Ádám apát éppen azt a kies területet választja ki, ahol a grñf 

vadaskertet szándékozott épìttetni. A 12. század agrárexpanziñjában jelentős részt 

vállalñ ciszterciek, ñhatatlanul birtokjogi vitákba keveredtek a vadászati jogaikat védő 

nemességgel, miközben erdővel borìtott vidékeken terjeszkedtek. Az erdőben 

magányosan élő remeték és a vadászñ urak közötti konfliktus562
 továbböröklődött a 

ciszterciekre, nemcsak a remeték és a ciszterciek szellemisége közötti szoros kapcsolat 

miatt, hanem mivel a 12. század folyamán a remeték által lakott magányos területek 

nagy része átkerült a ciszterciek kezébe, részben úgy, hogy a ciszterci rend számos 

korábbi remete csoportot integrált. A 12–13. századra a remetetelepek topográfiája 

betagolñdott a ciszterciek topográfiájába.563
 A vadászterület átadása a cisztercieknek a 

profán terület szakralizálását is jelenti, hiszen azáltal, hogy egy profán és agresszìv 

cselekedet számára kiszemelt helyet a ciszterci rend fennhatñsága alá rendelnek, egyben 

legitimálják is alapìtásukat.  
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563

 Golding: The Hermit and the Hunter. 104–105. 
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6. A mennyei és földi harmónia  

 

Miután az előbbi fejezetekben azt vizsgáltuk, hogy a táj és természet ábrázolása 

milyen szerepet töltött be a remeterendi és ciszterci forrásokban a monostor alapìtása 

előtt (A félelmetes vadon és az oltalmazó erdő), illetve a monostor alapìtásakor (A táj 

legitimációs szerepe), ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy alapìtástñl függetlenül 

miként jelenik meg a monostori táj a monasztikus irodalomban. Ebben az esetben a 

kolostor és az azt körülvevő vidék nem a communitasbñl struktúrává alakulás átmeneti 

fázisának szimbñluma, hanem a már kialakult és meggyökeresedett struktúráé. A 

fejezetben elemzésre kerülő források nem apologetikus jellegűek, mint a korai ciszterci 

dokumentumok, vagy a szentéletrajzok, ezért nincs is szükségük a „sivatag mìtoszára”, 

hiszen az ábrázolt táj mindig paradicsomi szépségű. A monostor és az azt körülvevő 

vidék a mennyei táj tükörképe: Paradicsom, Édenkert, vagy amint Clairvaux-i Bernát 

életrajza kapcsán már emlìtettük Mennyei Jeruzsálem. A szerzetesek munkáiban és 

gondolatvilágában a földi és mennyei tájak között szoros kölcsönhatás figyelhető meg: 

nemcsak mindennapi életük szìnterét ábrázolták paradicsomi és égi helyként, hanem a 

misztikus, mennyei tájakat is a szép és termékeny földi tájakhoz hasonlatosan mutatták 

be.  

 A teremtés dicsérete cìmű, első alfejezetben azt vizsgáljuk, hogy a 11. és 12. 

századi monasztikus szerzők – bencések, ciszterciek és remeték egyaránt – miképp 

hasonlìtották a kolostori tájat a Paradicsomhoz, továbbá arra is keressük a választ, hogy 

mi volt a célja az elemzett locus amoenus leìrásoknak. 

A második alfejezetben a ciszterci és remeterendi helynévanyagot elemezzük, ez 

szorosan kapcsolñdik A teremtés dicséretéhez, ugyanis ott azt vizsgáltuk, hogy a 

monasztikus elbeszélő forrásokban miként jelenik meg a „mennyei táj”, itt pedig arra 

koncentrálunk, hogy a helynevek hogyan vetìtik térképre a „mennyei topográfiát”. A 

téma mindkét esetben a szerzetesek kolostori tájjal kapcsolatos felfogása, a mñdszerek 

és a források viszont a két fejezetben eltérőek.  

A helynevek sokat elárulnak a monasztikus természetszemléletről, a 

helynévadást a rendi eszmények és a földrajzi sajátságok egyaránt befolyásolhatták. A 

helynevek előnye, hogy statisztikai elemzésre különösen alkalmas forráscsoportot 

alkotnak, kronolñgiai és topográfiai táblázatok állìthatñk fel belőlük, illetve több 
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különféle tipolñgia szerint csoportosìthatñk. Így a hagiográfiai, misztikus és egyéb 

elbeszélő forrásokbñl vett szövegeket, kiegészìtjük egy adattárral, ahol az 

eszmetörténeti vonulattñl eltérően számszerűsìthető és összegezhető adatok állnak a 

rendelkezésünkre. A helynévanyag tehát kontrollcsoport szerepét tölti be az ìrott 

források mellett.  

A Hortus Conclusus cìmű alfejezetben a ciszterci kertszimbolikábñl mutatunk be 

néhány szemelvényt, a fejezet elején pedig kitérünk Clairvaux-i Szent Bernát 

természetszemléletére. Az egymást követő alfejezetek jñl szemléltetik, hogy a 

monasztikus irodalomban milyen szoros kölcsönhatás volt a mennyei és a földi tájak 

között. A szerzetesek – különösen a ciszterciek – apátságaikat a Paradicsomhoz és az 

Édenkerthez hasonlìtották és azoknak mennyei neveket adtak, az általuk ábrázolt lelki 

tájakat pedig a földi vegetáciñ képeivel ìrták le, hasonlñképpen a lelki folyamatokat is a 

növények fejlődéséhez hasonlìtották, a lelki munkákat pedig a mezőgazdasági 

munkákhoz. 

 

 

6. 1. A teremtés dicsérete 

 

Az Édenkertbe valñ visszatérés képe már a korai egyház időszakátñl kezdve 

fontos eleme volt a szerzetesi irodalomnak, a monasztikus forrásokban régñta 

alkalmazzák a Paradicsomszimbolikát az egyházra vonatkozñlag. A késő antikvitástñl a 

16. századig a locus amoenus toposzát használták a paradicsomi tájak bemutatására. A 

11–12. század monasztikus irodalmában azonban a paradicsomi képeket már sokkal 

inkább a kolostorra vonatkoztatták, mint az egyház egészére, a monostort a Szentìrás 

hortus conclususával azonosìtották.564
 A monostor a 12. századi reformerek ìrásaiban 

paradicsomi tájon fekszik, amelynek szépsége a mennyei harmñniát tükrözi. Annak 

ellenére, hogy a tájleìrások az antik és biblikus retorika elemeiből épìtkeznek, kifejezik 

a szerzetesek tökéletesség és szépség iránti vágyát.565
 Ezek a retorikai képek a valñság 

és a képzelet határvonalán helyezkednek el.566
 

 A fejezetben vizsgált szövegekben a tájábrázolás nincs alárendelve a 

hagiográfiai eszményeknek és nem szolgálja a legitimáciñt sem közvetlen mñdon, mint 
                                                           
564

 Constable: Renewal and Reform in Religious Life. 48–50.  
565

 Constable: Religious Communities, c. 1024 – c. 1198. 359.  
566

 Constable: The Reformation of the Twelfth Century. 128.  
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számos korábban elemzettben. A szövegekben többnyire átalakìtott táj jelenik meg, 

olykor az ember tájalakìtñ munkáját is ábrázolják, de legtöbbször csak utalnak rá, 

ugyanis a leìrások középpontjában nem a kolonizáciñ folyamata, hanem a már átformált 

kultúrtáj képe jelenik meg. A bemutatott tájak többsége nemcsak szép, de termékeny is, 

bőséges termésével ellátja a szerzeteseket. Ez a „kultúrtáj” az isteni adományok mellett 

az ember kétkezi munkájának köszönheti túlcsordulñ bőségét. Ezen locus amoenus 

leìrásokban hangsúlyos szerepet kap a szemet gyönyörködtető zöld, az árnyas lombok, a 

csordogálñ vìz és a madárdal. A táj szépségének dicsérete mögött mindig Isten teremtő 

munkájának magasztalása áll. A korszakban a ciszterciek, a remeterendek és a bencések 

egyaránt paradicsomi szépségű helyként ábrázolták monostoraik környékét.  

Kölni Szent Brúnñ, a karthauzi rend alapìtñja, – akinek életìrásábñl korábban 

már idéztük a zord alpesi tájak leìrását – a calabriai La Torre remeteségét paradicsomi 

szépségű tájként ìrja le reimsi Rudolfhoz ìrott levelében. „a remeteség meglehetősen 

távol esik az emberek lakhelyétől. Nagyon nehéz lenne leírni a hely szépségét; a szelíd 

és egészséges éghajlatú hegyek között elnyúló tágas és kellemes térségeket, a zöld 

mezőkkel és virágos legelőkkel. Hogy tudnám leírni a lágyan emelkedő dombok 

látványát, a mély és árnyas völgyeket, bővizű folyóival, patakjaival és forrásaival? Nem 

hiányoznak a különféle fákkal teli, jól öntözött kertek sem. A bölcs ember nagy örömét 

leli az isteni természetben, mely hasznos számára. De a gyengébb lélek is, ha kimerül az 

aszketikus fegyelemben, a spirituális gyakorlatokban, vigasztalást talál az ilyen 

látványban és új erőt nyerhet… Csak aki tapasztalta az ismerheti fel, mekkora örömet 

nyújt az ég segítségével a vadon magánya azoknak, akik szeretik Alkotóját. Csak itt 

tudnak az erős lelkek magukba fordulni és belső békéjükben szüntelenül törekedni az 

erények magjainak gyűjtésére, hogy boldogan táplálkozhassanak a Paradicsom 

gyümölcseivel.”567
 A korszak természetszemléletére jñl rávilágìt, az az ellentét, ami 

Brúnñ szigorú aszkézise és fent ismertetett tájleìrás szépsége között van. Az, hogy a 

legszigorúbb remeterend alapìtñja, aki anyamonostora számára a legzordabb vidéket 

választotta ennyire tudott gyönyörködni a természet szépségben arra utal, hogy a 11. 

                                                           
567

 Magyar fordìtása: Sz. Jñnás: Kolostorkert a barokk korban. 83. Eredeti: „In finibus autem Calabriae 

cum fratribus religiosis, et aliquot bene eruditis eremum incolo, ab hominum habitatione satis undiqae 

remotam. De cujus amoenitate aerisquae temperie et sospitate vel planitie ampla et grata, inter montes in 

longum porrecta, ubi sunt virentia prata et florida pascua, quid dignum dicam? Aut collium undiqae se 

lentiter erigentium prospectum opacorumqae vallium recessum cum amabili fluminum, rivorum fontium 

quae copia quis sufficenter explicet? Nec irrigui desunt horti, diversarumquae arborum fertilitas.” – S. 

Bruno: Littera ad Radulphum Viridem. 421.  
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század végén fontos spirituális értéke volt a szép tájnak. A levél a locus amoenus 

elemeit, az árnyas ligetek, a csordogálñ vizek és a zöldellő rétek képeit felhasználva 

valñs tájat ìr le. A tájat nemcsak szépsége és termékenysége teszi kìvánatossá a remeték 

számára, hanem elhagyatottsága és lakatlansága is: az „ab hominum habitatione satis 

undiqae remotam” formulával a locus amoenust a remeteeszményhez igazìtja a szerző. 

Ehhez hasonlñ kifejezésekkel idáig többnyire a locus horriblis leìrásokban találkoztunk, 

az eremus és desertum motìvumához kapcsolñdva. Brúnñ a természetnek a lélekre 

gyakorolt jñtékony hatását emeli ki a szövegben. A monostori élet egyhangúságábñl, a 

fárasztñ szemlélődésből, a zsolozsmábñl és a munkábñl a szerzetesek a táji szépségben 

gyönyörködve nyerhetnek felüdülést. A táj nemcsak a remeteség ideális helye, hanem a 

lélek felfrissülésének eszköze, amely szépségével Teremtőjét dicsőìti. A paradicsomi 

szépségű táj az elmélkedés eszményi szìnhelye. Brúnñ a szerzetesek lelki fejlődését a 

növényvilág képeivel fejezi ki, ezáltal kölcsönhatást teremt a külső táj bősége és 

szépsége, valamint a benső, lelki táj termékenysége között. A táji szépség az erények 

növekedésének eszközeként jelenik meg a szövegben.  

Hasonlñ szépségű monostori tájrñl ìr Guibert de Nogent Monodiae cìmű 

önéletrajzi művében. A leìrás nemcsak a locus amoenus természeti képeit festi le, 

hanem az antik isteneket is megjelenìti. „A falu Coucy várának lába alatt terül el…. 

Azokban az időkben sűrű erdők vették körül, melyek gazadagok voltak vadakban. Az 

Ailette nevű folyót, amelyet korábban említettünk úgy írhatnánk le, hogy sokkal 

hasznosabb, mint amilyennek tűnik méretét tekintve. Sokkal gazdagabb halakban, mint 

más híresebb folyók, és nem szorul a két folyópart közé más folyókhoz hasonlóan, 

hanem túlcsordul azokon, így számos álló vízzel teli medencét hoz létre, melyeket 

halastavakként használnak. A folyó két oldalán emelkedő dombok lankáit szőlőskertek 

borítják. És mióta a föld mindkét oldalon otthont ad mind Ceresnek, mind Bacchusnak 

mindenki dicséri termékeny talaját a bőséges termésért. Az üde gyep, amely a vízfolyás 

mindkét oldalán hosszan kiterjed, jelzi a hely termékenységét.”568
 

                                                           
568

 „Est autem in locus ille sub castello, cui Codiciacus apellatur… Locus ille, de quo agimus, tunc 

temporis venationum feracibus ambiebatur sylvis, fluvio quem supra diximus Aquila utiliori maxime 

quam majori. Nam celebrioris nominis undas piscositate superans uberrima, alvei sui nequaquam meatu 

concluditur, caeterorum instar fluminum, sed aquarum stagnante copia vivariorum more portenditur. 

Montium hinc inde prominentium vineis devaxa cinguntur, humus utrobique Libero Cererique 

conveniens omnium bonarum frugum gleba genitrice laudatur, fluvioli foecunditas pratorum longe 

lateque tendentium amoenitatibus commendatur.” – Guibert de Nogent: De vita sua sive 

monodiae./Autobiographie. 216–17. 
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Amint az idézetből kiderül Guibert locus amoenus leìrása elsősorban a táj 

termékenységét és hasznosságát hangsúlyozza az antik retorika segìtségével. A szöveg 

leginkább a kultúrtáj elemeit emeli ki: a gazdag halastavakat, a termékeny szántñkat és 

szőlőskerteket. A természeti táj, a sűrű erdő és a folyñ is elsősorban gazdagságával 

tűnik ki, hiszen bővelkedik vadban és halban. Ceres és Bacchus emlìtése a vidék 

bőséges gabona és szőlőtermésére utal. A tájleìrást a locus horribilis által körülvett 

locus amoenus tájak kategñriájába sorolhatjuk, hiszen a termékeny folyñpart vidékét 

sűrű erdő veszi körül, azonban egyetlen jelző vagy kifejezés sem utal kietlen vadonra 

vagy pusztaságra.  

 Malmesburyi Vilmos (1090–1143) De Gestis Pontificum Anglorum cìmű 

művében Thorneia (Thorney) apátság gyönyörű környezetét a Paradicsomhoz 

hasonlìtja: „Thorneiaról későn írok és szűkösen, holott nevét elsőként kellene dicsérni. A 

Paradicsomhoz hasonlatos, szépsége olyan, amilyennek az egeket képzeljük. Az ottani 

mocsarak helyén a termékeny fák, sudáron és karcsú termetükkel az ég felé 

nyújtózkodnak. A tágas síkság a füvek zöldjével kedvesen magához vonzza a szemeket, 

amelyek végigfutván a mezőkön semmi hibát nem lelnek a tájban. Ott egy talpalatnyi 

föld sincs ugaron. Ezen a földön gyümölcshozó fák emelkednek, itt díszlenek a szőlők, 

melyek a földön kúsznak, vagy a karók vállára emelkedvén a magasba törekszenek. 

Egymással verseng a természet és annak művelője, hogy amit az előbbi elfelejt, azt az 

utóbbi előállítsa.”569
 Thorney Paradicsomhoz hasonlatos vidékének leìrása, bár nem 

emlìti a táj átalakìtását, mégis hangsúlyos szerepet kap benne a kultiváciñs munka, 

hiszen a mocsarak helyén növő termékeny fák arra utalnak, hogy a területet fel kellett 

tölteni, a mocsarakat le kellett csapolni. A leìrás ìgy közvetett mñdon Isten teremtő 

munkája mellett az ember kolonizáciñs tevékenységét is dicséri. Ehhez a tájhoz 

hasonlñt találunk majd Clairvaux 13. század eleji leìrásában, ahol szintén megjelenik a 

szépséges és termékeny táj, a megszemélyesìtett növények és az égbe nyújtñzkodñ fák. 

A szöveg kulcsmondata a „Mutuum certamen naturae et cultus” a természet és az ember 

munkáját állìtja párhuzamba. A természet és annak művelője, az ember, közös 

                                                           
569

 „Thorneia ulterior scripto et contractior spatio, sed prior laudum titulo. Paradisi simulacrum, quod 
amenitate jam caelos ipsos imaginetur. In ipsis paludibus arborum ferax, quae enodi proceritate 

luctantur ad sidera. Aequorea planities herbarum viridantibus comis oculos avocat, currentibus per 

campum nullus offensioni datur locus. Nulla ibi vel exigua terrae portio vacat. Hinc in pomiferas 

arbores terra se subrigit, hic praetextitur ager vineis, quae vel per terram repunt, vel per bajulos in 

celsum. Mutuum certamen naturae et cultus, ut quod obliviscitur illa producat iste.” – Guilielmus 

Malmesbirensis: De Gestis Pontificum Anglorum. 326. 
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munkával hozzák létre a szépséges és termékeny tájat. Ez a gondolat a „12. századi 

reneszánsz” természetszemléletét fejezi ki, amely egyszerre dicséri Isten alkotását és az 

ember munkáját a teremtés tökéletesebbé tételében. Clairvaux leìrásában az ismeretlen 

ciszterci szerző szintén kiemeli, hogy az apátság felé folyñ csatornát nem a természet, 

hanem a barátok szorgos keze alkotta: „non natura, sed fratrum industria fecit”.570
  

Hagiográfiai forrásban is megjelenik a minden átalakìtñ munka nélkül szemet 

gyönyörködtető paradicsomi táj. Walter Daniel Rievaulx-i Elréd /Aelredus 

Riaevallensis/ (1110–1167) életìrásában a yorkshire-i rievaulx-i monostor fekvéséről ìr: 

„A helyet egy gyorsfolyású Rie nevű folyam szelte keresztül, melynek mindkét oldalán 

széles völgy terült el… Kicsiny településüket és a helyet, ahol az, feküdt a folyóról és a 

völgyről nevezték el Rievallis-nak. Magas dombok szegélyezték a völgyet, úgy vették 

körbe, akár egy korona. A dombok a sokféle fa gyönyörű színeibe öltöztek és csendes 

magányt biztosítottak a völgy számára, ahol a szerzetesek egy második paradicsom 

ligeteinek gyönyörét élvezhették. A büszke sziklákról a vizek kanyarogva esnek alá a 

völgybe, miközben megteszik sietős útjukat a kicsiny és keskeny medrekben, majd 

továbbfolyván a szélesebb vízfolyásokban, szelíd morajlás enyhe hangját hallatják, és 

összemosódnak az édes hangjegyek gyönyörűséges melódiájában. Mikor a szépséges fák 

ágai susognak, és együtt énekelnek, és leveleik enyhe lebegéssel a földre szállnak, aki ezt 

boldogan hallgatja, a harmonikus dallamoktól egyre inkább megtelik örömujjongással, 

hisz oly sok különféle dolog egyesül édes összhangban, egy zenében, melynek minden 

hangjegye különböző, mégis egyforma.”571 Rievaulx leìrása bár szentéletrajzban 

találhatñ, nem kapcsolñdik közvetlenül a szent ember életszentséghez és nem is az 

alapìtás legitim voltát hirdeti. A szöveg a teremtett világ szépségét magasztalja. A locus 

amoenus itt nemcsak a szemet, de a fület is gyönyörködteti a természet „harmonikus 

muzsikájával”, amely a madárdal helyett a vìzcsobogásban, a szél susogásában és a hullñ 
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 Clairvaux. 289. Eredeti: Descriptio Clarae-Vallensis. 570. 
571

 „…super valdissimum torrentem Rie nomine planicie vallis latissime hinc inde ciruiacente casas 
fixere suas. Habitaculi autem sui nomen et loci eiusdem ex duobus composerunt, uidelicet ex ipsius 

torrentis vocabulo et valle, unde Rievallis nuncupatur. Quam vallem excelsi montes circumambiunt et 

instar corone circumcingunt, qui arborea varitate vestiuntur amenis que secessibus vicina secreta 

ministrant et monachis nemorose delicie alterum quodammodo exhibent paradisum. Crispantes fontes ex 

eminentissimis rupibus labuntur ad inferiora vallis dumqe per fibras minores et strictiores decurrunt 

venas terre patolosque riuulos et riuas prominentes leni murmure suaviter sibilant et sonis dulcibus 

melos delectabile concinunt. Set et ramosa collisio pulcherimam arborum foliis in humum/ 

convolantibus molli collapsu in carmineos conveniunt (sic) modos, fitque gratum audientibus nimis 

nimisque iocondum iubilum tan concordantis armonie, dum perulci concentu tantarum diversitatum 

concitatarum ad sonos varios set equipollentes in musica oblectantur aures ebibentes que promuntur.” – 

Walter Daniel: Vita Ailredi. 12–13. 
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falevelek neszében nyilatkozik meg. A szerző „alterus Paradisusnak” nevezi a tájat, 

amely magában hordja a mennyei haza ìgéretét. Ez a táj a legalkalmasabb a szerzetesi 

életre, csendje és szépsége szemlélődésre ösztönöz. Rievaulx tája megnyugtatja az 

ember lelkét és gyönyörködteti érzékeit, de nem találunk utalásokat annak hasznosságára 

és termékenységére. A hagiográfus természeti tájat ábrázol, amely jñ hatással van a 

lélekre és a szellemre, de nem emlìti, hogy a táj az ember testi jñlétéről is gondoskodik. 

Ez a leìrás nagyon hasonlìt a közeli Byland apátság leìrásra Gilbert of Hoyland 

swinesheadi apát leveléből, amelyet a Van-e fejlődés a monsztikus tájábrázolásban? 

cìmű fejezetben már ismertettünk. Ahogy azt már emlìtettük, a ciszterci apát tudatosan 

szakìt az aszketikus természetszemlélettel és szembe állìtja a sivatagi atyák zord 

pusztaságát a ciszterciek szépséges tájaival.572
  

Vilmos, saint-denis-i szerzetes, Suger apát életrajzìrñja szerzetestársainak és 

Odñ apátnak ìrott 1152/53 táján keletkezett levelében beszámol az Aquitániában fekvő 

Saint-Denis-en-Vaux remeteség természeti szépségeiről.573
 Aquitánia mediterrán 

éghajlatú vidékének termékenysége már jñval korábbi forrásokban is megjelenik.574
  

A paradicsomi szépségű és a szerfelett termékeny táj leìrása az érvelés retorikai eszköze 

a levélben. A buja ligetek és gyümölcstermő fák bemutatása azt a célt szolgálja, hogy 

meggyőzze az apátot, jobb neki az aquitániai remeteségben, mint a viszályokkal teli 

kolostorban.  

Vilmos a táj termékenységével és annak csendességével kezdi a leìrást. A hely 

eszményi nyugalma a legalkalmasabb a szerzetes legfőbb tevékenysége, a szemlélődés 

és az elmélkedés számára: „A völgy körül van véve édességgel, és a természet bőséges 

adományát élvezi. Bármilyen gyümölcs terem is a földön, úgy tűnik, mintha a természet 

mindazt egybehordta volna erre a helyre. Ha valaki szeretne itt elmélyülni vagy a 

tudományokkal foglalkozni, azt se a tömeg nem nyugtalanítja, se a zaj nem akadályozza. 
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 Gilbertus Abbas: Tractatus VII. ad Rogerum abbatem. 282–83.  
573

 Vilmos 1152 és 1153 fordulñján távozott Saint-Denis-ből a szerzetesek és az apát közötti viszály 
miatt, a levél megìrásakor már egy éve Aquitániában tartñzkodott. Glaser: Wilhelm von Saint Denis. 

285.  
574

 Minden bizonnyal erre a tartományra vonatkozott a 800 körül kiadott Capitulare de villis, amely 90 

növényfajt sorol fel. A növények között számos olyan találhatñ – bazsalikom, rozmaring, articsñka, 
édeskömény, mandula, babér, amely a Frank Birodalom északabbi vidékein nem élt volna meg. Vilmos 
levelében szintén felsorolja az itt honos különböző gyümölcsfák sokaságát. Horn – Born: The Plan of 

Saint Gall. II. 208–212. 



175 

 

Senki nem szól, semmilyen lárma nem hallatszik, csak a madarak dala és a szél zúgása. 

Az ottani magány olyan enyhülést hoz, mint a folyón túli város.”575
 

Az ilyen paradicsomi szépségű táj sokkal alkalmasabb a szerzetesi életre, mint a 

világi ügyektől és botrányoktñl hangos anyakolostor. Ugyanezt ìrja Szent Bernát 

Rievaulx-i Elrédhez ìrott levelében: a természet az igazán alkalmas helyszìn az 

elmélkedésre és a tanulásra.576
 Mìg Bernát levelében a városi iskolák világa áll a 

természet és a monostor világával szemben, addig Vilmoséban a bencés kolostor 

képviseli a civilizáciñ dekadenciáját.  

 A táj szépségének leìrása után Vilmos a hely túlcsordulñ termékenységét 

mutatja be. A leìrás a locus amoenus kelléktárának számos elemét felvonultatja, és 

egyértelműen utal az antik előképekre, de ettől függetlenül nem lehet azt állìtani, hogy 

kizárñlag szimbolikus tájábrázolás és az antik toposzok ismétlése. Hubert Glaser szerint 

Vilmos levele Aquitánia valñs táját ábrázolja, amit felmagasztosìt a művészi ábrázolás 

eszközeivel. A locus amoenus toposzai csak a szöveg dìszìtését szolgálják, a leìrás 

alapja a személyes tapasztalás, és a táj szépsége felett érzett öröm.577
 „Derűs és kellemes 

hely, erdők és dombok zárják el, de egyáltalán nem alacsony és mélyen fekvő, sőt a 

hideg szelek fuvallata sem közelíti meg…. Termékeny a talaj és hűséges: bármit bíznak 

rá azt százszorosan adja vissza művelőjének. Itt olyan bőségben láthatod a 

gyümölcsöket, hogy annak, aki nézi csömört okoz, annak, aki gyűjti undort. És nehogy 

valaki ezeket a gyümölcsfákat silány termésűnek vélje, egyesek ezek közül olyan édesek, 

mint a méz, másoknak édeskésen fanyar íze van, többségük egész éven át eltartható. 

Nincs olyan mezei munka, amelynek a talaj ne lenne elég termékeny és megfelelő. Ezen 

túl kiváló bor terem meg itt, melyet megirigyelhetnek a városok, mivel még a falernumi 

bornál is ízesebbnek tartják, az ínyeket gyönyörködteti, illata simogató. Itt csodálatos 

módon fehér szőlőfürtökből vörösbort készítenek, a feketéből pedig fehéret. Annyira 

tiszta, hogy a józanság legkevésbé sem fér vele össze… Itt a sokféle fa között a fenyő 

olyan magasba emelkedik, hogy a Libanon fáival vetekszik, melyeket cédrusnak 

neveznek. Ezekről olyan bőségesen szedhető a termés, hogy nem szükséges mandulát 
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 „Nam vallis est vallata deliciis, vallis, naturae dotata divitiis. Quidquid fere ubique terrarum est 
fructuum, hic a natura videtur esse congestum. Hic qui vacare voluerit et sapientiae, neque tumultu 

pulsatur, neque turba impeditur. Nullus hic sonus, nullus auditur strepitus, nisi quem vel cantus avium 

fecerit, vel aurae flatus excitaverit. Hoc tamen suae solitudinis habet solatium, quod trans flumen habet 

oppidum, cujus commodis fruitur, caret incommodis.” – Epistola Willelmi monachi S. Dionysii. 1472–
1473. 
576

 Gilson: “Sub umbris arborum.” 
577

 Glaser: Wilhelm von Saint-Denis. 284.  
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gyűjteni gyógyítás céljából. Ezen a helyen annyira gyakori a diófa, hogy többnyire 

nincs elég ember arra, hogy begyűjtse és elraktározza termését. Nem hiányoznak a 

körtefák, füge, szíriai füge és gesztenyefák, és bármi, amit a természet vadon érlel, vagy 

amit műveléssel gondozni szoktak megtalálható ezen kicsiny föld félreeső szögletén. 

Végül mindazt, amik a kertekben sorakozik, és amelyek a cserjések közé szoktak 

keveredni vagy ott növekednek, megtermi az igen kellemes völgy, ha művelője szorgosan 

gondozza.”578
 

A gyümölcsök bőségének leìrása sok tekintetben emlékeztet a Capitularae de 

villisben találhatñ felsorolásra.579
 Vilmos a továbbiakban a környéken folydogálñ 

vizekről és azoknak sokrétű hasznosìtásárñl ìr: a Vienne folyñbñl kivezetett csatornák 

nemcsak a termékeny kertek öntözését biztosìtják, hanem a virágzñ halgazdaságokat is 

ellátják. „Itt a vizet nem pénzért isszák, és a fát sem fizetségért szerzik, és össze sem 

lehet hasonlítani az értékes fákat. A bejáratnál van egy liget, amelyben csöndes forrás 

fakad, édesvizű, vizét kortyolni egészséges, télvíz idején langyos, nyáron a leghűsebb. 

Elsősorban az ott lakóknak van hasznára, szorgalmas munkával annyira megerősítették, 
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 „Locus hilaris et amoenus, silvis clausus et collibus, ut tamen nec nimium sit humilis vel depressus, 
nec ventorum pateat importunis flatibus. Tellus fertilis et in commisso fidelis; quae quidquid sibi 

creditum fuerit, centuplicato fenore cultori restituit. Hic quaevis seges, hic omnis fructuum species 

uberior provenit, celerius maturescit. Hic tantam pomorum vidi copiam, ut videntibus essent fastidio, 

collecturis taedio. Et ne quis existimet fructus esse degeneres, alia ex his instar mellis sunt dulcia, alia 

suaviter aspera, pleraque in annum duratura. Nullum est opus rusticum, cui non se solum ferax 

accommodet et fideliter respondeat. Praeter alia vinum hic provenit praecipuum, quod urbibus et oppidis 

invidiam faciat, quod Falerno putetur pretiosius. Siquidem gustu delectat, odore demulcet. Hic mirum in 

modum ex albis botrionibus, vinum vidi rubeum, et ex nigris e converso hic conficitur album. Quod 

purum tale est, ut frugalitatem professo minus conveniat, adeo ut qui biberint, ligari oporteat, nisi quod 

ipso fortius astringuntur. Hic inter caeteras arbores pinus se in tantam attollunt celsitudinem, ut Libani, 

quod dicitur, cedros aequiparent: ex quibus tanta nucum colligitur abundantia, ut in usus infirmantium 

non quaerantur amygdala. Caeterum locus hic earum nucum quae juglandes dicuntur, videtur esse 

proprius, in tantum, ut colligendis plerumque qui legant, et reponendis apothecae deficiant. Non hic 

desunt pyra, non ficus, non coctana, castanaeque nuces, et quidquid sponte profert natura, vel procurare 

consuevit industria, in hoc brevissimo terrae continetur angulo. Denique quidquid in hortis seri, quod in 

virgultis solet vel inseri vel nasci, profert vallis amoenissima, si tamen cultoris instet solertia.” – 

Epistola Willelmi monachi S. Dionysii. 1473. 
579

 Capitulare de villis. 159. „Ami a gyümölcsfákat illeti, azt akarjuk, hogy bìráink különféle fajta 
almákat, körtefákat, szilvafákat, továbbá berkenyét, naspolyát, gesztenyét, különféle fajta barackfákat, 
birsalmát, mogyorñt, mandulát, babért, fenyőt, fügét, diñt és különféle cseresznyét tartsanak. Az almák 
nevei: rozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, egyesek édesek, mások savanyúak, de mind ehető, 
viszont legyen olyan is, amit rögtön leszedése után el kell fogyasztani, mert nem áll el. Az eltevésre 
alkalmas körte három vagy négyfajta…” Eredeti: „De arboribus volulumus quod habeant pomarios 
diversi generis, pirarios diversi generis, prunarios diversi generis, perscarios, diversi generis, 

cotoniarios, avellanarios, amandalarios, lauros, pinos, ficus, nucarios, ceresarios diversi generis. 

Malorum nomina: gozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, dulcia, acriores, omnia servatoria, et 

subito comessura, primitiva. Perariciis servatoria trium et quartum genus, dulciores et cocciores et 

serotina.” – Capitulare de villis. 90–91. Mindkét felsorolás emlìti a romlandñ és a tartñs almákat, az 
édeskés és a fanyar ìzűeket, a körte, a diñ, a mandula, a gesztenye és a füge mindkét forrásban szereplő 
gyümölcsök. 
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hogy mindenekelőtt nem hiányzik onnan a boldog magány, és száraz lábbal lehet inni 

belőle. Kívülről az egyszerű nép sóvárogva tekint reá, először két folyó ered belőle, 

amelyek a cserjéseket öntözik és ellátják vízzel a kerteket, csendesen folydogálnak és a 

közeli halastóban találkoznak, melyet halak sokaságának nevelésére építettek. 

Hosszában elnyúlva ott fekszik a rét. Kellemes, termékeny és szerfelett híres, amelynek 

hossza miatt adták a crede elnevezést. A halastavakból folydogáló folyócskák bőségesen 

nyaldossák mindkét oldalát, így minden időben virul ott a gabona, és nincs szüksége égi 

csapadékra a nyár közepén. Itt a júniusi betakarítás után, láthattam, hogy augusztusban 

annyi szalmát gyűjtöttek, hogy nem lehetett eldönteni, hogy először vagy másodszor volt 

nagyobb a mennyisége. Nem messze innen két hatalmas kanyarulatot tevén siklik a 

Vienne (Vigennus) folyó, mely a különféle halak sokaságát nyújtja, ezért ritkán 

szükséges a halastavakhoz mennünk, hacsak nem érkezik egy igen késői vendég, vagy a 

vihar a folyóról a halászokat elűzi.”580
  

Vilmos befejezésként a sziklába vájt lakñ és tárolñ helyiségek, valamint az 

oratñrium kedvező klìmáját dicséri. „Ezután következnek völgyünkben a sziklába vájt 

barlangok, amelyekben a lakók menedéket nyernek maguk és saját dolgaik számára. 

Télen a hótól és fagytól, nyáron a hőségtől óvja meg őket a barlang. Ott nem 

savanyodik meg a bor, nem megy tönkre a gabona, nem rothad meg a gyümölcs, nem 

kell félni a tolvajtól. Az oratórium hasonló módon van kialakítva, a könnyű sziklába 

boltozták be, így nem érezni odabent sem a bak csillagzatának fagyosságát, sem a rák 

nyári hevét, így ott sem az egészségeseknek nem lesz baja sem a betegek nem maradnak 

a gyógyulás reménye nélkül, ha ott alszanak.… Azt akarjátok tőlem, hogy ezt a helyet 
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 „Neque aqua hic pecunia bibitur, nec pretio ligna comparantur. Nam in januis est lucus, in ipsis 

penetralibus fons ebullit placidus, gustu suavis, haustu salubris, hiberno tempore tepidus, aestivo 

gelidissimus. Qui primum quidem habitatorum satisfacit usibus, diligenti studio ita munitus, ut ante 

omnia non desit grata solitudo, et ad hauriendum sicco liceat vestigio venire. Deinde a plebe promiscua 

avidissime excipitur extrinsecus, sed prius in duos derivatur rivulos, qui et virgulta irrigant, et hortos 

humectant, sicque leniter fluens colligitur in piscinam proximam, qua piscium constructa est alendae 

multitudini. Illic pratum subjacet, in longitudinem porrectum, amoenum, fecundum, atque adeo 

famosum, cui ex sua longitudine inditum crede vocabulum. Cujus utrumque latus ex piscosis stagnis 

distillantes rivuli affluenter allambunt; unde fit ut laetum omni tempore gramen in mediis aestibus 

aquam coelestem non desideret. In hoc post collectionem mensis Junii vidi in Augusto tanta ubertate 

fenum colligi, ut vix sciro quis possit, utrum primi temporis an serotina major esset copia. Nec longe 

hinc, hoc est, quantum potest arcus bis jacere, praeterlabitur Vigenna fluvius, qui varias piscium 

monstrat delicias, ut raro nobis opus sit ad piscinas recurrere, nisi cum forte serius hospes supervenerit, 

aut tempestas a flumine piscatores abegerit. Habet praeterea vallis nostra ex rupibus excisas specus, in 

quibus incolae se suaque mediis nivibus tuentur a frigore, aestivis mensibus a calore. In his nec vinum 

corrumpitur, nec granum infatuatur, non putrescit fructus, nec timetur effractarius.” – Epistola Willelmi 

monachi S. Dionysii. 1473–1474. 
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elhagyjam, és óhajtjátok, hogy máshová költözzem? Innen elköltözzem, oda visszatérjek, 

hogy ezernyi botrány veszélyébe merüljek?”581
 

A kor tájszemléletének esszenciája a 13. századi ismeretlen ciszterci leìrása 

Clairvaux-rñl. A már többször idézett szövegben megjelenik a fejezetben ismertetett 

tájleìrások összes eleme. A leìrás a locus amoenus olyan túlcsordulñ ábrázolását adja, 

amely Szent Bernát aszketikus természetszemléletével nem egyeztethető össze. „Ha a 

clairvaux-i kolostor fekvését akarod megismerni, vedd ezt az írást kezedbe tükör helyett. 

A kolostortól nem messze két hegyvonulat kezdődik, melyeket előbb csak egy szűk völgy 

választ el egymástól, mely minél közelebb ér a kolostorhoz, annál szélesebbre tárul, az 

egyik vonulat az apátság egyik szárnyának felét, a másik pedig a másik szárny egészét 

foglalja el. Az egyiken szőlő terem, a másikon pedig gyümölcs érik, szemet 

gyönyörködtetőek és hasznos szolgálatot tesznek: mert az egyiknek lankáin megterem, 

amit megesznek, a másikén, amit megisznak.”582
 A hasznos és egyben szemet 

gyönyörködtető táj bemutatása sokban hasonlìt a nogent-i monostor leìrására.  

Már Gilbert of Hoyland a bylandi apátsággal kapcsolatban emlìti, hogy a szép táj 

megnyugtatñ hatással van az áhìtattñl kimerült szerzetesekre, és gyñgyìr a betegek 

számára, a természet szépségének szerepét a beteggondozásban Clairvaux leìrása 

viszont részletesebben bontja ki. „Az apátság hátsó része egy széles síkságra fut ki, 

melynek nagy részét bekeríti az apátságot körülvevő hosszú fal. A körülkerített területen 

számtalan sokféle gyümölcsfa egész kis gyümölcsös erdőt alkot. Ide néz a betegek 

hálóterme… Leül a beteg a zöld gyepre, és még akkor is kellemesen hűvös árnyékban 

kivédheti a nap hevét a fák lombkoronája alatt, és még akkor is illatoznak a virágok 

fájdalmai enyhítésére, amikor a kánikula csillagkép kegyetlen hőséggel perzseli a 

földeket és kiszárítja a folyókat. Szemeiket gyönyörködteti a fák üde zöldje, az elébük 
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 “Habet praeterea vallis nostra ex rupibus excisas specus, in quibus incolae se suaque mediis nivibus 

tuentur a frigore, aestivis mensibus a calore. In his nec vinum corrumpitur, nec granum infatuatur, non 

putrescit fructus, nec timetur effractarius. Oratorium denique ejusmodi est, ut levi lapide cameratum, 

nec rigores Capricorni, nec Cancri aestus sentiri permittat; in quo nec incolumes impune, nec aegri sine 

salutis spe dormire consueverunt. Illuc, ut testantur incolae, quisquis ingreditur ad furandum, aut 

caecitate, aut graviori mulctatur ultione. Tot certe tantaeque, praeter has, sunt loci dotes, ut vix alicui qui 

non viderit persuaderi valeat; vix aliquis qui hic semel applicuerit, nisi invitus recedat. Hunc igitur 

locum vultis ut deseram, monetis ut mutem? Hinc ego exeam, illuc revertar, ut me mille scandalorum 

periculis immergam?” – Uo. 1474. 
582

 Clairvaux. 288. Eredeti: „Si situm Clarae-Vallis nosse desideras, haec tibi scripta sint pro speculo. 

Duo montes non longe ab abbatia habent initium, qui primo angustae vallis interjectione distincti, quo 

magis ad abbatiam appropiant, majore hiatu fauces dilatant: quorum alter alterum abbatiae latus 

dimidium, alter totum occupat. Alter fecundus vinearum, alter frugum fertilis, jucundum visui, et usui 

commodum ministerium praebet: dum per devexa latera in altero crescit quod comedatur; quod bibatur, 

in altero.” – Descriptio Clarae-Vallensis. 569. 
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táruló és szemük láttára növekvő kimondhatatlan szépség… A tarka madarak édes dala 

tölti meg a szellőt… A gyümölcsös végében kezdődik az a kert, melyet a benne futó 

patakocskák külön részekre osztanak. Mert úgy tűnhet bár, hogy vize szundikál, lusta 

folyással mégis halad medrében. Szép látvány tárul itt a gyengélkedő szerzetesek szeme 

elé, amint a tiszta víz zöldellő partján ülve nézik a halacskák játékát a kristályos 

habokban és, ha szemben úsznak egymásnak. Ez a víz kettős célt szolgál: halat 

tenyésztenek benne, és – veteményes kertjeiket öntözik vele.”583
 A természet közelsége 

több okbñl is gyñgyìtñ hatású a beteg szerzetesek számára gyakorlati, lelki és esztétikai 

értelemben egyaránt. A középkori orvostudomány a levegő áramlásának igen fontos 

szerepet tulajdonìtott a betegségek keletkezésében és gyñgyìtásában. Hippokratész 

elmélete szerint a fertőzések a levegőn keresztül terjednek, de megfelelő szelek 

segìthetnek azoknak eloszlatásában. Az sem véletlen, hogy a legtöbb ciszterci 

monostorban a betegházat a kerengő keleti szárnya mögött helyezték el, Hippokratész 

ugyanis a keleti fekvést tartotta a legegészségesebbnek.584
 (Bár sokkal valñszìnűbb 

magyarázat, hogy a temető közelsége miatt épìtették a kolostor keleti oldalához az 

infirmariumokat.) Erre az elméletre a clairvaux-i leìrásban is találunk utalást Szent 

Bernát forrásának bemutatásakor: „Ez a forrás, tehát (ami állítólag a jó forrás jele) a 

kelő nappal ellentétes oldalról fakad, így a nyári napfordulónál a vörös hajnal 

rózsaarcát szemből köszönti.”585
 A clairvaux-i monostor betegháza szintén az épület 

keleti oldalán helyezkedett el, ahogy a Nicolas Milley átal 1708-ban készìtett térképen 
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Clairvaux. 288. Eredeti: „Porro abbatiae pars posterior in latam desinit planitiem, cujus partem non 
modicam murus occupat, qui abbatiam diffuso cingit ambitu. Intra hujus septa multae et variae arbores 

variis fecundae fructibus instar nemoris pomarium faciunt: quod infirmorum cellae contiguum… Sedet 
aegrotus cespite in viridi, et cum inclementia canicularis immiti sidere terras excoquit, et siccat flumina, 

ipse in securitatem et absconsionem et umbraculum diei ab aestu, fronde sub arborea ferventia temperat 

astra: et ad doloris sui solatium, naribus suis gramineae redolent species. Pascit oculos herbarum et 

arborum amoena viriditas, et pendentes ante se, atque crescentes immensae ejus deliciae, ut non 

immerito dicat: Sub umbra arboris illius, quam desideraveram, sedi, et fructus ejus dulcis gutturi meo 

(Cantic. II, 3). Aures suavi modulamine demulcet pictarum concentus avium: et ad unius morbi 

remedium, divina pietas multa procurat solatia, dum aer nitida ridet serenitate, terra fecunditate spirat, et 

ipse oculis, auribus, naribus, colorum, canorum, odorum delicias haurit.” – Descriptio Clarae-Vallensis. 

569–570. 
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 Bár sokkal valñszìnűbb magyarázat, hogy a temető közelsége miatt épìtették a kolostor keleti 
oldalához az infirmariumokat Bell: The Siting and Size of Cistercian Infirmaries in England and Wales. 

213–232. 
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 Clairvaux. 291. Eredeti: „Hic ergo fons (quod boni fontis esse fertur indicium) ex opposito solis 
orientis oritur, ita ut aestivo solstitio roseam rutilantis aurorae faciem ex adverso salutet. Tugurio, vel, ut 

majori reverentia dicam, tabernaculo parvo et pulchro cooperitur et clauditur, ne undecunque sordes 

admittat.” – Descriptio Clarae-Vallensis. 574.  
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is láthatñ.586
 (2., 3. ábra) A középkori orvostudomány nemcsak bizonyos természeti 

erőknek, hanem az azokkal járñ és az érzékekre kellemesen hatñ jelenségeknek, 

különösen az illatoknak is gyñgyìtñ hatást tulajdonìtott. Így nem meglepő, hogy egy 

kedvező fekvésű kert ideális hely volt a gyñgyulásra. Albertus Magnus is fontosnak 

tartotta, hogy a kert nyitott legyen észak-kelet fele, ìgy a szelek tiszta és egészséges 

levegővel töltik meg.587
  

Clairvaux leìrásában a kert egyszerre gyönyörködteti az ember összes érzékét: 

„…az ember szemével, fülével és orrával élvezheti a színek, hangzatok és illatok 

gyönyörűségét.”588
 Az érzékelhető világ szépségének ezen túlcsordulása egyben dicsőìti 

a teremtést és utal az eljövendő mennyei boldogságra. Ezek a motìvumok már Rievaulx-

i Elréd életìrásában felbukkannak, ahol a táj egyszerre gyönyörködteti a szemet és a 

fület. A clairvaux-i kert képe annak ellenére, hogy a béke, a csend, a nyugalom (otium) 

helye, tele van dinamikus motìvumokkal. Már maga a vegetáciñ is folyamatos 

növekedésével állandñ mozgásban van: „a szemük láttára növekedő kimondhatatlan 

szépség…”. Rievaulx leìrásában is megjelenik a szellő susogása, a madarak röpte, a 

vizek csordogálása, amelyek mind a mozgásban lévő természet jelenségei. Clairvaux 

leìrásában maguk a szerzetesek is „akik járni képesek, tágas teret” találnak a sétákra. A 

ficánkolñ halak csatájában megjelenik a játék (ludus) motìvuma. A kert ezen 

dinamizmusa nem felzaklatja, sokkal inkább megnyugtatja a lelket és elűzi annak 

unalmát. A természet folytonos változása és növekedése révén a szerzetesekben 

tudatosul a teremtés folytonossága. A vegetáciñ növekedése párhuzamba állìthatñ a 

folyamatos lelki fejlődéssel. 

Már Gilbert of Hoyland is utalt rá, hogy a szép tájban a szerzetesek a Paradicsom 

jövendő boldogságát látják, és Saint-Denis-i Vilmos valamint Kölni Brúnñ is kiemeli, 

hogy egy ilyen hely a legalkalmasabb az elmélyülésre és a tudományokkal valñ 

foglalkozásra. Clairvaux leìrása azonban részletesebben szemlélteti a lectio divina 

folyamatát, amelynek során az olvasás, a meditáciñ és az imádkozás egyesìtett formája 

révén olyan szoros kötődés alakul ki a Szentìrással, mely bonyolult asszociáciñs 

rendszert hoz létre a szerzetes elméjében, egy-egy bibliai idézet vagy szñ számtalan 

másik felidézésére ad alkalmat, ìgy a gondolkodás folyamán képek és idézetek bonyolult 
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 A térképet és a metszetet közli: Duby: L’Art Cistercien. 85–86. A metszet még a nagyobb barokk 
átalakìtások előtti időben készült, ìgy hűen tükrözi a monostor középkori struktúráját. 
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 Noble: Spiritual Practice and Designed Landscape. 202.  
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 Clairvaux, 289. Eredeti: „…et ipse oculis, auribus, naribus, colorum, canorum, odorum delicias 
haurit.” – Descriptio Clarae-Vallensis. 570. 
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láncolata jön létre egy-egy aprñ utalás következtében.589
 A clairvaux-i apátságot 

körülvevő gyönyörű rétek bemutatása jñl illusztrálja, hogy a természet szépségei hogyan 

indìtják el a lectio divina folyamatát a szerzetes elméjében. A kert és a táj igen alkalmas 

volt az elmélkedésre, mivel a meditáciñ kiindulñpontja nemcsak a szöveg, de bármilyen 

tárgy is lehetett, zarándokjelvény, ereklye vagy virág. Egyes kutatñk szerint erről 

tanúskodnak a későközépkor hñráskönyeinek virág és zarándokjelvény ábrázolásai.590
  

„Sok szépséget tartogat ez a hely, sok olyasmit, ami a megfáradt lelket felemeli, 

oldja a fojtogató bánatot, sok olyat, ami az istenkeresőket hitre gyújtja, és a mennyei 

gyönyörűségre emlékeztet, amely után áhítozunk, míg a földnek mosolygó orcája 

változatos színekkel, a tavasz képével gyönyörködteti szemünket, édes illatokkal tölti el 

orrunkat. De amíg látom a virágokat, amíg érzem illatukat, régenvolt napok történetét 

idézi elém a mező. Amikor ugyanis teleszívom magamat az illatok gyönyörűségével, 

felötlik lelkemben, hogy az ősapának, Jákobnak a ruhái illatát a teli mező illatához 

hasonlították. Míg szemeimet a színeken pihentetem, eszembe jut, hogy ez az, amelynek 

nagyobb becsületben volt része, mint Salamon bíborkelméje, aki legnagyobb 

dicsőségében sem kelhetett versenyre a mező liliomaival, jóllehet sem bölcsességéből az 

ízlés, sem gazdagságából a szükséges anyag nem hiányzott, ezért amíg a külső 

adományokban gyönyörködöm, ugyanúgy a rejtett misztériumban is örömömet lelem.”591
 

A szerzetes először a láthatñ világ szépségében gyönyörködik, a természet egyszerre 

telìti el összes érzékét, szemét a szìnek, orrát az illatok, fülét a dallamok. Amìg 

megtalálja felüdülését Istennek ezen adományaiban, azoknak segìtségével maga elé idézi 

az örök élet és a Biblia képeit. A szerzetes lelkébe oly mélyen beivñdtak ezek a képek, 

hogy a természet is ezeknek felelevenìtésére inspirálja. Nemcsak elméjében, de 

érzékeiben is őrzi a bibliai motìvumokat. A táj szépsége által keltett gondolatok kétféle 

irányba indulnak el, egyrészt visszakalandoznak a múltba, az Ó - és Újszövetség 

jeleneteihez, ìgy látja a clairvaux-i szerzetes is a virágokban Salamon bìborkelméjét, ìgy 
                                                           
589

 Leclercq: The Love of Learning. 177–79. 
590

 Noble: Spiritual Practice and Designed Landscape. 202–203. 
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 Clairvaux. 291. Eredeti:„Multum habet locus ille amoenitatis, multum quod mentes fessas allevet, 

luctusque solvat anxios, multum quod quaerentes Dominum ad devotionem accendat, et supernae 

dulcedinis ad quam suspiramus admoneat, dum ridens terrae facies multiplici colore, vernanti pictura 

oculos pascit, et suaveolentem naribus spirat odorem. Sed et dum video florem, dum sentio floris 

odorem, historias veterum memorant mihi prata dierum. Nam cum odoris delicias haurio, occurrit animo 

fragantiam vestimentorum patriarchae Jacob, suaveolentiae agri pleni fuisse assimilatam. Dumque 

oculos colore reficio, hanc recordor speciem purpurae Salomonis fuisse praelatam, qui in omni gloria 

sua liliorum agri decorem aequiparare non potuit, cum tamen nec ars ipsius sapientiae, nec potentiae 

deesset materia: et sic, dum foris fruor ministerio, non parum latenti delector mysterio.” – Descriptio 

Clarae-Vallensis. 571–572. 
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érzi a mezők illatában Jákob ruhájának illatát. Másrészt az elmében felötlenek az 

eszkatolñgikus gondolatok: a jövő boldogsága a Paradicsomban.  

A kétkezi munka és az átalakìtott természet motìvumai szintén megjelennek 

Clairvaux leìrásában, amint azt A táj valós és spirituális átalakítása cìmű fejezetben már 

ismertettük. A természetnek itt hasonlñ szerepe van, mint Kölni Szent Brúnñ levelében, 

valamint Rievaulx és Byland leìrásában, ahol a szerzetesek a táji szépségben 

gyönyörködve pihenik ki a monasztikus élet fáradalmait, és azzal betöltekezve tudják 

folytatni Isten dicséretét, a táj szépsége tehát felüdìti a szerzeteseket. Clairvux leìrása 

annyiban változtat ezen a motìvumon, hogy benne a táji szépség és a tájban végzett 

munka egyaránt fölfrissìti a szerzeteseket. 

A természeti táj itt nem locus horribilis, amit markánsan át kell alakìtani, hanem 

locus amoenus. Ez látszik a clairvaux-i erdő leìrásában, ahol a szerzeteseknek ki kell 

irtaniuk az aljnövényzetet, hogy az ne akadályozza a nemesebb fák növekedését. 

Egyedül Clairvaux leìrása emlìti meg név szerint az erdei fákat az ismertetett források 

közül: „(a szerzeteseknek ki kell irtaniuk a csipkebokrot) mely vagy a növekvő 

facsemeték ágait fonja körül vagy a gyökereiket folytja meg, hogy a kemény tölgyet ne 

akadályozhassa meg abban, hogy magasba nyúló koronájával a csillagoknak intsen 

vagy hogy a puha hárs kiterjessze karjait, a könnyen hasadó törő kőrist, hogy szabadon 

nyújtózkodjék a magasba, a terebélyes bükkfa meg széltében terjeszkedjék.”592 

Clairvaux leìrása tehát összegzi a 12. századi monasztikus tájleìrások 

motìvumait, megjelenik benne a táj bősége és termékenysége, amely ellátja az ember 

testét, annak szépsége, amely érzékeit gyönyörködteti, lelkét megnyugtatja és szellemét 

az elmélkedésre ösztönzi, valamint a beteg testvérek javát szolgálja. A leìrás a 

monasztikus élet összefoglalásaként is felfoghatñ, hiszen a szerzetesi élet legtöbb 

aspektusa megjelenik benne: a lectio divina, a kétkezi munka, a betegápolás, a monostor 

gazdasági élete és infrastruktúrája. A leìrás egyszerre dicséri a Teremtő munkáját és az 

ember szorgalmát, aki a természeti erőket saját szolgálatába tudja állìtani. A 

megszemélyesìtett Aube folyñ segìtségével működtetik a kolostor számos „üzemét”: 

„Hány ló inait szakítja meg, hány ember karját lankasztja el a küszködés, melytől minket 
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 Clairvaux. 291. Eredeti: „Squalentes exstirpare dumos, et solis aptos ignibus aptare, eruderare sentes, 

evellere, destruere, disperdere (ut secundum Salomonem dicam) spuria vitulamina (Sap. IV, 3), quae 

crescentium arborum vel ligant ramos, vel radices suffodiunt, ne impediatur rigida quercus sublimi 

salutare sidera vertice, tilia mollis brachia explicare, fissilis et flexilis fraxinus libere se in altum 

extendere, patulave fagus in latum expandere.” – Descriptio Clarae-Vallensis. 569.  
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munka nélkül megvált ez a drága folyó, mert nélküle sem ruházatunk, sem élelmünk nem 

lenne?”593
 

A leìrás hitelességéhez semmi kétség nem férhet, hiszen annak számos elme 

meglepő pontossággal megfeleltethető az 1708-as térképen és vedután ábrázoltakkal. A 

térkép a nagyobb barokk átalakìtások előtt készült, amikor a monostor topográfiája még 

a középkori állapotokat őrizte. A térképen nemcsak az Aube folyñ, és a két hegyvonulat 

látszik, hanem a leìrásban szereplő csatorna, a partján fekvő ispotálykert, a halastñ és a 

kaszálñ is megjelenik. (2., 3. ábra) 

Az ismeretlen ciszterci fent idézett munkájához leginkább Saint-Denis-en-Vaux 

leìrása áll legközelebb. A 12. század közepei bencés és az ismeretlen 13. századi 

ciszterci annak ellenére, hogy bőségesen használja a locus amoenus elemeit egyaránt 

valñs tájat ìrnak le személyes megfigyelés alapján. Elsőként a ciszterci szerzetes is az 

öntözés és a haltenyésztés szerepét emeli ki a folyñval kapcsolatban, a csatornák Saint-

Denis-en-Vaux-ban és Clairvaux-ban is a gazdag halastavakat táplálják. A rétek 

termékenységét, a mezei munkákat és a halastavakat is majdnem ugyanolyan képekkel 

ìrja le mindkét szöveg. Mindkét helyen a túlcsordulñ vizű csatornákbñl táplálkozñ 

magas talajvìz teszi termékennyé a kaszálñkat és a szántñföldeket. „Ez a mező a rajta 

keresztülhaladó folyó vize miatt virul, gyökereit egészen a nedvességig ereszti, így nincs 

mitől félnie akkor sem, ha jön a nyár. Ez a mező oly messzire elnyúlik, hogy amikor a fű 

levágott gyapját a nap szénává szárítja, begyűjtése kétszer tíz napon át emészti fel a 

szerzetesek erejét.”594
 A Vilmos által leìrt forrás pedig nagyon hasonlìt Clairvaux-i 

Szent Bernát forrásra, amelyet szintén körülkerìtettek egy kis kunyhñval vagy 

pavilonnal.  

Clairvaux leìrása annyiban különbözik Saint-Denis-en-Vaux ábrázolásátñl, hogy 

nemcsak magasztalja, hanem meg is személyesìti a természetet, az Aube folyñbñl 

kiáradñ csatorna úgy tevékenykedik a monostorban, mint egy szorgos szolgálñ. Amìg 

Vilmos csak a mezőgazdasági munkákat mutatja be, addig az ismeretlen ciszterci 

részletesen leìrja, hogy a vìz energiájának segìtségével hányféle gépet tudnak mozgatni 
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 Clairvaux. 189. Eredeti: „Nam quot equorum dorsa frangeret, quot hominum fatigaret brachia labor, 
a quo nos sine labore amnis ille gratiosus absolvit, etiam cum sine ipso nec indumentum nobis pararetur, 

nec alimentum?” – Descriptio Clarae-Vallensis. 571.  
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 Clairvaux. 290. Eredeti: „Hoc ergo pratum intercurrentis fluvii fovetur irriguo, et ad humorem ejus 
mittit radices suas, ideo non timebit cum venerit aestus. In longum autem tanto tractu distenditur, ut cum 

tonsum vellus gramineum in fenum torruerit, bis denis diebus conventum lassare sufficiat.” – Descriptio 

Clarae-Vallensis. 572.   
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a clairvaux-i „üzemekben”. Ez a szöveg nem kizárñlag a ciszterci tájat, hanem a 

ciszterciek tájalakìtñ munkáját és ipari tevékenységét is magasztalja. Vilmos tételesen 

felsorolja a kultúrnövényeket, Clairvaux leìrása annak ellenére, hogy átalakìtott tájat 

ábrázol, név szerint emlìti és leìrja az erdei fákat. A bemutatott szövegek közül sehol 

nem jelenik meg az erdei növények ilyen részletes katalñgusszerű, mégis lìrai leìrása. 

Vilmos egyértelműen szembeállìtja az anyakolostor életének világiasságát az eszményi 

tájon folytatott élet egyszerű tisztaságával. Ez a fajta ellentétpár Clairvaux leìrásában 

azonban nem jelenik meg.  

A fent ismertetett tájleìrások több különböző műfajú szövegben jelennek meg. A 

calabriai remeteség, Saint-Denis-en-Vaux valamint Byland apátságának leìrása levélben 

találhatñ, Rievaulx bemutatása hagiográfiai ìrásban, Thorney apátság leìrása 

Malmesburyi Vilmos egyháztörténeti művében jelenik meg, mìg Nogent táját 

önéletrajzi művében ìrja le Guibert de Nogent, Clairvaux bemutatása pedig az egyetlen 

önállñ tájleìrás a korszakbñl. A paradicsomi táj a legkülönbözőbb műfajú monasztikus 

elbeszélő forrásokban bukkan fel a 11. század vége és a 13. század eleje között. A 

bemutatott hét tájleìrás közül három levélben találhatñ, bár a levelek a korszakban 

gyakran nyilvános jellegűek voltak, és széles közönséghez szñltak, mégis személyesebb 

hangvételűek és kevésbé kötött tematikájúak, mint a többi elbeszélő forrás. Szintén 

személyesebbnek tekinthető Guibert de Nogent önéletìrása. A tájleìrások műfajbeli 

megoszlása is elárulja, hogy a korszakban a táj szépsége nemcsak toposzként jelenik 

meg, hanem a szerzők személyesen is kötődtek az általuk ábrázolt tájakhoz.   

A legtöbb leìrás egyszerre ábrázolja a természeti táj és a kultúrtáj szépségét és 

hasznosságát, az Isten által teremtett és az ember által létrehozott tájnak egyaránt fontos 

szerepe volt a kor monasztikus szellemiségében. Byland és Rivaulx esetében csak a 

természeti táj és annak az emberi lélekre gyakorolt kedvező hatása jelenik meg. A többi 

leìrásban azonban a táj testi, lelki, szellemi szempontbñl egyformán hasznos. Annak 

ellenére, hogy a vizsgált szövegek a 12. századi reform retorikájához kötődnek
595

, 

megtalálhatñ bennük a természet világával kapcsolatos reflexiñ. A 12. századi 

szerzetesek tájleìrásaikban nemcsak az antik retorika elemeit ismételgették 

mechanikusan – ahogy Curtius állìtotta596
 –, hanem valñs tájakat ìrtak le az antik és 

biblikus toposzok felhasználásával, amelyekhez gyakran személyes érzelmek fűzték 
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őket. A táji szépséget azonban nem önmagáért dicsérték, hanem a teremtés 

magasztalásának eszközeként használták fel. A monostori táj a teremtett világ 

harmñniáját tükrözi, annak szépsége a Paradicsom tükörképe, ahogy Walter Daniel és 

Gilbert of Hoyland állìtják az általuk leìrt monostorrñl. Ennek fényében 

megállapìthatjuk, hogy a korszak természetszemléleti újìtása az, hogy az isteni teremtő 

munka mellett az ember alkotñ munkája is hangsúlyos eleme lesz a tájábrázolásnak.  

 

 

6. 2. A mennyei topográfia – a ciszterci és remeterendi helynévanyag 
összehasonlító elemzése 

 

A ciszterci monostorokat a mennyei szimbolikának megfelelő, paradicsomi 

boldogságra utalñ nevekkel illették, ahogy erre a 12. és 13. századi krñnikaìrñk is 

felfigyeltek.
597

 Ordericus Vitalis (1075–1143?) a Historia Aecclesiasticában a 

következőket ìrja: „A pusztaságokban és az erdős vidékeken saját munkájuk 

gyümölcseként monostorokat alapítottak, és azoknak, leleményes előrelátásból szent 

neveket adtak, mint Domus Dei, Claravallis, Bonus Mons, Elemosina és sok egyebet. 

Azért illették azokat ilyen különös nevekkel, hogy mindenki, aki hallja, neveik édességét 

megtapasztalhassa, hogy mily nagy az ottani boldogság.”598
 Hasonlñképen ìr Walter 

Map De nugis curialium cìmű művében a ciszterci helynévadásrñl: „Apátságaik 

nevében megtalálható valamely isteni dologra utaló jelentés, mint Casa Dei, Vallis Dei, 

Portus Salutis, Ascende Celum, Mira Vallis, Lucerna, Clara Vallis.”599
 

A cisztercieket dicsérő és bìrálñ szerzők tehát egyaránt felfigyeltek a rend 

helynévadását meghatározñ paradicsomszimbolikára. A ciszterciek misztikus 

gondolatvilágukat kivetìtették a tájba: Szűz Mária kultuszát, a biblikus motìvumokat, de 

leginkább az eljövendő mennyei haza szépségét, boldogságát és békéjét. A fehér 

szerzeteseknek ezen, misztikával áthatott tájszemléletét, helykiválasztását és 
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helynévadását „mennyei topográfia” elnevezéssel illetjük a továbbiakban. Arra, hogy a 

ciszterci helynévadást leginkább a „mennyei topográfia” határozta meg már a 20. század 

első felének szakirodalma is felfigyelt. A francia ciszterci monostorok helyneveit elemzi 

Marie Anselm Dimier: Clarité, paix et joie cìmű, 1944-ben megjelent 

tanulmányában.600
 Dimier azon monostorneveket vizsgálja, amelyek a ciszterci lelkiség 

és esztétika alapvonásaira utalnak: a fény, a ragyogás, a tisztaság, a szépség, a jñság, a 

szeretet, Isten vagy Szűz Mária neve nagyon gyakori elem a ciszterci monostorok 

elnevezésében. A fénymisztika szerepe kiemelkedő volt a rend helynévadásában, jñl 

példázza ezt Szent Bernát monostorának, a már többször emlìtett Clairvaux-nak az 

elnevezése, a ciszterciek számos kolostorukat az anyaapátság mintájára nevezték el: 

Vauclair/Vallis Clara (Fényes völgy), Clairmarais/Clarus mariscus (Fényes mocsár). 

Szintén a fényszimbolikához köthető nevek Lumen Dei (Isten fénye), Bouras/Bonus 

radius (Jñ sugár), Candeil/Candelium (Gyertya), Lucelle, Lützel, Luzil/ Lucis cella 

(Fény cellája).  

A szakirodalom nem kizárñlag szimbolikus, misztikus aspektusbñl vizsgálta a 

ciszterci helynévadást. R. A. Donkin a helynevek alapján prñbálta meg rekonstruálni az 

angliai ciszterciek erdőirtási munkálatait a rendnek a szigetországban történt 

megtelepedésétől a 14. század közepéig terjedő időszakban. Egyes elnevezések, mint a 

bruiera, spina, genetum, valamint képzők, mint például leah és a feld bozñtos vidékre 

utalnak és alacsony növésű növényekkel borìtott tájat jelentenek. Más szavak, mint a 

cisternae vagy a mariscus mocsaras, vizenyős területekre utalnak. A hyrst és a wudu 

kifejezések erdősült területet jelentettek. De előfordul a helynevekben a helyi 

vegetáciñra vonatkozñ név is, gyakoriak a kőrisre, a tölgyre, a mogyorñra, a nyìrfára, az 

égerre és a tiszafára utalñ elnevezések. Donkin tanulmányában nemcsak az apátságok 

neveit vizsgálja, hanem azok hajdani birtokain előfordulñ összes helynevet, elsősorban 

a yorkshire-i ciszterci területekre koncentrálva.601
 A grangiák és a ciszterci birtokok 

elnevezései sokkal jobban tükrözik a korabeli táj jellegzetességit, mint maguk az 

apátságnevek, amelyeknek kialakulását nagymértékben befolyásolta a „mennyei 

topográfia”. 

A szimbolikus helynévadás és a monostor környezetének jellegzetességei, a 

domborzat, a vìzrajz, a flñra, és olykor a fauna elemei sokszor együttesen is 
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megjelennek helynevekben. James France The Cistercians in Scandinavia cìmű 

művében a ciszterci helynévadással kapcsolatban arra a következtetésre jut, hogy azt 

egyszerre határozta meg a rend spiritualitása és az a környezet, ahol a monostort 

alapìtották. A szerző azt a gondolatot is felveti, hogy számos helynév nem ciszterci 

eredetű, hanem régebbi átvétel, világi helynév vagy a korábbi apátságra, remeteségre 

utalñ monasztikus elnevezés. A Skandináviában fekvő ciszterci monostorok közül 

például, csak Holme (Insula Dei) és Nydala (Nova vallis) volt saját alapìtású. A többi 

apátság elnevezésében keverednek a hivatalos latin nevek és a korábbi népi 

elnevezések. A ciszterciek a régebbi neveket gyakran saját „mennyei topográfiájuknak” 

megfelelően alakìtották át. Jñ példát szolgáltat erre Esrom, amely eredetileg Esrum volt, 

a rum képző erdőirtásra utalt. A ciszterciek változtatták Esromra, hogy szimbolikus 

jelentéssel töltsék meg, ìgy azonossá vált egy ñtestamentumi névvel, de jelentette a 

„juxta eremumot” is, a sivatag melletti kifejezéssel a „sivatag mìtoszára” utalva. 

Hasonlñ példa Løgum, amely eredetileg vizenyős helyet jelentett, a ciszterciek mennyei 

szimbolikájuknak megfelelően Locus Deinek keresztelték át, egy már létező francia 

apátság mintájára (az 1124-ben alapìtott Loc-Dieu a rodez-i egyházmegyében).  

A szerző következtetése szerint a legjellegzetesebb ciszterci monostor elnevezés 

legtöbbször egy mennyei tulajdonságra utalñ jelzőből, és a fizikai környezet 

sajátosságaira utalñ jelzett szñbñl áll, mint például Tuta vallis, Clara vallis, Clara insula. 

Az elnevezések többnyire valamiképpen alkalmazkodtak a helyi földrajzi 

adottságokhoz. A szigetekkel és tavakkal teli Skandináviában például sokkal kevesebb a 

völgy, és sokkal több a sziget szñ a monostorok nevében. A 20 skandináv ciszterci 

monostorbñl nyolc esetben szerepel az ø, ö, a holm (sziget) vagy ezeknek latinosìtott 

változata az insula.
602

  

Az elemzéshez azoknak a középkori remeterendi és ciszterci apátságoknak a 

neveit gyűjtöttük ki, amelyek latin vagy népnyelvi nevében utalást találtunk a tájra, 

természetre. Vizsgálatunkban csak a férfi apátságok neveit vesszük figyelembe, a női 

monostorokra és a grangiákra nem térünk ki. A remeterendek csoportjába a következő 

rendeket soroltuk: chaise-dieu-i, fontevraud-i, grandmonti, kamalduli, karthauzi, 

savignyi (1147-től ciszterci), tironi, vallambroziánus és val-des-choux-i. Mivel a 

felsorolt rendek jelentősége, és apátságiak száma igen eltérő, kiemelten tárgyalunk két 

rendet: a karthauziakat és a grandmontiakat.  
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A helynévanyag gyűjtésének alapjául Cottineau: Répertoire Topo-

Bibliographique des Abbayas et Prieurés603
 cìmű három kötetes munkája szolgált. A 

ciszterciek esetében felhasználtuk még az Atlas de l’ordre Cistercient
604

 és Marcel 

Pacaut: Les moines blancs
605

 cìmű könyvének kolostortáblázatát. Eredményeinket 

táblázatokba foglaltuk és grafikonokon jelenìtettük meg, melyek a disszertáciñ 

mellékletében tekinthetőek meg. Több csoportra osztottuk a ciszterci helyneveket egy-

egy tájelem szerint a következőképpen: 1. Vìz: forrás, vìz, tñ, folyñ, patak, árok, gázlñ, 

mocsár. 2. Völgy 3. Hegy 4. Kő és szikla 5. Erdő, liget, park 6. Erdei növények 7. Rét, 

mező 8. Kultiváciñ: kert, szőlő, termesztett növények 9. Sziget 10. Irtás.  

A 300 középkori ciszterci apátságnévből állñ corpus (5. ábra) vizsgálatakor arra 

az eredményre jutottunk, hogy 65 (22 %) köthető valamilyen édesvìzhez, nyolc 

helynévben fordul elő a vìz (acqua) szñ, például: Acquaformosa (gyönyörű vìz), 

Acquafreda (hideg vìz), Acqualunga (hosszú vìz). A forrás kifejezés 24 (8%) esetben 

jelenik meg: Altofonte (magas forrás), Bonnefont (jñ forrás), Clairefontaine (tiszta 

forrás), Fountains, Fontenay. A forrás tehát állhat önmagában, mint az utñbbi két 

esetben, de előfordulhat jelzős szerkezetben is, ilyenkor a jelző gyakorta idézi a 

mennyei boldogságot, de utalhat a forrás jellegére is. Folyñ négy alkalommal fordul elő: 

Hauterive/Alta ripa (magas folyñ), Kilbeggan/Flumen Dei (Isten folyama), Rio Seco 

(száraz folyñ), Rivet (folyñcska). Patak elnevezés leggyakrabban a német nyelvterületre 

jellemző: Bronnbach, Eberbach, Heisterbach, Sittichenbach, Tennenbach, Walderbach. 

Tñ négyszer jelenik meg a vizsgált mintában: Capolago, Hiddensee, Noirlac (fekete tñ), 

Raitenhaslach, mocsár két alkalommal fordul elő: Clairmarais (fényes mocsár), Paludi 

(mocsár).  

A vizsgált második csoportban összesen 64 (22%) esetben jelenik meg a völgy 

szñ. Nagyon gyakori a völgy összekapcsolása a mennyei szépségre utalñ jelzőkkel, mint 

jñ völgy: Bonaval, Boneval, Bonevaux. Gyakori a fényes völgy elnevezés a rend 

legjelentősebb monostorára Clairvaux-ra utalva, ehhez hasonlñ név hat esetben fordul 

elő: Chiaravalle, Vauclaire, Vauluisant, Clara Vallis. A jñ, a szép, a fényes, derűs, 

tisztes, védett és áldott jelzők mellett olykor a völgy fizikai tulajdonságaira utalñ jelző is 

szerepel: Cumhir/Vallis Longa (hosszú völgy). A völgy elnevezés gyakran áll birtokos 

szerkezetben, ezen belül is több csoport különìthető el: a birtokos Isten: Herrevad (Úr 
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völgye), Szűz Mária: Marienthal (Mária völgye), valamelyik szent: Vallis Sancti 

Bernardi (Szent Bernát völgye), ezekben az esetekben patrocìniumra utalñ helynévről 

beszélünk. Az olyan elnevezések estében, mint Val Royal, Valroy, Realvalle azt 

feltételezhetjük, hogy a király volt az adományozñ, ez igen gyakori volt a cisztercieknél. 

Olyan esettel is találkoztunk, amikor csak egy egyszerű személynév szerepel 

birtokosként pl.: Valbenoît (Benedek völgye). A völgy elnevezés kiemelkedő száma a 

ciszterciek megtelepedési stratégiáival és spiritualitásával egyaránt magyarázhatñ. 

A következő csoport elemzése során arra az eredményre jutottunk, hogy 33 

(11%) helynévben találhatñ meg a hegy, hatban a szikla, 10-ben a kő szñ. A hegyhez is 

gyakran kapcsolñdnak mennyei szépségre utalñ jelzők: Belmont, Belmonte, Bonmont, 

Clermont, Monsalud. A hegy valñs tulajdonságára utalñ jelzők találhatñk a következő 

nevekben: Froidmont (hideg hegy), Monte Acuto (Csúcsos hegy), Montheron/Mons 

Rotundus (kerek hegy), Montpeyroux (köves hegy). Ennél a csoportnál is a völgyhöz 

hasonlñ névválasztás figyelhető meg, ha a hegy birtokos szerkezetben szerepel. Isten 

hegye: Gudberga. Szűz Mária hegye: Marienberg, király hegye: Royaumont. 

Patrocìniumra utalñ név: Sant‟ Agostino de Monte Alto. Egyéb tulajdonnévvel alkotott: 

Foucarmont/ Fulcardi mons. A Limoges-ban fekvő Albae Petrae a környéken találhatñ 

fehér, kvarckristályt tartalmazñ kőről kapta a nevét. 

A 300 ciszterci helynévből 26-ot (9 %) erdő, liget illetve park szavakkal 

alkottak. Ez a viszonylag magas arány kézenfekvőnek tűnik, ha figyelembe vesszük a 

rend kolonizáciñs tevékenységét. A két park és a vadaskert (brolium) elnevezés 

meglepőnek tűnhet, hiszen a rend tagjai számára a vadászat nem volt engedélyezett. 

Ezek feltehetően olyan korábbi nemesi vadászterületekre utalnak, melyeket a 

cisztercieknek adományoztak.606
 A parc vagy brolium kifejezés azonban jelentheti 

egyszerűen az elkerìtett területet is. Az erdőt több szñval is kifejezték: boschum, 

boschetum, brolium, buxeriae, nemus, silva. A szavak gyakran állhatnak önmagukban: 

Boissière, Boquen, le Bouchet, Silvanès de szerepelhetnek a szépségre: Pura silva 

(tiszta erdő), Locedio/Silva Locez (fényes erdő), Sotos albos (fehér erdők), vagy az erdő 

valñs tulajdonságára utalñ jelzővel: Hautseille/Alta silva (magas erdő), Sauvelade/Silva 

lata (széles erdő). A Kingswood (király erdeje), Sauve-Réal helynevek minden 

bizonnyal királyi adományra utalnak, Mariawald, Marienwald pedig Szűz Mária 

patrocìnium volt. Saint-Aubin-du-Boi, Saint-Jean-aux-Bois, Santo Stefano del Bosco az 
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erdő név összekapcsolása patrocìniummal. A de Divisis kifejezés azt a területet jelenti, 

ahol az erdő elválik a szántñföldtől, a lincolni Piperwell monostorát illették ezzel a 

névvel.607
 A kultiváciñra utalñ nevek között soroljuk fel azokat, amelynek nevében a 

kert, vagy a gyümölcsös szñ szerepel, továbbá bármilyen termesztett növény, vagy a 

művelés jellegére utal a név. A csoportban 17 (6%) helynevet sorolunk fel. Kert 

elnevezés két alkalommal szerepel: Huerta/Hortus Beatae Mariae, Jardinet (Hortulus), 

gyümölcsös szintén kétszer: Baumgarten/Pomarius, Baumgartenberg/Mons Pomarius, 

termesztett növényekre utalñ helynevek: Castagnola, Castaðeda (Gesztenyés), Oliva, 

Olivet, Oliwa (olajfás), Nogales (diñskert). Meglepő, hogy az intenzìv mezőgazdaságot 

folytatñ, és a magas szintű bor és kertkultúrával rendelkező ciszterciek 

helynévanyagában csak ilyen kevés az utalás a termesztett növényekre. Ebbe a 

csoportba sorolhatjuk még a kerti „dìsznövényeket”, a rñzsát és a liliomot: Lys, 

Lilienfeld, Rosières, bár ezeknek a neveknek sokkal inkább szimbolikus jelentése volt.  

Külön csoportba soroltuk az erdei növényeket tartalmazñ 15 (5%) helynevet, 

amelyek sokat elárulnak a monostor környezetéről. A helyneveknek ez a csoportja 

némiképp cáfolja azt a nézetet, mely szerint a ciszterciek természetszemlélete kizárñlag 

szimbolikus volt
608

, mivel az erdei növényekre utalñ nevek bizonyìtják, hogy a 

szerzetesek a mennyei táj mellett a valñs tájnak is figyelmet szenteltek. A következő 

erdei fák jelennek meg a helynevekben: kőris: Frenade, hárs: Tiglietto, Tiltey; szil: 

Sauve-Réal, Ulmet; fenyő: le Pin; berkenye: Eberbach, éger: Egres. Aljnövényzetre és 

cserjésre utalñ nevek a tövis: Dundrainan/Hill of Thorns (Tövisek dombja), Espina 

(tövis), St-Benoît-in-Vepria, Langthorne. Thoronet. Más növénynevek szintén cserjés 

vegetáciñra utalnak: Sambucina (Bodza), Rubus S. Mariae (Szűz Mária 

szedrese/cserjése), Moreruela (szedres). 

A következő csoportba tartozñ 13 (4%) sziget szñt tartalmazñ apátságnév 

többsége Skandináviában találhatñ. Ahol nem álltak rendelkezésre folyñvölgyek ott a 

ciszterciek gyakran a szigetre telepedéssel teremtették meg a világtñl valñ elzárkñzást. 

Szigetet mesterségesen is létrehoztak, úgy, hogy egy félszigetet csatornával vágták át, jñ 

példa erre a dániai Cara Insula.609
 Skandináviában a holm vagy az ö elnevezés utal 

szigetre: Hovedo, Ǿm/Cara insula (drága sziget), Sorǿ., Tuttero/Tuta insula (védett 
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sziget), Többször előfordul az Isten szigete kifejezés: Ile-Dieu. Mennyei szépségre utalñ 

jelzővel összekapcsolñdva is megjelenik a sziget: Aurea insula, Insula sacra 

/(Swineshead)  

A következő csoportban találhatñ mező és rét elnevezés szintén 13 (4%) 

alkalommal fordul elő a vizsgált anyagban. A mező név nagyon gyakran kapcsolñdik a 

mennyei szépséghez: Beaupré (szép mező), Bloemcamp (virágzñ mező), Cercamp/Cari 

campi (drága mező), Chambons (jñ mező), Klaarkamp (fényes mező), Lilienfeld 

(liliomok mezeje), Purus campus (tiszta mező), Svaty-Pole/Sacer Campus (szent mező). 

Az adományozñ személyére utal: Fürstenfeld (herceg mezeje). Intenzìv mezőgazdasági 

művelésre utal a Kilcooly/Arvi campi (szántott mező) elnevezés. Marienfeld Szűz 

Mária titulussal összekapcsolt helynév.  

Amint azt korábban emlìtettük az erdőirtás meghatározñ tevékenysége volt a 

cisztercieknek, annak ellenére, hogy a szakirodalom vitatja annak mértékét. A 

ciszterciek kolonizáciñs munkáját a népnyelvi helynevek képzői is tükrözik. Francia 

nyelvterületen a sart, német nyelvterületen a „sartum”, Németalföldön a „rode”, 

skandináv területeken a „ryd (rud, rod)” képzővel rendelkező helynevek jelentik azt, 

hogy a területen kolonizáciñ folyt a középkorban.610
 Kifejezetten irtásra utalñ nevet tìz 

esetben találtunk. Champagne (Sarthe), Epau (Sarthe), Himmerod, Marienrode, Rode, 

Rueda (?), Ruhe/Ryd, Sarravalle, Volkenrode. Walkenried.  

A ciszterciek után a remeterendi helynevekkel foglalkozunk. (6. ábra) 85 

karthauzi és 48 grandmonti helynevet vizsgálunk kiemelten. A karthauziakat azért is 

érdemes kiemelni, mert ennek a rendnek sikerült leginkább megvalñsìtania a cenobita és 

a remeteélet összhangját.611
 1300 előtt a karthauziak leginkább az anyakolostor körüli 

alpesi régiñkba, de legalábbis hegyes vidékekre telepedtek. A grandmonti helynevek 

különleges jellegzetessége, hogy itt fordul elő a legtöbb erdőre és erdei fára utalñ 

elnevezés, ami a rend és a természet szoros kapcsolatára utal, ezért érdemelnek különös 

figyelmet a karthauziak mellett.  

A karthauzi helynevek között a ciszterciekhez hasonlñan legmagasabb arányú a 

völgyre utalñ név: 35 (41 %), ezt követi a hegy 26, (30 %) helynévvel. Erdő, park és 

erdei növény 12 (14 %) alkalommal jelenik meg, ebből nyolc, erdő, három park, illetve 

egy vörösfenyő nevezetű. Vìzre utalñ helynév nyolc (Ebből forrás egy, patak három, 

                                                           
610

 Williams: The Cistercians in Early Middle Ages. 178–180.  
611

 Aston: The Development of the Carthusian Order. 139–151. 



192 

 

folyñ kettő, tenger kettő, vìz egy). Kertre utalñ név mindössze három alkalommal 

szerepel egy kert, egy almáskert, egy ültetvény.  

 A 35 (41 %) helynevet számlálñ völgy csoporton, belül gyakoriak a mennyei 

szépségre, és a mennyei hazára utalñ nevek, számuk 12. Beauvale (szép völgy), Val de 

Grace (kegyelem völgye), Val Joyeux (öröm völgye), Val de Paix (Béke völgye), Vallis 

clara (fényes völgy), Vallis Benedictionis (áldások völgye). A völgyhöz kapcsolñdñ 

birtokos három esetben Isten: Val-Dieu, Vallis Dei. Egy alkalommal fordul elő Szűz 

Mária völgye: Vallis Sanctae Mariae, viszont felülreprezentált az egyéb szentekhez 

kapcsolñdñ név. Szent Péter és Szent György völgye több alkalommal is előfordul: 

Vallis Sancti Petri, Val-Saint-Pierre, Val-Saint-Georges, Vallis Sancti Georgii. Néhány 

helynév a völgy valñs tulajdonságára utal: Vallis calci (letaposott völgy), Vallis 

profunda (mély völgy), Vaucluse, Vallis clusa (zárt völgy).  

A hegy csoporton belül, 26 (30%) helynevet találunk, ebből öt utal a mennyei 

hazára: Chiaromonte (fényes hegy), Mont-Alégre (derűs hegy), Montis hilaris (derűs 

hegy), Mountgrace de Ingelby (kegyelem hegye), Mont Sion (Sion hegye). Isten hegye 

egy alkalommal fordul elő: Mont-Dieu. Szűz Mária hegye szintén egyszer: Mont Saint 

Marie. Több patrocìniummal összekapcsolt név jelenik meg: Mont-St-André, 

Beatusberg, Mont-Ste-Gertrude. A Keresztelő Szent János hegy elnevezés többször is 

előfordul, egy Mont-Saint-Jean-Baptist a mai Belgium területén, illetve egy másik 

Fribourg-en-Brisgau-ban. Keresztelő János alakja népszerű volt a remeterendeknél, akik 

magukat a szent követőinek tartották. Egyedi helynévnek tekintjük a Vogelsberg (madár 

hegy) elnevezést.  

Az erdőre utalñ 12 (14%) helynév között is előfordulnak patrocìniummal 

összekapcsolt nevek, mint például Bois-Saint-Martin. Hercegi adományozñra utal a 

Bois-le-Duc elnevezés. Szűz Mária parkja két alkalommal is megjelenik: Notre-Dame-

du-Parc és Parcus Beatae Mariae. (Ide tartozik még Gresley Park, amelynek másik neve 

Beauvale) A karthauzi szabályzatok még szigorúbban tiltották a vadászatot, mint a 

ciszterciek, ìgy feltehetően ezek a monostornevek is korábbi nemesi vadaskertekre, 

vagy egyszerűen körülkerìtett erdőkre utalnak.  

A karthauzi helynévadással kapcsolatban megállapìthatjuk, hogy az sokban 

hasonlìt a cisztercire, itt is magas a mennyei szépségre utalñ jelzők aránya, gyakoriak a 

Szűz Máriához illetve a patrocìniumokhoz kapcsolñdñ helynevek, a völgy szintén 

gyakran jelenik meg. A hegy elnevezés magas aránya a rend letelepedési stratégiáival 
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magyarázhatñ. A szélsőségesen aszketikus karthauziaknál a locus horriblisra a 

helynevekben azonban csak ritkán találunk utalásokat, mint például: Vallis calci 

(letaposott völgy), Pierre-Châtel (kő vár) vagy Lapis Refugii (Menedékkő) 

A karthauzi helynévanyag vizsgálata után rátérünk a grandmonti elnevezések 

elemzésére. 48 helynevet vizsgálunk, nyolc (17%) esetben találhatñ a névben erdei fa. A 

legmagasabb arányban, azaz négy alkalommal bükk: Bella fagus, Fay les Nevers, Fay-

Jumilhac, Fayet-le-Vieux, azaz szép bükk, nevers-i bükk, Jumilhac bükkje, öreg bükk. 

Egy-egy esetben hárs, tölgy, éger, illetve fűz: Podium Tillosum, Chêne-Galon, l‟Aulne, 

vagyis hársfás sìkság, Galon tölgyese, illetve égerfa. Sauzai, Sauzeya fűzfát jelent. Az 

összes növénynevet tartalmazñ remeterendi monostor száma 18. A grandmontiak száma 

ennek megközelìtőleg a fele, tehát magasan kiemelkedő. Az erdei fákra vonatkozñ 

nevek mellett még egy zsázsára utalñ helynév is van közöttük: Cresswell: Zsázsaforrás.  

Erdő és liget elnevezés, vagyis bois, nemus, saltus nyolc (17 %) alkalommal 

fordul elő. Vadaskert (Embreuil, le Breuil-Bellay) kétszer. Ezen kìvül egyszer fordul elő 

a vadon (le Sauvage), valamint olyan egyéni nevek, mint a rigñ-ének (Chantemerle), 

szénégető (Charbonnières), fényes-levél (Clairfeuil). Így tehát a 48 helynévből, 

majdnem a fele, 23 (48 %) utal közvetett vagy közvetlen mñdon erdei megtelepedésre. 

Viszonylag magas a hegyre illetve sziklára utalñ helynevek aránya, az előbbi hétszer, az 

utñbbi háromszor fordul elő Völgy, sìkság és forrás elnevezés szintén három-három 

alkalommal fordul elő. A további helynevek: a sziget (Isle-Aumont), a magas-part 

(Hauterives), a szoros-folyñág (Étricort) és az almáskert (Pommier) csak egy-egy 

alkalommal fordul elő. Egyedi helynevekkel is találkozunk, mint például Örvény 

(Haia), zöldséges (Olerone), ñlom (le Plomb). Locus amoenusra utalnak a következő 

helynevek: szép bükk (Beaufou), szép-erdő (Beausalut), zöld-erdő (Boisvert), tiszta-

forrás (Claire-fontaine), fényes-levél (Clairfeuil), valamint a jñ-völgy (Bonneval-de-

Montusclat, Bonneval-de-Serre). Patrocìnium névre vonatkozik a kétszer is előfordulñ 

Szent Márton-erdeje (Bois-Saint-Martin). Foglalkozásnevet tartalmaz a szénégető és a 

szőlőművesek-erdeje (le Bois Vincennes). A tájnak a szépségen kìvüli egyéb 

tulajdonságára utal a fehér-kő (Aubepierre), a szoros folyñág (Étricort), a kis erdő 

(Boismenou) és a magas part (Hauterives) elnevezés. A ciszterciekhez képest 

viszonylag kisszámú grandmonti helynévből rendkìvül változatos természetszemléletre 

következtethetünk. A grandmonti helynevek tükrözik leginkább az őket körülvevő 

természeti környezetet, hiszen nem mennyei, hanem valñs tájra vonatkoznak. A 
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grandmonti helynevekből szinte teljes egészében hiányoznak a ciszterci és a többi rend 

helynévadását meghatározñ szimbolikus elnevezések, vagyis a „mennyei topográfiát” 

ebben az esetben az „erdei topográfia” helyettesìti. A helynevek vizsgálatábñl arra 

következtethetünk, hogy a grandmontiak a ciszterciekkel ellentétben nem törekedtek a 

táj átalakìtására, a legtöbb erdőre utalñ név ugyanis a természetes vegetáciñt jelenìti 

meg, kolonizáciñra pedig sehol nem találunk utalást. A szimbolikus nevek hiánya 

ellenére viszonylag gyakori a táj szépségére vonatkozñ jelző, ami arra utal, hogy a 

grandmontiak szìvesen gyönyörködtek a táj szépségében. 

Összegzésként megállapìthatjuk, ha a ciszterci és a remeterendi helyneveket 

egybevetjük megközelìtőleg hasonlñ eredményt kapunk a természetszemlélettel 

kapcsolatban (4. ábra), érdemes azonban felfigyelni néhány jellegzetes eltérésre, 

amelyből következtetni lehet a két vizsgált csoport sajátosságaira. A 300 elemzett 

ciszterci monostor névből 65 esetben találkozunk édesvìzre utalñ elemekkel, a szintén 

ugyanennyi remeterendi helynévből viszont jñval több: 98 esetben találhatunk vìzre 

utalñ elemet. Szintén jñval magasabb a remeterendeknél a hegy előfordulása, 72, azaz 

több mint a duplája a 33 cisztercinek. A következő csoportokban: völgy, erdőre utalñ, 

kultiváciñ, szikla és kő, valamint mező számottevő eltérés nem találhatñ a vizsgált 

csoportok között. A völgy a cisztercieknél 64, a remetéknél 61, az erdőre utalñ a 

ciszterci rendnél 29, a remeterendeknél 30, a kultiváciñra utalñ az előbbieknél 18, az 

utñbbiaknál 19, a szikla és kő a cisztercieknél 16, a remetéknél 14, a mező az 

előbbieknél 13, az utñbbiaknál 14. Jelentősebb eltérés láthatñ a következő csoportban: a 

cisztercieknél hét esetben találkozunk erdei fára utalñ helynévvel, mìg a 

remeterendeknél ez a szám több mint a duplája: 15. A ciszterci monostornevekben 

szereplő fa nevek: éger, kőris, hárs, szil, berkenye, fenyő. A remeterendi 

monostornevekben: juhar, éger, bükk, vörösfenyő, hárs, borñka, fűz, tölgy. Kifejezetten 

erdőirtásra utalñ helynév a remeterendi felsorolásban nem fordul elő, a cisztercieknél 

viszont nyolc esetben látunk példát a sarthe, rod, rode, rueda, ryd- képzővel ellátott 

nevekre. 

Az összevetés alapján megállapìthatñ, hogy a ciszterci és remeterendi 

helynévadás nagyon hasonlñ volt, a tájelemeknek mindkét csoportnál meghatározñ 

szerepe volt. Mindkét csoportra jellemző, hogy az apátságok nevében egyaránt 

megjelennek a szimbolikus, mennyei tájra utalñ motìvumok és a táj valñs elemei. Az 

általános ciszterci gyakorlat, hogy a helynevek a táj jellegére utalñ jelzett szñbñl és egy 
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paradicsomi szépséget idéző jelzőből állnak a remeterendek esetében is felbukkanñ 

jelenség, ugyanakkor az is bizonyos, hogy a cisztercieknél nagyobb számban és 

variáciñban jelennek meg a szépségre, boldogságra utalñ jelzők (7. ábra). A tisztán 

Paradicsomszimbolikára épülő helynevek is valamivel gyakoribbak a cisztercieknél, 

mint a remetéknél. A hegy elnevezés kimagaslñ aránya a remete rendeknél leginkább a 

karthauziak letelepedési stratégiáival magyarázhatñ. A vìz magasabb aránya viszont 

meglepő, hiszen a ciszterci monostorok többsége folyñvìz mellett feküdt. A monostorok 

helynévanyagábñl a természetszemléletre vonatkozñan pontosabb következtetéseket 

vonhatnánk le a grangiák és birtoktestek neveinek részletes vizsgálatával, ami azonban 

meghaladná a disszertáciñ kereteit.  

 

 

6.3. A hortus conclusus: kertszimbólumok a ciszterci misztikában 

 

A teremtés dicsérete cìmű fejezetben azokat a szövegeket vizsgáltuk, amelyek 

földi tájakat Paradicsomként, azaz mennyei tájként ábrázoltak. Ebben a fejezetben 

azokkal a forrásokkal foglalkozunk, amelyek a misztikus, mennyei tájakat a valñs 

természet motìvumaival ìrják le. Kiemelten tárgyaljuk a ciszterci kert és 

növényszimbolikát, ugyanis Szent Bernátnak és szellemi utñdainak misztikus műveiben 

egyik legfontosabb motìvum az Énekek énekének elzárt kertje, a hortus conclusus és 

lepecsételt kútja, a fons signatus, ahogy erre a cìmben is utaltunk. Mielőtt azonban 

rátérnénk a kertszimbolika ismertetésére röviden bemutatjuk Clairvaux-i Szent Bernát 

természetszemléletével kapcsolatos dilemmákat és szakirodalmi véleményeket, hiszen a 

téma szempontjábñl is érdekes, hogy a ciszterci misztikában megjelenő természeti 

elemek leìrása kapcsolñdik-e valñs megfigyelésekhez, vagy csak biblikus és antik 

toposzok ismétléséről van szñ. Előrebocsátjuk, hogy Bernát tájszemléletével 

kapcsolatban nem tudunk egyértelműen állást foglalni, mivel ez a disszertáciñ kereteit 

meghaladná.  

A szakirodalomban általánosan elterjedt az a vélekedés, hogy Clairvaux-i Szent 

Bernát természetszemléletét a táji szépség megvetése jellemezte. A történészek közül 

sokan úgy gondolták, hogy a 12. század egyházpolitikáját és spirituális életét 

nagymértékben befolyásolñ clairvaux-i apát rigorñzus nézetei az egész kor 

természetszemléletére rányomták bélyegüket. Bernát esztétikájában és misztikájában a 
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külvilágbñl szerzett impulzusoknak látszñlag sokkal inkább negatìv, semmint pozitìv 

szerepe van. Derek Pearsall Landscapes and Seasons of the Medieval World cìmű 

monográfiájában úgy jellemzi a 11–12. század természetszemléletét, mint az érzéki 

tapasztalatoktñl valñ eltávolodást, véleménye szerint a patrisztikus kor egyházi 

gondolkodñinak tájpercepciñja klasszikus hatására, még figyelembe veszi a személyes 

tapasztalatot, ezzel szemben Szent Anzelm és Clairvaux-i Bernát már gyanakodva 

tekintett mindenre, ami örömet okozott az érzékeknek, többek között a természeti világ 

fizikai szépségére is.612
  

Aron Gurevics szerint a középkori ember természetszemléletét a szakirodalom 

többek között azért értette félre, mert olyan szigorú aszkéták, mint Szent Bernát példáját 

tartották szem előtt: „A szakirodalom nem egyszer hangoztatott olyan nézetet, hogy a 

középkori emberből a természet iránti minden esztétikai érzék hiányzott, a középkori 

ember nem tudott gyönyörködni a természetben, nem tudta csupán szépségeiért 

értékelni, sem csodálója, sem szemlélője nem volt. Általában a Clairvaux-i Szent 

Bernát-féle történetre hivatkoznak, aki egy teljes napig utazott a Genfi-tó mellett 

anélkül, hogy észrevette volna: a középkori embert ennyire elvonta a környező világtól 

az Istenről való elmélyült elmélkedés. Szent Bernát példája azonban nem meggyőző, 

minthogy nem ítélhetjük meg a középkori embert e fanatikus hitvallóról, a világról való 

lemondás e szenvedélyes prédikátoráról.”613
 

Bernát és a természet kapcsolatárñl alkotott vélemények napjainkig is kevéssé 

változtak a középkorkutatásban. Még olyan egészen kurrens művek is, mint Alfred K. 

Siewers Strange Beauty cìmű munkája – amely az ìr szigetvilág természetszemléletét 

mutatja be – is azon a véleményen vannak, hogy Clairvaux-i Bernát új korszakot nyitott 

meg a természetszemléletben, amelyben a fizikai világ szépségeivel szoros 

kapcsolatban állñ felfogást a szimbolizmus vette át. A természettel szembeni intenzìv 

fizikai kapcsolat, a 12. században kezdett elsorvadni, Bernát Genfi-tñ mellett tett 

utazása pedig „vìzválasztñnak” tekinthető a tájszemlélet történetében.614
 A clairvaux-i 

apát fizikai környezettel kapcsolatos aszketikus hozzáállásárñl kialakìtott véleményt a 

szakirodalom szinte kizárñlag Saint-Thierry-i Vilmos Vita Primájában leìrt epizñdokra 

alapozza. Vilmos azt ìrja a fiatal Bernátrñl, hogy annyira sanyargatta érzékeit, hogy 
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végül azok teljesen eltompultak ìgy szinte teljesen elvesztette kapcsolatát a külvilággal. 

Cîteaux-ban eltöltött noviciátusa idején nem tudta megmondani, hogy a scriptórium 

mennyezete boltozott-e vagy sem. Hiába járt sokszor a templomban úgy gondolta, hogy 

a szentély falán csak egy ablak találhatñ, holott három volt.615
 Vilmos azonban sokkal 

inkább saját tapasztalataibñl merìt a fent leìrt életrajzi részletekkel kapcsolatban, 

semmint Bernát életéből. Ennek legékesebb bizonyìtéka, hogy 1113 és 1115 között, 

amikor a későbbi clairvaux-i apát Cîteaux-ban tartñzkodott, még nem épültek fel a 

kőépületek, a fa épületeknek, pedig nem volt boltozata.616
 Bernát viszonyát a fizikai 

világ szépségeihez a Vita Primán kìvül leginkább az Apológiára utalva idézi a 

szakirodalom. Az Apológiában Bernát marñ gúnnyal kritizálja a clunyi szerzetesek 

életmñdját. Az újabb szakirodalomban olyan nézetek is felmerültek, hogy munkájában 

Bernát nem valñs szobrászati alkotásokat ìrt le, hanem a klasszikus retorika elemeit 

felhasználva általánosságban beszél a művészetekről.617
 

A fent ismertetett szakirodalom vélekedésével ellentétben Martha Newman 

egészen más képet fest a ciszterci természetszemléletről. A szerző szerint Bernát és 

szellemi utñdai műveiben nem a fizikai világ szépségeivel kapcsolatos elzárkñzás 

jelenik meg, hanem a természet szépségeire történő rácsodálkozást lehet tetten érni. A 

fehér szerzetesek a lelki fejlődést a kerti és mezőgazdasági munkák képeivel festették 

le, az elzárt és termékeny kert az Énekek énekének Hortus Conclususa pedig nemcsak 

Szűz Mária, hanem az egyház és a lélek szimbñluma ìrásaikban.618
 A hegy Isten 

lakñhelyét, a völgy pedig az alázatosságot jelképezi, mìg a vìz legtöbbször Krisztusra 

utal Szent Bernát műveiben. Jean Leclercq véleménye szerint azonban ezen, természeti 

világbñl vett szìnes allegñriák, nem a ciszterci szerzők élénk képzeletvilágát dicsérik, 

hanem szinte kizárñlag biblikus és klasszikus irodalmi hagyományokon nyugszanak. A 

ciszterci kommentátorok főleg állatok, drágakövek, szìnek és növények leìrásakor 

használtak antik forrásokat a Biblia mellett. Ezek a leìrások a középkori ìrñk 

többségénél szinte szñrñl szñra megegyeznek, hiszen Beda Venerabilis (673/674–735) 

és Sevillai Izidor (560–636) közvetìtésével antik természettudñsoktñl, főleg Pliniustñl 
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vették át azokat. Bernát maga is beismeri, hogy a növények ismeretében az antik 

szerzőkre hagyatkozik, a nárdus leìrását például szñ szerint vette át Plinius Naturalis 

Historiae cìmű művéből.619 Newman ezzel szemben úgy vélekedik, hogy a ciszterci 

misztikában igenis megjelenik a személyes tájpercepciñ. Ezek a szövegek nagyon jñl 

tanúskodnak arrñl, hogy a fehér szerzetesek nemcsak élénk megfigyelői, de csodálñi is 

voltak az őket körülvevő természeti környezetnek. Erre utal, hogy a ciszterci szerzők 

gyakran már azelőtt leìrják a természeti motìvumokat, mielőtt annak spirituális 

jelentését kibontanák.  

Susan Warrener Smith rövid tanulmányában szintén azt prñbálja meg 

bizonyìtani, hogy Clairvaux-i Bernát nem gyanakvással, hanem érdeklődéssel fordult a 

természet világa felé, ugyanis a természet Bernát munkáiban nemcsak a misztikus és 

szent dolgok bemutatásának eszköze, hanem az egyedüli hely ahol Isten 

megtapasztalhatñ. A tanulmány a négy alapvető elem: a föld, a tűz, a vìz és a levegő 

motìvumainak fontosságára hìvja fel a figyelmet Bernát műveiben. Warrener Smith a 

források alapján arra a végkövetkeztetésre jut, hogy Szent Bernát természetszemléletét 

optimizmus és a természeti környezet iránti tisztelet jellemezte.620
  

Bernát Rievaulx-i Elrédhez ìrott egyik levelében a szépséges természeti tájat 

nemcsak a szemlélődés eszményi helyének, hanem az igazi tudás forrásának is tartja. A 

clairvaux-i apát már korábban megprñbálta rávenni tanìtványát, hogy ìrjon egy 

értekezést a szeretetről. Elréd megprñbálta visszautasìtani a megtisztelő megbìzást arra 

hivatkozván, hogy stìlusa nem kellőképpen kifinomult.621
 Szent Bernát válaszában 

szembeállìtja a városi grammatikusok nyakatekert tudományát a vidéki élet 

harmñniájával: „Ne a grammatikusként, hanem sokkal inkább a tanulatlanként, ne az 

iskolából, hanem a konyhából menj a sivatagba, ahol a sziklák és a hegyek között, 

földműves paraszt módjára baltával és kalapáccsal fogsz izzadni a mindennapi 

kenyérért. Ahol inkább hallgatni tanul az ember semmint beszélni, ahol a szegény 

halászok öltözéke alatt nincs megengedve a szónok saruja. Sem a hegyek csúcsai, sem a 

durva sziklák, sem völgyek mélysége nem riasztanak vissza, mert azokban a napokban a 

hegyek édességet fognak csepegtetni, tej és méz folyik a dombokon, amikor a völgyek 

bővelkednek majd a gabonában. Akkor mézet lehet szedni a kövekből, és olajat a 
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 Leclercq: The Love of Learning. 84., kül. 134–136.  
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 Warrener Smith: Bernard of Clairvaux and the Natural Realm: Images Related to the Four Elements. 
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 Gilson: „Sub umbis arborum”. 149-150.  
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legkeményebb sziklákból. Ott a hegyek és a sziklák közt van Krisztus nyájának legelője. 

Úgy vélem, hogyha ott az értelem segítségével bármelyik sziklára ráütsz kalapácsoddal, 

akkora bölcsességet tudsz szerezni belőle, amekkorát a magisterek könyveiből soha nem 

meríthetsz. És soha nem tanulhatsz annyit az iskolákban, amennyit a déli hőségben a fák 

hűvös árnya alatt.”622
 

A fenti szövegben Szent Bernát nem arra utal, hogy a grammatikát jobban el 

lehet sajátìtani a vidéki táj csendjében, mint a városi iskolákban. A tudás és tanulás alatt 

a clairvaux-i apát nem az ismeretek szerzését érti, hanem misztikus vallási tapasztalatok 

átélését, az Ige jelenlétének és Isten szeretetének megtapasztalását.623
 A szerzetes ezt a 

tudást legjobban a teremtett világ szépségeit szemlélve szerezheti meg. Leclercq 

véleménye szerint Bernát fenti levelében nem a természeti táj szépségére utal, hanem a 

mezőkön végzett munkára és az azt követő imára valamint elmélkedésre, ugyanis a 

fizikai munka és a szemlélődés szorosan összekapcsolñdott a ciszterciek életében.624
 

Étienne Gilson viszont úgy véli, hogy a ciszterciek közeli kapcsolatban éltek az őket 

körülvevő természeti környezettel és a monostoraikat övező táj elemeit beépìtették 

misztikus műveikbe. Véleménye szerint a szöveg nemcsak szimbolikusan értelmezhető, 

hanem a ciszterci szerzetes napjának életszerű jelenetét is bemutatja: a mezei munkában 

elfáradt szerzetes a déli nap heve elől menedéket keres a fák árnyékában, ahol az 

elvégzett munka felett érzett öröm és a teremtett világ szépségének látványa 

szemlélődésre ösztönzi.625
 Sorrell szintén egyetért azzal, hogy Bernát számára fontos 

volt a természet szépsége, véleménye szerint Leclercq értelmezése túlzottan egyoldalú, 

hiszen a szövegből egyértelműen kiderül, hogy a ciszterciek a mezei munkát egyaránt 

tekintették a lelki fejlődés eszközének és a letűnt, valamint az eljövendő paradicsomi 

harmñnia megjelenìtésének.626
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 „Dicens te minus grammaticum, immo pene illiteratum, qui de coquinis, non de scolis ad heremum 

veneris, ubi inter rupes et montes agrestis rusticus victitans, pro diurno pane in securi desudes et malleo, 

ubi magis discitur silere quam loqui, ubi sub habitu pauperum piscatorum coturnus non admittitur 

oratorum. Sed nec ardua montium nec aspera rupium nec vallium concava perhorresco, cum in diebus 

istis montes stillent dulcedinem et colles fluant lac et mel, in quibus valles abundant frumento, in quibus 

mel sugitur de petra, oleumque de saxo durissimo, et in rupibus et montibus sunt pascuae ovium Christi. 

Unde arbitror quod malleo illo tuo aliquid de rupibus illis excuderis quod sagacitate ingenii, de 

magistrorum scriniis non tulisses, et nonnunquam tale aliquid in meridiano fervore, sub umbris arborum 

senseris quale nunquam didicisses in scolis.” – Bernardus Claravallensis: Epistola 106.  
623

 Gilson: „Sub umrbis arborum”. 150.  
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 Sorrell: Saint Francis of Assisi and Nature. 30.  
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Szent Bernát természetszemléletéről nem könnyű véleményt formálni, ahogy 

magárñl Bernátrñl se könnyű. A clairvaux-i apát ellentmondásos személyisége sok 

nehézséget okozott a történészeknek. Jean Leclercq „számos Szent Bernátrñl” beszél és 

azt állìtja, hogy a clairvaux-i apát személyisége mindig ellentmondásos volt.627
 Brian 

Patrick McGuire pedig a Difficult Saint
628

 cìmet adta Bernát személyiségével foglalkozñ 

könyvének. Paradoxonnak tűnhet, hogy a külvilágban olyan harcos és agilis szellem, 

mint Bernát monostorán és rendjén belül a leggyengédebb szeretetről tett 

tanúbizonyságot, szerzeteseinek nemcsak atyja, de „anyja” is volt.629
 Az is 

ellentmondásos látszñlag, hogy Bernát hogyan tudta képviselni a tökéletes magány és 

kontempláciñ szellemét, ha folyton úton volt és szüntelen az egyház ügyeivel 

foglalkozott. Bernát a világbñl valñ kivonulás eszméjét képviselte, mégis idejének nagy 

részét a „világban” töltötte, miközben a „világ” ügyeivel volt elfoglalva. Feltehetően 

Bernát természetszemlélete is hasonlñan összetett és ellentmondásos volt, mint 

személyisége.630
 Véleményünk szerint Szent Bernát egyszerre szemlélte szigorú 

aszkézissel és a teremtés iránti csodálattal a természetet. Mìg az előbbiről életìrásaibñl 

értesülünk, utñbbirñl saját ìrásai tanúskodnak. 

A továbbiakban a clairvaux-i apát és néhány 12. századi ciszterci szerző 

műveiből származñ szövegrészletek segìtségével arra tekintenénk ki, hogy miként 

jelennek meg a természeti képek a fehér szerzetesek spiritualitásában, különös figyelmet 

szentelvén a növény és kertszimbolikának, amelyben leginkább kimutathatñ a misztikus 

gondolkodás és a teremtett világ szépsége iránti fogékonyság együttes jelenléte. 

A táj és még inkább a kert nagyon alkalmas a ciszterci mentalitás vizsgálatára, 

hiszen az elmélyült lelkiség és a gyakorlati haszon egyszerre jellemezte ezeket a 

helyeket, ugyanúgy ahogy a ciszterci gondolatvilágban is jñl megfért egymás mellett a 

praktikus és a spirituális gondolkodás, a szemlélődő és a cselekvő élet.631
 A kert 

gyümölcsei és zöldségei ellátták élelemmel a teljes önellátásra törekvő ciszterci 

monostort, gyñgyfüveiből gyñgyszereket készìtettek az infirmariumban fekvő betegek 

számára, ugyanakkor a kert a meditáciñ és kontempláciñ helye is volt, ahol a természet 

szépségei a szerzetest a múlt biblikus kertjeire, vagy a Paradicsom eszkatolñgikus 

képeire emlékeztették, ahogy ezt Clairvaux leìrása kapcsán már láthattuk. A ciszterci 
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 Leclercq: Toward a Sociological Interpretation of Various Saint Bernards. 19–33.  
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 McGuire: The Difficult Saint.  
629

 Bynum Walker: Jesus as Mother. 1982. 110–154.  
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 Sommerfeldt: Bernard of Clairvaux on the Spirituality of Relationship. 118.  
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 Stock: Experience, Praxis, Works and Planning in Bernard of Clairvaux. 246.  
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misztika kertszimbolikája igen szerteágazñ.632
 Jñl szemlélteti ezt a következő, Szent 

Bernáttñl vett idézet: „Három kert van, melyben a kiválasztott lelkek sétálnak: a 

romlandó élet bosszúsága, mely az a dióskert, ahol Zsuzsanna fürdik, a legnagyobb 

szépség és kellemetesség, mely a gyönyörök kertje, ahová Ádám helyeztetett, hogy 

művelje és oltalmazza azt, valamint Isteni látásának édessége és kellemetessége, amely 

a bérekesztett kert, ahol József maga állította a sziklába vájt sírt.”633
 A kert egyszerre 

jelenti a Genezis Édenkertjét, amely a bűnbeesés helye, az Énekek énekének kertjét, 

amely a misztikus szeretet szimbñluma, a Getsemáné kertet, amely Krisztus szenvedését 

idézi és Arimátiai Jñzsef kertjét, a feltámadás helyszìnét. A kert az eljövendő mennyei 

boldogságot is megjelenìti. Clairvaux-i Szent Bernát életművének egyik 

legkiemelkedőbb alkotása az a 86 prédikáciñ, melyet az Énekek énekének 

kommentárjaként ìrt meg. Ezzel a befejezetlenül maradt művével – melyet méltán 

tekinthetünk a ciszterci misztika gyöngyszemének – érdemelte ki Bernát a doctor 

mellifluus jelzőt az utñkortñl. Az Énekek énekének szerelmi költeményét már az 

egyházatyák is Krisztus és az egyház kapcsolataként értelmezték. Bernát misztikájában 

előtérbe kerül a hìvő lélek és Krisztus szeretetkapcsolata. A clairvaux-i apát követői 

folytatták megkezdett művét, a 12–13. század folyamán több az Énekek énekéhez ìrott 

prédikáciñgyűjtemény keletkezett. Az emlìtett ñszövetségi könyv, amely magasztos és 

lìrai mñdon ábrázol egy szerelmi jelenetet, gyönyörű természeti környezetet fest meg 

háttérként. A menyasszony és a vőlegény (az egyházatyák és a későbbi kommentátorok 

szerint: az egyház és Krisztus, illetve a lélek és Krisztus) egy virágzñ és pazarul illatozñ 

kertben találkoznak. Ezért is tekinthetjük a táj és kert szimbñlumokat a ciszterci 

misztika fontos eleminek.  

 A ciszterci mariolñgiában is nagyon gyakori a kert motìvuma. Szűz Mária kertje 

a hortus conclusus, az Ige testetöltését szimbolizálja. Mária méhe egyszerre elzárt és 

termékeny, védett és gyümölcsöző, mint az eszményi kolostorkert. A hortus conclusus 

ideális elhelyezéséről olvashatunk Alain de Lille /Alanus ab Insulis/ (1120–1203) 

ìrásában: (Szűz Mária kertje)„… bőséges, hogy gyümölcsözzék, ékes, hogy 

gyönyörködtessen, szabályos, hogy jó levegőt kapjon, termékeny, hogy gazdag termést 
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 A témárñl bővebben Urbán: Kertszimbñlumok a ciszterci misztikában. 24–43.  
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 “Triplex est hortus in quo electae animae spaciantur: molestia corruptibilis vitae, quae est hortus 
nucum, in quo Susanna lavantur, amoenitas, iucunditas supernae, quae est hortus deliciarum, in quo 

ponitur Adam, ut operetur et custodiat, dulcedo et suavitas visionis divinae, quae est hortus conclusus, in 

quo Joseph sibi statuit monumentum in petra excissum.” – Bernardus Claravallensis: Sententiae. 45. 
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adjon.”634 A védettség és a termékenység Szűz Mária tulajdonságai, de hasonlñan védett 

és bő termésű a kolostorkert is. A szabályosság a kolostornégyszög kertjére utal, mely a 

külvilágtñl ugyan elzárt, az ég felé viszont nyitott.  

Az egyház kertjének üde szìnfoltjai a „balzsamillatú virágágyak”. A virágok 

többnyire a hìvők lelkét vagy erényeit testesìtik meg, Krisztus, mint gondos kertész 

ápolja azokat. A virágokat, valamint a fűszer és gyñgynövényeket nem különìthetjük el 

egymástñl a korabeli kolostorkertben. A rñzsa és a liliom nem hiányozhatott a 

virágágyakbñl, de a viola és az izsñp is fontos virágok voltak. Ahogy Szent Bernát ìrja: 

“Négyféle fűszer ékesíti Isten kertjét: a testi tisztaság ékessége, mely olyan akár a liliom, 

az ártatlan lélek kegyelme, mely hasonlatos az izsóphoz, a szabad ékesszólás igazsága, 

mely olyan, akár a viola, és a szüntelen munka igazsága, mely hasonlatos a rózsához.”635 

Vagy amiként Adam de Perseigne /Adamus, abbas Perseniae/ (†1190) Fragmenta 

Mariana cìmű művében olvashatjuk: “Visszatekintett az Úr és leszállott kertjébe, ahol az 

alázatosság izsópja illatozott, a tisztaság lilioma virított, és amelynek közepén a szeretet 

rózsája ontotta illatát.”636 Az idézett szövegrészben a virágok elhelyezésére is találunk 

utalást, a legfőbb erényt, a szeretetet jelképező rñzsát az ágyás közepére helyezte az 

apát. Alain de Lille Énekek énekéhez ìrott kommentárjában megjelenik az a toposz, 

amely a virágokat a szentség különböző fokozataival: a mártìromsággal és a 

szüzességgel azonosìtja: „A gyönyörök kertjéből nem hiányoznak, sem a türelem rózsái, 

sem a szüzesség liliomai, az Úr testének és vérének rózsái, és a tisztaság liliomai.”637 A 

rñzsa és a liliom szépsége és szìne által érdemelte ki ezt a magas helyet a szimbolikus 

kolostorkertben. Szintén valñs tulajdonságuknak köszönhetik helyüket a kertben a viola 

és az izsñp, a viola ugyanis a fák árnyékában megbújñ aprñ virág, amely az alázatosság 

szimbñluma volt a középkorban.  

A legtöbb virággal a korábban Szent Bernátnak tulajdonìtott Vitis mystica cìmű 

műben találkozunk. Krisztus szőlőskertjében a szőlő mellett számtalan szìnes virág is 

illatozik: „Mivel virág nélkül nem terem gyümölcs, Jézus bőségesen virágzott. Mik az ő 
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 “...satus ut fructificet, distinctus ut delectet, rectus ut capiam aerem, uber ut prebeat copiam.” – 

Alanus de Insulis: Elucidatio in Cantica canticorum. 82. 
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 „Quattor species herbarum sunt in horto Dei: puritas corporalis munditiae, quae est quasi lililum, 

gratia spiritualis innocentiae, quae est quasi hyssopus, veritas liberalis eloquentiae, quae est quasi viola, 

iustitia operationis continuae, quae est quasi rosa.” – Bernardus Claravallensis: Sententiae. 52. 
636

 “Respexit ergo Dominus, et descendit in hortum suum, unde spirabat hyssopus humilitatis, vernabat 
lilium castitatis, et in medio rosa fragrabat amoris.” – Adamus abbas Perseniae: Fragmenta Mariana. 

750. 
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 “Hortus deliciarum, in quo non rosae patientiae, nec lilia virginitatis desunt, in quo rosa Dominici 

corporis et sanguinis, in quo lilium castitatis.” – Alanus de Insulis: Elucidatio in Cantica canticorum. 82. 
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virágai, nemde az ő erényei? Ugyanis csodálatosan, rendkívüli módon és kiválóan 

virágzott az ő szőleje, és nem egyfajta virágot hozott, mint más szőlők és fák, hanem a 

virágok összes válfaját magába foglalta… Tehát az a szőlőskert nemcsak egy, hanem a 

virágok minden fajtáját magába foglalta: az alázatosság violáját, a tisztaság liliomát, a 

türelem és szeretet rózsáját, és a mértékletesség virágát, melyet sáfránynak nevezünk. 

Mily gyönyörűséges is lesz a mi szőlőnk gyümölcse, ilyen szép virágzás után… Nemcsak 

évente beültetjük ezekkel a virágokkal szőlőskertünket, hanem gyönyörködünk is bennük, 

és azoknak szépségét csodáljuk, édes illatuk a legnagyobb mértékben gyönyörködtet, 

táplálkozni azonban nem szoktunk velük, miként a méhek, akik a virágokról a legédesebb 

táplálékot gyűjtik össze. Mindazonáltal azt mondjuk, hogy egy virág sem – azaz egy 

erény sem, amelyet a virágok jelentenek –, nem hiányzik a mi szőlőnkből. Milyen erény 

is hiányozhat az Úr erényei közül?”638  

A cserjék már a hierarchiának magasabb fokán vannak, és általában Máriát vagy 

Krisztust szimbolizálják. Thomas de Cîteaux /Thomas, Cisterciensis monachus/ (†1190) 

az Énekek énekéhez ìrott kommentárjában Krisztust ñszövetségi példákon keresztül 

örökzöldekhez és cserjékhez hasonlìtja: „Maga Krisztus volt a borostyán, ő volt a 

boróka és a füge: borostyán a testetöltésben, boróka a szenvedésben, füge a 

föltámadásban. Ugyanis a borostyánnak gyenge a törzse, viszont levele örökké zöldell. 

Hasonlóképpen Krisztus testében gyengének és erőtlennek mutatkozott, azonban örök 

erényei és az isteni romolhatatlanság által erős volt…”639Az örökzöld növények 

motìvuma különösen alkalmas Krisztus megjelenìtésére, a télen is zöldellő borñka és 

borostyán utalás az örök életre. A Sankt Gallen-i alaprajzon is borñka áll a kolostorudvar 

közepén. Ahogyan ezek a növények változatlanok az évszakok körforgása során, 

ugyanúgy jelenti Krisztus a benne hìvőknek az örök életet. Bár a szerző ñszövetségi 

párhuzamok alapján bontja ki az emlìtett metaforákat, a személyes megfigyelés szintén 

megjelenik a szövegben. 
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 „Sed quia sine flore non pervenitur ad fructum, floruit ille benignus Jesus. Qui sunt flores ejus, nisi 

virtutes? Floruit enim mirabiliter et valde singulariter et excellenter Vitis haec, non unum florum genere, 

sicut aliae vites et arbores, sed omnium florum speciem in se continebat. ...Habuit ergo Vitis ista vera 

non unius, sed omnium florum speciem: violam humilitatis, lilium castitatis, rosam patientiae, et florem 

abstinentiae, quam crocum appellamus. Quam jucundus, et putas erit fructus Vitis nostrae tanta 

jucunditate florentis.” – Bernardus Claravallensis: Vitis Mystica. 667. 
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 “Fuit ei Christus hedra, fuit juniperus, fuit ficus: hedra in incarnatione, juniperus in passione, ficus in 

resurrectione. Sicut enim hedera vilem truncum habet, tamen perpetuo viret folis, sic Christus in carne 

vilis et abjectus apparuit, et tamen perpetuis virtutibus viruit, vel incorruptione divinitatis...Fuit 

juniperus in passione..” – Thomas Cisterciensis monachus: Commentarium in Cantica canticorum. 205–
206. 
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A növények fejlődéséhez elengedhetetlen éltető elem a vìz. Minden 

kolostorkertben volt kút, patak vagy csatorna. A vìz szimbolikája a kereszténységben 

rendkìvül szerteágazñ, ez nem csak a négy elem egyike, hanem a megtisztìtñ keresztvìz 

és az isteni kegyelem kiáradása. A canterburyi Christ Church alaprajzán és a clairvaux-i 

leìrásban is jñl láthatñ, hogy a vìz felhasználása milyen komplex volt a monasztikus 

kultúrában.640
 A ciszteriek vìzrendszere és vìzi energia felhasználási mñdja a 

legfejlettebb volt a korban, a kolostor területére gyakran több kilométer hosszú 

vezetéken érkezett a vìz egy távolabbi forrásbñl.641
 Clairvaux leìrása jñl illusztrálja ezt: 

„Ez a forrás tehát a kelő nappal ellentétes oldalról fakad (…) Ahol a hegy kilöki, a völgy 

elnyeli(…) De nem kell Jónás próféta jelére várni, hogy három éjjel és három nappal 

rejtezve bujdosson: ezer lépésnyire, a kolostoron belül, szinte a föld szívéből előtörve 

fölbukkan, és valamiképpen ismét életre kelve megjelenik, látni és hasznosítani is engedi 

magát a testvéreknek (…)”642
 

A vìzvezeték metaforája a clairvaux-i apát mariolñgiájának legszebb és 

legtömörebb összefoglalása: „Örök élet, kifogyhatatlan forrás, amely a Paradicsom 

földjének egészét öntözi. És nemcsak öntözi, hanem elárasztja, a kertek kútja, az élő 

vizek forrása, amelyek sebesen folynak le a Libanonról, és folyójának árja örvendezeti 

meg Isten városát. (Zsolt. 45.5) Ki valójában az élet forrása, nemde Jézus Urunk?(… ) 

Elvezetik a forrás vizét hozzánk… Lefolyik a mennyei vízvezeték csatornáján, nemcsak a 

forrás bőségét nyújtván, hanem a kegyelem cseppjeivel a mi kiszáradt szívünket 

megöntözi. Egyesekét jobban, másokét kevésbé.”643
 Bernát teolñgiájában Mária 

kiemelkedő üdvtörténeti szerepet kap – amint fentebb már láttuk –, nemcsak Isten 

szülőanyjának, Theothokosznak tekinti, hanem a kegyelem legfőbb közvetìtőjének. A 

valñdi kegyelem és igazság Jézusnál, az élő forrásnál van, de a gyarlñ emberi lélekhez 
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 Landsberg: The Medieval Garden. 35.  
641

 A középkori ciszterci vìzrendszerekről lásd Bonoit–Wabont: Mittelalterliche wasserversorgung in 

Frankreich. Ein fallstudie: Die Zisterzienser. 185–226. 
642

 Clairvaux. 291. Eredeti: „Hic ergo fons (quod boni fontis esse fertur indicium) ex opposito solis 

orientis oritur… Ubi eum mons evomit, vallis deglutit… Sed ne exspectes signum Jonae prophetae, ut 

tribus diebus, et tribus noctibus delitescat absconditus: statim ad mille passus intra claustrum monasterii, 

quasi de corde terrae resuscitatus progreditur, et quodammodo redivivus apparet, visui tantum et usui 

fratrum se offerens, ne cum aliis quam cum sanctis sors illius ammodo sit in futura.” – Descriptio 

Clarae-Vallensis. 574. 
643

 „Vita aeterna, fons indeficiens, qui universam irigat superficiem paradisi. Nec modo irrigat, sed 

inebriat, fons hortorum, puteus aquarum viventium, quae fluunt impetu de Libano: et fluminis impetus 

laetificat civitatem Dei. Quis vero fons vitae, nisi Christus Dominus?.. Derivatus est fons usquae ad 

nos… Descendit per aquaeductum vena illa coelestis, non tamen fontis exhibens copiam, sed stillicidia 

gratiae arentibus cordibus nostris infundens, aliis quidem plus, aliis minus.” – Bernardus Claravallensis: 

Sermo in nativitate Beatae Mariae. 276–277.  
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Mária csatornáján keresztül érkezik. Ezek a sorok egyben a ciszterciek és a monasztikus 

infrastruktúra valamint technolñgia közötti szoros kapcsolatra is rávilágìtanak.  

A quadrum kertjében szinte minden monostorban volt kút. A ciszterci 

épìtészetben a kút nem az udvar közepén, hanem a refektñriummal szemben 

helyezkedett el, amelyet a nagyobb monostorokban kerek vagy oktogonális alaprajzú 

kútház vett körbe.644
 A kút nemcsak a monostor belső helyiségeinek vìzellátását 

biztosìtotta, hanem minden vasárnap reggel itt zajlott le a „mandatum”, a lábmosás 

ceremñniája. A kút volt a monostor szìve. Mivel egyszerre lepecsételt és termékenyìtő 

vizet árasztñ, nagyon alkalmas Krisztus fogantatásának megjelenìtésére. Alain de Lille 

Máriát kegyelmet árasztñ és az igaz tanìtás által védelmezett kútként ábrázolja: 

„Istenszülő Szűz, a legtermékenyebb bőséget árasztó kút vagy, amelyből kimondhatatlan 

irgalmak folynak, és amelynek kegyelme mindeneket öntöz. Kút, melynek kegyes méhe 

befogadja könnyeink áradását. A hit, az evangéliumi igazságok pecsétje, és a szüzesség 

zára oltalmazzák, nehogy az eretnekek vagy a gonosz szellemek megfertőztessék hitedet 

vagy az Evangélium igazságát.”645
 

A középkori szerzetesek gyakran a temetőben helyezték el gyümölcsöskertjeiket, 

ahogy erre a Sankt Galleni alaprajz is utal. A sìrokon növő virágok metaforájának 

legszebb és legrészletesebb kibontásával Guerric d'Igny /Guerricus Igniacensis/ (1087–

1157) egyik prédikáciñjában találkozunk: „A bűnösöknek teste, nemde holtaknak sírja? 

Így, tehát akik átadták magukat a testnek, nem a kertekben, hanem a sírokban 

lakoznak… Valóban nagy a különbség a kertek és a sírok között. Emez tele van minden 

mocsokkal és a holtak csontjaival, míg amaz a virágok és a gyümölcsök minden 

kedvességével és édességével. De akkor miért látunk olykor sírokat a kertekben? 

Egykoron az Urat is egy kertben temették el. És ha sírok vannak a kertekben, vajon 

vannak-e kertek a sírokon? Bizonyára, de csak az igazak sírján. Ott egészen meg fog 

újulni a kerteknek legnagyobb szépsége, tudniillik el fog jönni az igazak feltámadásának 

tavasza, és újra virágozni fog az ő testük, és nemcsak az igazak csontja fog kihajtani, 

mint a zöld fű, hanem minden igaz kihajt majd, akár egy liliom, és örökké virágozni fog 

az Úr előtt. Nem úgy a gonoszok, nem úgy, akiket úgy temetnek el, mint a szamarat… 
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 A ciszterci kutakrñl Grüger: Cistercian Fountain Houses in Central Europe. 201–222. 
645

 „Et tu, Virgo Dei genitrix, fuisti uber copia plenitudinis, fons in quo ineffabilis misericordiae 

fluentum , in quo gratiarum omnium irriguum. Fons qui in sinu suae pietatis recipit lacrymarum 

nostrarum profluvium. Signatus fidei sigillo, evangelicae veritatis signaculo, et virginitatis pessulo, ita ut 

nec haeretici vel daemones in te fidem vel Evangelii veritatem possint infirmare.” – Alanus de Insulis: 

Elucidatio in Cantica canticorum. 82. 
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amennyire az ő tisztátalanságuk eltér a virágzó kertek látványától, annyival inkább 

összehasonlíthatatlan távolság van a lelki gyönyörűség és a testi kívánságok élvezete 

között.”646
 Ez a szövegrészlet a kertek és sìrok közötti éles ellentétre épìti azt a 

paradoxont, amely az élet és halál, bűn és erény kapcsolatában mutatkozik meg, de végül 

ezt a látszñlagos ellentmondást feloldja. Mìg a sìrok, a halál helyei és jelképei 

kellemetlen és groteszk képzetekkel jelennek meg a középkori ember szeme előtt, addig 

a virágzñ és gyümölcsöző kertek az életet szimbolizálják. Az élet és a halál közötti 

ellentétet Guerric a kertek szépsége és a sìrok rútsága közötti távolsággal szemlélteti. A 

halál és az élet látszñlag egymásnak szöges ellentétei és kizárják egymást. „De akkor 

miért látunk sírokat a kertekben?” teszi fel a retorikai kérdést a szerző. A halál és az élet 

mégsem zárják ki egymást, hisz „egykoron az Urat is egy kertben temették el”. Krisztus 

üres sìrja az élet győzelmét jelenti a halál felett, vagyis Krisztus kereszthalála és 

feltámadása által legyőzte a halált, ezzel biztosìtotta hìvei számára az örök életet. Az élet 

és a halál ellentéte Krisztus sìrjának kertjében oldñdik fel, és a két fogalom egymás 

kiegészìtőivé válik. Ezután a szerző felcseréli a két motìvumot: „De, ha sírok vannak a 

kertekben, vajon vannak-e kertek a sírokon?” A halandñ ember hordozhatja-e magában 

az örök életet? Erre válasza, hogy az igazak sìrján fognak kertek nőni, vagyis ők fognak 

feltámadni. Az igny-i apát a tavasz gyönyörű képével mutatja be a feltámadást. A 

bűnösök és gonoszok, akik sìrokhoz hasonlatosak nem részesülnek ebben.  

A kert művelésének elemei, mint az ültetés, gyomlálás, metszés a lélek 

művelésének metaforái a ciszterci irodalomban igen gyakoriak. Az egyház kertjét, vagy 

a hìvő lelkek virágágyását Krisztus műveli és gondozza, ugyanis János Evangéliumában 

(Ján. 20. 15.) kertész alakjában jelent meg az üres sìr előtt kesergő Mária Magdolnának. 

A kertészkedő Krisztus Szentìrásbñl vett képének legrészletesebb kibontásával Gilbert 

of Hoyland művében találkozunk. A szöveg azáltal hangsúlyozza a személyes 

megváltást, hogy Jézus saját kezével dolgozik kertjében, az egyházban. „(Az egyház 
                                                           
646

 „Quae habitas in hortis amici auscultant, fac me audire vocem tuam. Non sum ego cui hoc dictum 

debeat videri, non sum qui habitem in hortis, magis mihi videor esse de illis qui habitant in sepulcris. 

Corpora enim peccatorum quid sunt nisi sepulcra mortorum? Qui ergo dediti sunt corporibus suis, non in 

hortis habitant sed in sepulcris… Magna sane differentia est sepulcrorum et hortorum. Haec plena omni 

spurcitia et ossibus mortuorum, illi omni suavitatae et gratia florum aut fructum. Quid enim si aliquando 

sepulcra videntur in hortis? Nam et Dominus in horto sepultus fuit. Et si enim sepulcra in hortis, 

numquid tamen horti in sepulcris? Ita fortassis, sed in sepulcris iustorum. Ibi plane vernabit gratissima 

quaedam amoenitas hortorum, verno scilicet illo tempore resurrectionis eorum, cum reflorebit caro 

eorum, et non solum ossa iussi sicut herba germinabunt, sed et totus iustus germinabit sicut lilium et 

reflorebit in aeternum ante Dominum. Non sic impii, non sic, qui sepultura asini sepeliuntur, et sine 

omni spe melioris resurrectionis…” – Guerric D‟Igny: Sermo ad excitandam devotionem in psalmodia. 

516–18.  
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kertjét) Ő maga (Krisztus) készítette, ő maga művelte, saját erényeinek ékességeivel 

ültette be, a Kegyelem forrásából öntözte nehogy kiszáradjék, falának oltalmával 

kerítette be, nehogy az illetéktelenek megszentségtelenítsék…(a balzsamillatú) virágágy 

a hívek lelke, melyet az igaz hit fegyelmével nevel, ásójával ügyesen megforgatja 

földjüket, a vétkek haszontalan gyomjaitól megtisztítja azokat. És kicseréli azt, amit ott 

termelt, tudniillik, hogy gyönyörködjék a kertekben, és liliomokat szedjen… Összegyűjti 

az igazak liliomait, azokat, akik a tökéletes fényességre érdemesek, és amit ezen életben 

felnevelt egy másikba átviszi.”647Gilbert leìrásában az egyház misztikus kertje mellett, 

ezúttal a valñdi kolostorkert nemcsak részleteiben, hanem egészében is megjelenik. 

Krisztus az egyház kertjében úgy tevékenykedik, mint a kolostorkertet művelő kertész 

(hortulanus). A szövegben szinte az összes kerti munkával találkozunk: a 

kerìtésépìtéssel, ültetéssel, öntözéssel, betakarìtással. A virágágyak gondozásának 

valñsághű megjelenìtése – az ágyás felásása, a föld fellazìtása, a gyomlálás és a 

palántázás leìrása – arra enged következtetni, hogy a szerző saját maga is járatos lehetett 

a kertészkedésben vagy legalábbis, jñl megfigyelte a kolostorkertben dolgozñ 

szerzetesek munkáját, hiszen még a kertész munkaeszközét, az ásñt is emlìti a szöveg. 

Mindez jñl illusztrálja, hogy a ciszterciek életében a kerti munkának kiemelt 

szerepe volt. Misztikájukban a növények nevelése és gondozása, a lélek nevelésének és 

gondozásának allegñriájává válik. Bár a cisztercieknél minden fizikai munkának 

megvolt a spirituális többletjelentése, a kertészkedéshez kapcsolñdott a legtöbb szellemi 

tartalom. Talán azért, mert ez egyszerre fejezte ki a teremtést, a megváltást és a lelkek 

gondozását. A ciszterciek a táj átalakìtásával és ipari tevékenységükkel is teremtő 

munkát végeztek, de mìg ennek eredménye csak élettelen anyag volt, addig a kertész 

által elvetett magbñl élő növény csìrázott ki.   

  A kolostorkert misztikus tája az a hely, ahol feloldñdik a város és a 

vadon ellentéte, hiszen a kolostornégyszög által határolt kertben egyszerre vannak jelen 

a természeti táj és az épìtett környezet elemei. Ez a kettősség jelenik meg Szent Bernát 

prédikáciñjában, aki a kolostort a Paradicsomkerttel azonosìtja: „Valóban a kolostor 

Paradicsom, a fegyelem falai által védett kert, amely bővelkedik minden nagy értékű 
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 “...quem ipse fecit, ipse excolit, ipse virtutum pigmentis consevit...Areola aromatis est mens fidelium 

que disciplina recte fidei est edocta, forrorio solertiae reversa, supervacuis herbis vitiorum purgata. 

Subdit quoquae quid ibi facturus veniat, scilicet ut pascatur in hortis et lilia colligat...colligit lilia eum 

iustos ad perfectum candorem meritorum, et hac vita educit et ad alios transvehit.” – Gilbertus abbas: 

Commentarium in cantica Canticorum. 127.  
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gazdagságban.”648
 A kolostort, pontosabban Clairvaux-t Bernát nemcsak a 

Paradicsommal, hanem a Mennyei Jeruzsálemmel is azonosìtotta. A Paradicsom és a 

Mennyei Jeruzsálem ábrázolásához a ciszterci szerzők gyakran egyszerre használták fel 

a város épìtett elemeinek és a kert növényeinek képeit. A Paradicsom kìvülről hatalmas, 

aranyfalú, erődìtett város, dìszes kapuval, belülről viszont a gyönyörök kertje, fákkal, 

virágokkal és csordogálñ patakokkal. Az épìtett civilizáciñ szabályosságának és a 

természet szépségeinek együttes motìvuma a Jelenések könyvének 21. fejezetéből merìt. 

A Mennyei Jeruzsálem négyszögletes alaprajzú város, drágakövekből épült falakkal, 

benne ered az élet vizének folyñja és itt emelkedik az élet fája. Az újszövetségi 

motìvumokat azonban a ciszterci szerzők az antik locus amoenus számos elemével 

kiegészìtették, ìgy a Jelenések könyvének mennyei városa illatozñ füvekkel, virágokkal 

és dalolñ madarakkal teli hellyé vált misztikus műveikben. Ennek a kettős képnek 

összetett jelentése volt. A négyszögletes, dìszes falú város a kolostornégyszöget idézi, a 

benne lévő illatozñ Paradicsom, pedig a quadrum kertjét. 

A Mennyei Jeruzsálem falai által közrefogott Paradicsomkert a ciszterci 

látomásirodalomban is megjelenik. Gunthelm 12. századi angol novìcius vìziñját 

Hélinande de Froidmont /Helinandus Frigidi Montis/ (1160 k.–1229) örökìtette meg. 

Gunthelm feltehetően lovag lehetett mielőtt belépett a ciszterci rendbe649
, aki arra tett 

fogadalmat, hogy számos bűne levezeklésére Jeruzsálembe zarándokol, azonban egy 

ciszterci apát tanácsára nem a földi, hanem az égi Jeruzsálemet választotta, azaz belépett 

novìciusnak egy ciszterci apátságba.  

A novìcius az apát távollétében azonban visszatért eredeti tervéhez és 

elhatározta, hogy elutazik. Az utazás előtti éjszaka démonok támadtak rá és 

megsebesìtették, ezután az apátság infirmáriumába került, ahol látomásában megjelent 

előtte Szent Benedek, aki végigvezette a Paradicsomon, a Poklon és a Purgatñriumon.  

Gunthelm látomásában több Paradicsom is megjelenik. Először Benedek 

lépcsőkön vezette föl a novìciust: „Miután fölmentek a lépcsőkön láta a novícius egy 

hatalmas fényes és zöldellő helyet a tiszta égbolt területén, és láta ott egy kápolnát a 

levegőben függeni…”.650
 A kápolna kìvül ugyan kisméretű volt, belül azonban hatalmas 
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 „Vere claustrum est paradisus claustralis, regio vallo discipline munita, in qua pretiosarum est 

mercium fecunda fertilitas.” – Bernardus Claravallensis: Sermones de diversis. 663. 
649

 Erre utal a szövegben a „vir quidam magnarum virium corporis, et propter illas magni nominis” 

formula –Helinandus Frigidi Montis: Chronicon. 1060. 
650

 „Post illus gradus ascensos vidit novitius locum magnae claritatis et viriditatis in regione puri 

aetheris, et vidit ibi capellam in aere pendentem…” – Uo. 1061. 
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és gyönyörű, benne Szűz Mária ült a szüzek seregének közepette. A Szűzanya arra kérte 

Gunthelmet, hogy esküdjön meg az oltár felett, hogy egész életében őt fogja szolgálni. 

Bár a szöveg nem emlìti a Paradicsom szñt, a hatalmas és zöldellő terület a mennyei 

kertre utal. Az épìtett elemek, a kápolna és a természet zöldje, valamint a pázsit itt 

szintén egyszerre jelennek meg. A látomásban úgy találkozunk a hortus conclusus 

motìvumával, hogy Szűz Mária nem a kert közepén, hanem a benne emelkedő 

kápolnában ül. Az égből aláfüggő kápolna az elzártságot, a zöld szìn a kert 

termékenységét jelképezi. 

 Ezután „Szent Benedek elvezette a novíciust egy virágzó, gyönyörű és édesen 

illatozó helyre, ahol szerzetesek és novíciusok sokasága tűnt fel előtte.”651
 Ezek közül 

egyesek gyönyörű koronát viseltek, mások, pedig csak reménykedve várták azt. Itt egy 

szerzetes, aki ugyanabban az apátságban szolgált, mint ő, intelmekkel látta el 

Gunthelmet és üzenetet bìzott rá. A novìcius ismét belépett egy Paradicsomba, az 

üdvözült szerzetesek lakñhelyére, mely megjelenését tekintve locus amoenus, azaz a 

kertek minden szépségével rendelkező hely. 

Gunthelm végül egy harmadik Paradicsomot is meglátogat. Ezután „… Szent 

Benedek megparancsolta Rafael arkangyalnak, hogy vezesse tovább a novíciust…Szent 

Rafael bevezette a Paradicsomba, és amint közeledtek felé, láta a novícius egy aranyból 

épült várost, amelynek hatalmas és gyönyörűséges kapuja volt. És míg csodálkozott, az 

angyal beküldte őt a kapun és látta a Paradicsomon belül a legszebb füveket és fákat, és 

daloló madarakat. Az egyik fa alatt volt a legtisztább forrás, melyből folyó fakadt, 

amely a város közepén csordogált keresztül.”652A forrás mellett Gunthelm megpihent, 

majd az angyal egy másik fához vezette, melynek tetején egy hatalmas embert látott 

dìszes ruhába öltözve. Rafael elmondta neki, hogy ez Ádám, az első ember, akit Jézus 

Krisztus vérével megváltott. A Paradicsomot elhagyván az angyal a halál árnyékának 

völgyébe vezeti a novcìust.  

A látomásban szereplő Paradicsom a Mennyei Jeruzsálem, mely egyszerre 

hatalmas és dìszes erődìtett város, és madárdallal teli, csobogñ patakok által öntözött 
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 „…sanctus Benedictus reduxit novitium per loca florida et delectabilia, et suaviter redolentia: ut ecce 

multitudo monachorum et novitiorum occurrerunt eius.” – Uo. 1061. 
652

 „…Sanctus Benedictus jussit sancto Raphaeli, ut duceret novitium, quo ducendus erat. Tunc S. 
Raphael duxit eum in paradisum: et cum appropinquarent, vidit novitius civitatem quamdam ex auro, 

cujus porta immensae pulchritudinis erat. Quam cum mireratur, angelus misit eum intra portam, et vidit 

intra paradisum herbas et arbores pulcherrimas et aves cantantes. Sub una arbore fons erat 

limpidissimus, cujus rivi per mediam civitatem fluebant.” – Uo. 1062.  
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kert, amely a civilizáciñ és a természet szépségeinek szintézisével jelenik meg. A 

mennyei hely a jövő tökéletes boldogságának és a bűnbeesés előtti harmñnia szìnhelye. 

Ádám jelenléte arra utal, hogy a Mennyei Jeruzsálem magába foglalja a Genezis 

Édenkertjét is. A két misztikus kert összemosñdása, a múlt és jelen üdvtörténeti 

dimenziñinak összekapcsolñdását is jelenti, egy olyan szférában, ahol nem lesz idő. Az 

Éden az üdvtörténet kezdete, a Mennyei Jeruzsálem annak beteljesedése. 

A kertet idéző toposzok szemléletesen tükrözik, hogy a korabeli ciszterciek 

gyönyörködtek a természeti szépségekben. A Paradicsom kertjeinek szépsége az 

üdvözülteknek egyszerre több érzékszervét is gyönyörködteti. A szerfelett fényes és 

zöldellő hely (locum magnae claritatis et viriditatis), a virágzñ és gyönyörködtető hely 

(loca florida et delectabilia), valamint a leggyönyörűbb fák (arbores pulcherrimas) 

toposzai a látványra utalnak, az édes aromák (suaviter redolentia) és a fűszerek emlìtése 

a jñ illatot idézik, a madarak dala (aves cantantes) pedig a fület gyönyörködteti. 

A hortus conclusus toposza nemcsak a középkori misztikus irodalmat követi 

végig, hanem felbukkan a képzőművészeti alkotásokban is. A 14. századtñl a Szűz 

Mária ábrázolások gyakori kìsérője lesz az elzárt kert. Ekkortñl jelennek meg a 

természet és táj naturalista elemei a művészetben. A késő gñtikus, majd reneszánsz 

táblaképeken és festményeken egyre gyakrabban ábrázolják a fallal körülvett, virágzñ 

kert közepén ülő Szűz Máriát, karjában a gyermek Jézussal, olykor szentek 

társaságában. 

A ciszterci táj és kertszimbolika témakörének befejezésként a fentiekben emlìtett 

misztikus szövegeknél egy jñval későbbi képi forrást emlìtünk, ahol számos már az 

előzőekben leìrt szimbñlum szerepel. Az egyik legszebb hortus conclusus ábrázolás egy 

„felső-rajnai mester” műve, amely 1430 körül keletkezett (8. ábra). Itt Szűz Mária a kert 

közepén ülve olvas, körülötte a gyermek Jézus és a szentek foglalnak helyet.653 A 

gyönyörű kert elemei naturalisztikusak, de mindegyiknek megvan a szimbolikus 

jelentése. Az itt megjelenìtett kert már nem a kolostorkert, hanem a kastélyok és várak 

gyönyörkertje, a kerti elemek azonban mindkettőben hasonlñak voltak, ugyanis a világi 

kertek is a kolostorkertekből fejlődtek ki. A kertet fal veszi körül, ennek védő funkciñját 

csak fokozza a pártázat megjelenìtése. Szűz Mária háta mögött a gyepen több virág nő: 

szegfűk, holdviolák, ìriszek. Az ìriszek csìkos szirmai a Szűzanya bánattal átitatott 

tisztaságát hivatottak kifejezni. A kép jobb sarkában Szent Borbála egy egyszerű, 
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 Pearsall–Salter: Landscapes and Seasons of Medieval World. 109.   
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téglalap alakú vìztárolñbñl vagy kútbñl vizet merìt. A kép jobb oldalán a mártìrok 

rñzsája, bal szélén a szüzek lilioma láthatñ. A gyep között számos virág nő: Szent 

Mihály lábánál az alázatosság violái, a gyermek Jézussal játszñ Szent Katalin mellett 

gyöngyvirágok, bal szélen Szent Mihály, Szent György és Szent Oszvald láthatñak. 

Szent Dorottya egy fárñl cseresznyét szüretel. A gyep között még számos egyéb virág 

virìt: az előtérben egy bokor bazsarñzsa, mellette haranglábak, primulák, hñvirágok, 

százszorszépek és eprek dìszìtik a kertet. A ciszterci kertszimbolika motìvumai nemcsak 

saját korukban voltak fontosak, hanem továbbéltek a gñtikus és reneszánsz 

képzőművészeti alkotásokon is. 
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7. „Világon kívüli hely a világ közepén”: a ciszterci táj bírálata 

 

A 12. század végének több angol szerzője erőteljesen bìrálja a ciszterci rendet. 

Gerald of Wales (1146–1223) és Walter Map (1130/35–1209/10) kifejezetten szatìrát ìrt 

a szigetországban néhány évtizede megtelepedett fehér szerzetesekről. A két walesi 

származású szerző az új rendek közül legártalmasabbnak a ciszterciek tevékenységét 

tartja, mivel az esztelen bìrvágy és a fösvénység mozgatja őket. A ciszterciek bìrálatában 

fontos szerepe van az általuk átalakìtott tájnak. 

 Gerald of Wales Speculum Ecclesiae cìmű művének megközelìtőleg a fele a dél 

angliai és walesi ciszterciek bìrálataként foghatñ fel. A világi klerikus annak ellenére, 

hogy marñ gúnnyal mutatja be a ciszterci rend tagjainak mérhetetlen kapzsiságát, 

torkosságát és telhetetlenségét, a rend korábbi generáciñirñl elismeréssel szñl, példának 

állìtja a Canterbury érseki székét 1184 és 1191 között betöltő ciszterci Baldwin of 

Fordot és Aumône apátját, Serlo of Wiltont (1168–1181). Dicsérő szavakat mond a 

ciszterciek egyik alapìtñatyjárñl az angolszász származású Harding Szent Istvánrñl, és 

felsorolja a fehér szerzetesek legfontosabb erényeit: egyszerű életmñdjukat, a szegények 

iránt tanúsìtott könyörületességüket, azt, hogy kezüknek munkájábñl élnek, és nem 

utolsñsorban letelepedési stratégiájuk és gazdasági tevékenységük áldását, hogy az 

elhagyatott területeket termővé teszik.654
 A fehér szerzetesek virágzñ gazdaságát – 

amelyet előrelátñ takarékosságuknak köszönhetnek – szembeállìtja a fekete szerzetesek 

pazarlásával és elszegényedésével. A rend szervezettségének egyik titka hatékony 

kormányzati rendszerük, és az évenként tartott generális káptalan. Gerald szerint a korai 

ciszterciek nemcsak a fekete szerzetesi öltözetet cserélték le fehérre, hanem hajdanán 

lelkük is hñfehéren ragyogott.655
 De az egyház legfőbb támaszát jelentő rend a kapzsiság 

bűnébe esett és határtalan harácsolásba kezdett: mindenáron grangiákat és földbirtokokat 

szerez, mindenütt jogtalanul terjeszkedik, még a határjelző köveket is elmozdìtja. Gerald 

azért imádkozik, hogy a ciszterciek térjenek vissza eredeti tisztaságukhoz. A szorgalmas 

és aszkéta szerzetesek képmutatñkká váltak, fehér ruhájuk többé már nem fehér lelket 

takar, a ciszterciek báránybőrbe bújtatott farkasok.656
 A szerző számos példát hoz a 
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 Castora: The Cistercian Order as Portrayed in the „Speculum Ecclesiae” of Gerald of Wales. 73–79.  
655

 „… et sicut exteriorem atro contrarium habitu colorem gerens, sic et interiorem actu quoque 

candorem praeferens niveoque nitore." – Giraldus Cambrensis: Speculum Ecclesiae. 114–115.  
656

 Castora: The Cistercian Order as Portrayed in the „Speculum Ecclesiae” of Gerald of Wales. 79–83.  
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walesi ciszterci apátságok által elkövetett jogtalanságokrñl: a fehér szerzetesek semmitől 

sem riadtak vissza, hogy még több földet szerezzenek: elfoglalták a szegényebb 

apátságok és világiak földterületeit, erőszakkal elhajtották azoknak lovait és marháit. 

Esztelen bìrvágyuk szentségtörő tettekre is buzdìtotta őket, számos plébániát elfoglaltak 

és földig romboltak, sőt a körülöttük fekvő temetőket is megsemmisìtették, ìgy a szentek 

csontjai között farkasok, disznñk és kutyák turkálnak.657
  

Gerald of Wales Itinerarium Cambriae cìmű művének első fejezetében egyszerre 

dicséri és kárhoztatja a ciszterci rendet. Mind a dicséret, mind a bìrálat egyik fontos 

eszköze a tájábrázolás. A ciszterciek és a clunyiek összehasonlìtása az általuk kialakìtott 

táj összevetésén alapul. A szerző szerint mindkét rend élen jár a táj átalakìtásában. A két 

rend összehasonlìtása sokban emlékeztet Szent Bernát Apológiájára, de itt sokkal inkább 

a gazdálkodáson és a birtokpolitikán van a hangsúly: „Adjál a clunyieknek egy darab 

földet napjainkban, ahol csodás épületek emelkednek, lásd el őket bőséges 

jövedelmekkel, és tedd gazdaggá a helyet hatalmas birtokokkal. Pillanatokon belül azt 

fogod látni, hogy mind lepusztult és szegénnyé vált.”658
 Bár a szöveg nem tér ki 

részletesen a clunyi szerzetesek birtokában levő táj jellegére mégis azt sugallja, hogy ez 

a rend a locus amoenust képes locus horriblisszé alakìtani. Ezzel szemben a ciszterciek 

ugyanezen tevékenységnek a fordìtottját végzik: „Ha viszont letelepíted a cisztercieket 

egy kopár sivatagba, és egy rettenetes erdőbe. Egy vagy két év múlva ragyogó 

templomokat és szép monostori épületeket fogsz látni, akkora birtokkal és olyan 

hatalmas vagyonnal, amit el tudsz képzelni.”659A ciszterciek esetében Gerald of Wales a 

helykiválasztást egyértelműen a locus horribilis motìvumaival ìrja le, erre utalnak az 

„eremum nudam”, és a „hispidam silvam” kifejezések. A puszta sivatag és a rettenetes 

erdő itt egyértelműen azonos jelentésű. A korai ciszterci dokumentumok bemutatása 

kapcsán már láttuk, hogy ez a terminolñgia megegyezik a renden belüli retorikával, 

legalábbis a korai időszakot és a korai alapìtásokat illetően. A ciszterciek a szerző szerint 

is a kietlen pusztaságban telepednek meg, ugyanúgy, ahogy az Exordium parvumban és 

az Exordium Cisterciiben olvashatjuk Cîteaux alapìtásárñl, vagy ahogy a Vita Primában 
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 Uo. 83–91.  
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 „De duobus tamen ordinibus istis, Cluniacensi scilicet et Cisterciensi, hoc compertum habeas. Locum 
aedificiis egregiae constructum, redditibus amplis et possessionibus locupletatum, istis hodie tradas; 

inopem in brevi destructumque videbis.” – Giraldus Cambrensis: Itinerarium Cambriae. 45. 
659

 „Illis e diverso eremum nudam et hispidam silvam assigens: intra paucos postmodum annos, non 
solum ecclesias et aedes insignes, verum etiam possessionum copias, et opulentias multas ibidem 

inveniens.” – Uo. 



214 

 

Clairvaux-rñl. Itt is a táj átalakìtása a ciszterciek legfontosabb tevékenysége, vagyis a 

locus horribilist átalakìtják locus amoenusszá. Ebben a szövegben azonban ellentétben a 

ciszterci forrásokkal nem a táj spirituális, hanem valñs átalakìtásárñl van szñ. A ciszterci 

forrásokban a táj átalakìtása elsősorban lelki sìkon történik, erre jñ példát láthattunk a 

clairvaux-i alapìtás bemutatásának esetében, amikor a rettenetes Üröm-völgyet Isten 

embereinek munkája a Fény-völgyévé alakìtja. Gerald of Wales gazdasági szempontbñl 

mutatja be a ciszterciek tájalakìtñ munkáját, az általuk létrehozott táj ebben az esetben 

elsősorban nem a Paradicsom, hanem a termékeny kultúrtáj. A ciszterciek a vadon és 

pusztaság helyén templomokat és monostorokat épìtenek, azaz meghonosìtják a 

civilizáciñt. A locus horribilisnak itt tehát nem az Édenkert, hanem a civilizált és 

megszelìdìtett táj az ellentéte.  

Néhány oldallal korábban a szerző szintén összehasonlìtja a bencés és ciszterci 

rendet, ez esetben azonban mindkét szerzetesi csoportot erőteljes kritikával illeti. A 

bencéseknek a pompát és a gazdagságot, a cisztercieknek a fösvénységet és a 

kapzsiságot veti a szemére. A bencés rend az adományozñk bőkezűsége miatt hagyta el 

a regula eredeti szegénységét és a torkosság szolgaságába, valamint a gazadagság 

bűnébe esett.660
 A ciszterciek kezdetben szegénységre és szentségre áhìtoztak, de a 

becsvágy, az összes betegek elvakult anyja beszennyezte és birtokába kerìtette őket.661
 

„A hegyek tele vannak lovakkal és csordákkal, erdeik jól táplált sertésekkel. Ligeteik 

kecskékkel, a legelők bárányokkal, a rétek tehenekkel, és a majorságok ekékkel. 

Mindazon dolog és élőlény, melyet említettem nagy bőségben van náluk.”662
 Gerald of 

Wales a ciszterci gazdagság bìrálataként használja fel a locus amoenus ábrázolást. A 

szerző kultúrtájat ábrázol, hiszen olyan helyen is haszonállatok jelennek meg – mint a 

hegyekben és az erdőkben –, ahol túlnyomñ többségben vadaknak kellene élnie, ezzel 

felhìvja a figyelmet a korban bekövetkezett nagyarányú erdőirtásokra. A ciszterciek a 

vadonbñl kultúrtájat, az erdőből legelőt és szántñt hoznak létre, a rend tájalakìtñ 

munkája ez esetben teljesen ellentétes nézőpontbñl jelenik meg, mint a hagiográfiában, 

ez az átalakìtñ munka, nem Isten teremtő munkájának utánzása, mint Clairvaux 
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 „Benedicti namque regulam, in primavae paupertate laudatissimam, rerum opulentia postmodum 
fervore caritatis plurimum aducata, et fidelium largitione multiplicata, sub praevae dispensationis 

obtentu crapula iugis et copia corruperunt.” – Uo. 41. 
661

 „Cisterciensis autem ordo, spontaneo pristinae paupertatis et sanctitatis desiderio nuper a priore 
derivatus… donec iterum caeca malorum mater obrepsit ambitio, nescia successibus modum ponere.” – 

Uo.  
662

 „Armentis quippe et equitis montana, porcis silvestria, capris nemorosa, ovibus pascua, pecudibus 

plana, aratris rura, quanquam revera in se largissima.” – Uo. 42–43. 
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leìrásában, hanem a rend mérhetetlen bìrvágyának és kapzsiságának kifejeződése. 

„Elfoglalják a földeket, elmozdítják a határjelző kerítéseket és áttörnek a határokon.”663
 

Ugyanezen szerző Speculum Ecclesiae cìmű művében szintén erőteljes 

kritikával illeti a ciszterci rendet. Ebben a forrásban egy hosszú fejezetben taglalja, 

hogy a Hereford melletti Dore apátsága, amely a walesi határ közelében feküdt664
 

hogyan szerzett meg Oroszlánszìvű Richárdtñl egy hatalmas területet az 1000 acre-t 

számlálñ Treville királyi erdejéből.665
 „Azon a szegleten volt egy erdő, amelynek a 

szélén alapították monostorukat… egy gyommal borított és műveletlen területen, de 

nemcsak a monostorukhoz tartozó helyen, hanem az egész tartományban lévő 

síkságokon – csalárd módon nagy kárt okozva – kivágván a fákat uralmuk alá hajtottak, 

300 acre-nyi területet, ezért a kincstárnak évi 300 márkát fizettek.”666
 Gerald of Wales 

szerint a ciszterciek a királyi tölgyes kiirtásábñl busásan meggazdagodtak: az épületfát 

háromszoros áron értékesìtették, és az erdő helyét szántñfölddé alakìtották. A királyi 

erdő kiirtása a szerző szerint azért volt nagy veszteség, mivel itt nőttek a legszebb 

tölgyek Angliában. „… a szerzetesek a mondott erdőt határjelekkel körbevették és rövid 

időn belül kétszeres, sőt háromszoros hasznot arattak… azon erdő fáit kivágták, és 

eladták épületfának, amiből gyönyörű épületeket emeltek Herefordban és az egész 

tartományban.”667
 A kolonizáciñt tárgyalñ fejezetben már emlìtettük, hogy az 1250 előtt 

alapìtott angliai ciszterci monostorok kétharmada királyi erdőben feküdt, ahol a rend 

jelentős erőirtási munkálatokat végzett. A kolonizáciñ több fázisban zajlott: a kivágott 

fákat leginkább épületfaként használták fel, olykor az erdő helyén legelőt, vagy kaszálñt 

létesìtettek, de gyakoribb volt, hogy a területet felszántották és bevetették. 1132 és az 

1215-ös negyedik lateráni zsinat között a ciszterciek minden újonnan termővé tett 

területe tizedmentességet élvezett. A rend kolonizáciñs munkája gyakran ütközött a 
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 „Ideoque terrae occupantur, termini transponuntur, fines invaduntur…” – Uo. 43.  
664

 „… finali australis Walliae parte versus Angliam et Herefordensicam provinciam, quod abbas 

monasterii Cisterciensis ordinis, non procul ad Herefordia, sed quasi per miliaria distantis a dextra…” – 

Giraldus Cambrensis: Speculum Ecclesiae. 186. 
665

 Bond: Monastic Landscapes 72.  
666

 „…ei angulum esse quaedam silvae, cujus in margine fundatam fuerat monasterium….Utque 
hispiditatem illam, non tantum domui suae sed toti provinciae tam periculosam et nocivam in planitiem 

extirpando redigere posset et culturae commoditatem, usque ad trecentas acras, dictam trecentarum 

marcarum summam fiscalibus commodis offere annuit.” – Giraldus Cambrensis: Speculum Ecclesiae. 

187–188. 
667

 Uo. 189.  
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helyi érdekekkel, hiszen a szántñvá alakìtott területeken megszűnt a közösségi 

erdőhasználat.668
  

Gerald of Wales a fent emlìtett Itinerarium Cambriae cìmű művében alapos 

részletességgel ìrja le a llanthony-i prépostságot. Llanthonyt ugyan ágostonos 

kanonokok lakták, de a szerző szerint alapìtñi remeték voltak, és későbbi lakñi is a 

remeteeszménynek megfelelő életet éltek. Így ezen a példán keresztül be tudjuk 

mutatni, hogy Gerald mennyire másképp vélekedett a remeteéletről és a remeték 

tájhasználatárñl, mint a ciszterciek tájalakìtñ tevékenységéről. Llanthony lakatlan, de 

festői szépségű tájon fekszik: „Ewias igen mély völgyében fekszik Keresztelő Szent 

János apátsági temploma. A völgy három nyíllövésnyi hosszúságú és körös-körül 

minden oldalról égbe nyúló csúcsok veszik körül… Hajdan itt állt az a kicsiny kápolna, 

amit Szent Dávid érsek alapított, ezüstös moha boríotta és borostyán futotta körbe. Ez a 

hely sokkal alkalmasabb a szerzetesi élet gyakorlására és a kánoni fegyelem 

betartására, mint bármelyik más monostor a Brit szigeteken. Két remete alapította 

eredetileg a remeték tiszteletére, távol a világ zajától, egy magányos helyen, a Honddu 

folyó partján.”669
 A szövegrészlet több korabeli ciszterci tájleìráshoz is hasonlìt. Walter 

Daniel is hasonlñképen ìrja le Riewaulx ciszterci monostorát, amely szintén magas 

hegyek között feküdt a Rie völgyében. A folyñvìz közelsége, a viszonylag alacsony 

tengerszint feletti magasság és az elszigeteltség mind megfelelnek a ciszterci 

letelepedési előìrásoknak. Gilbert de Hoyland és Walter Daniel – a bylandi és rievaulx-i 

apátság bemutatásakor – szintén kiemelik, hogy a monostort övező táj alkalmas a 

szemlélődésre. Gerald azonban jñval részletesebb és valñsághű leìrást nyújt a 

remeteségről, mint ciszterci kortársai. Alaposan bemutatja a terület földrajzi és éghajlati 

viszonyait: „Itt folyamatosan esik, amit hegyek sokasága idéz elő, a szél szerfelett erős, 

és télen mindent köd borít. És a levegő… jótékony hatású az egészségre nézve, hiszen 

mérsékelt, ezért nagyon ritka ott a betegség. Amikor a szomorú, lesújtott és a munkától 

eltikkadt szerzetesek visszatérnek a leányapátságokból a monostorba – mintha anyjuk 

méhébe térnének vissza – hamarosan visszanyerik korábbi egészségüket, amire 
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 Donkin: The English Cistercians and Assarting. 52–55.  
669

 „Stat autem in valle de Ewias profundissima, quantum sagittae est jactus arcu tres missae, montibus 

aetheris orbiculariter undique conclusa, ecclesia Sancti Johannis Baptistae… in loco videlicet ubi 

paupercula prius Sancti David archiepiscopi capella steterat, musco silvestri solum et haderae nexibus 

adornata. Vere religioni locus idoneus, et disciplinae canonicae prae cunctis insulae Britannicae 

coenobiis competentissimus, a duobus eremitis in honorem eremitae primo fundatus, ab omni populari 

strepitu in solitudnine quadam longe remotus, super fluvium Hotheni per vallis ima labentis situs.”– 

Girardus Cambrensis: Itinerarium Cambriae. 37.  
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vágyakoztak, ez gyógyír számukra, ez oltalmuk és menedékhelyük.”670
 A szerzetesek 

lelki gyñgyulásának leìrása némiképp emlékeztet Gilbert de Hoyland fentebb már 

bemutatott levelének részletére, de magában hordozza a clairvaux-i ispotálykert 13. 

századi leìrásának motìvumait is, ahol a természetet úgy ábrázolják, amelynek hatásai 

testre és lélekre egyaránt üdvösek.  

„Itt a szerzetesek kolostorukban ülvén belélegzik a friss levegőt, és amilyen 

messze csak a szem ellát a horizonton nézhetik a magas hegyeket, melyeknek csúcsa 

szinte az égboltot érinti, és a vadak sokaságát, melyek csordákban legelnek a 

hegyoldalon. Itt még derűs időben sem jelenik meg a napkorong a hegyek csúcsán 

prima ideje előtt. Ez a hely igazán alkalmas a szemlélődésre, boldog és szépséges, 

alapítása napjától kezdve termékeny és megfelelő…”671
 Gerald of Wales nemcsak a 

locus amoenus toposzának megfelelően ábrázolja a kolostori táj paradicsomi szépségét 

és nyugalmát, hanem tájleìrásába a valñs elemeket is beleveszi. A helyet elsősorban 

szépsége és elszigeteltsége teszi alkalmassá a remeteéletre, de ehhez hozzájárul az 

egészséges hegyvidéki levegő is. A kolostor ugyanúgy a Paradicsom előképe, mint a 

cisztercieknél, a test és a lélek egyaránt felfrissülésre lel ezen a helyen. A ciszterciekkel 

ellentétben azonban a szerző többek között racionális okokkal magyarázza a hely 

kellemes klìmáját és egészséges levegőjét. A magyarázatban utal egy másik művére a 

Hibernia Topographiára, és részletesen kifejti, hogy a környék nyugati és északnyugati 

vidékein több felhő gyűlik össze, ezért a levegő sűrűbb, ami sokkal egészségesebb. 

Gerald az apátság történetének elbeszélésekor kitér arra, hogy a szerzetesek 

miként utasìtották vissza az adományokat a korai időszakban. Amikor első 

adományozñjuk és pártfogñjuk, Hugh de Lacy birtokokkal és javadalmakkal látta el 

őket nagyon elszomorodtak: „A szegénység szeretetéért mind az egyházi javadalmakat, 

mind a birtokadományokat elutasították. És mivel a sivatagban vetették meg a lábukat 

nem engedték, hogy a sűrű rengeteget, azaz a bozótos erdőt, amely a völgyet 

elválasztotta bárki is síksággá tegye vagy bárki ott gyökerestül kitépje a fákat, nehogy 
                                                           
670

 „Pluviae quas montana creant, venti pervalidi, nebulae sub bruma fere continue. Et tamen aeris, 
quanto obtusioris tanto benignioris et clementioris, salubri temperantia, morbi rarissimi. Adeo quidem ut 

fratres apud filiam diutino labore consumpti et desparabiliter afflicti, tanquam ad salubre remedium et 

unicum sospitatis asylum, ad matris ubera translati, optatae sanitati restituantur.” – Uo. 37–38.  
671

 „Hic claustrales in claustro sedentes, cum respirandi gratia forte suspiciunt, ad quascunque partes 

trans alta tectorum culmina, montium vertices quasi coelum tangentes, et ipsas plerumque feras, quarum 

hic copia, in summo pascentes. tanquam in ultimo visus horizonte prospiciunt. Hora vero didei quasi 

primam … super montium cacumina vix emergens, etiam sereno tempore, corpus hic solare primo 
conspicitur. Vere locus contempationi idoneus, locus felix et amoenus, locus a primaeva institutione sibi 

sufficiens et fecundus…” – Uo. 38. 
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eltérjenek a remete élettől.”672
 Gerald a szövegben azonosìtja az erdőt és a remeteség 

helyét a sivataggal, az eremusszal, ami ekkoriban már lakatlan területet jelölt. Érdemes 

a llanthony-i szerzetesek birtokpolitikájára vonatkozñ részt összevetni a ciszterciekére 

vonatkozñval. A „remeték” teljesen ellentétes mñdon viszonyulnak az őket körülvevő 

tájhoz, mint a ciszterciek: a fehér szerzetesek a táj arculatát radikális mñdon átalakìtják, 

birtokot birtokra halmoznak és busás haszon reményében kiirtják az erdőket. Ezzel 

szemben Lllanthony monostor „remetéi” mindent megtesznek, hogy a táj eredeti jellege 

ne változzék meg. Visszautasìtják a birtokadományokat, nehogy meggazdagodjanak, és 

eltérjenek a remeteeszménytől. Területükön megakadályozzák az erdőirtást és a 

kolonizáciñ bármilyen mñdját, ezáltal védelmükbe veszik a monostort környező 

erdőket. Az Itinerarium Cambriae alátámasztja Sorrell megállapìtását, mely szerint a 

remeték természetszemléletét a természeti világgal szembeni harmonikus kapcsolat, a 

ciszterciekét pedig annak átalakìtására irányulñ törekvés jellemezte.673
 A szöveg 

értelmezésénél azonban figyelembe kell venni Gerald of Wales ciszterci ellenességét, és 

Llanthony monostorával szembeni pozitìv elfogultságát is, hiszen nagyon jñl ismerte az 

apátságot és az is elképzelhető, hogy gyerek korában eltöltött itt egy kevés időt.674
 

Walter Map De nugis curalium cìmű művében szintén marñ gúnnyal ìr a 

ciszterciekről. Mìg a grandmontiakrñl, a gilberinusokrñl és a karthauziakrñl elismerő 

szavakkal szñl, addig a fehér szerzetesekről semmi jñt nem tud elmondani. A ciszterciek 

legnagyobb bűne a kapzsiság, amit egy derűs életet élő udvari klerikus 

megbocsáthatatlannak tartott. A rend iránt érzett mérhetetlen ellenszenve magyarázhatñ 

a világi klerikusok és a szerzetesek közötti ellentéttel is. Walter Map szarkazmustñl 

áradñ sorait nem kell teljes egészében elfogadni, viszont egyes megállapìtásai a 

ciszterciekkel kapcsolatban, ha még túlzñak is, de helytállñak. Ide tartozik a rend 

letelepedési stratégiáirñl és helykiválasztásárñl szñlñ beszámolñ. 

 A szerző összeveti a sivatagi atyák által választott sivatagot a ciszterciek 

„sivatagával”: „Úgy tetszett nekik, hogy a szerzetesi élet ürügyén egy sivatagban 

éljenek, de az ő sivatagjuk nem olyan volt, mint Remete Pál vagy Hilarion puszta 

sivataga Líbiában, hanem a Fekete hegy úttalan erdeje az, amely Pán lakhelyéhez 

hasonló. Nem üregekben és barlangokban élnek, ahol senki se tartózkodik Isten 
                                                           
672

 „Plurima quoque tam is praediis quam ecclesiis in primis oblata, paupertatis amore respuerunt. Et in 

eremo positi, ne ab eremitica vita recederent, loci condensa, quibus in hispidam silvam vallis excreverat, 

in planitiem redigi et extirpari non permiserunt.” – Uo. 40. 
673

 Sorrell: Saint Francis of Assissi and Nature. 35–38. 
674

 Gerald of Wales: The Journay through Wales. 97.  
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kivételével. Azoknak, akik úgy döntenek, hogy az embereket, úgy tisztelik, mint Istent, 

azoknak sokkal inkább Isten és az emberek kegyére van szükségük, semmint az utóbbiak 

szomszédságára. Így hát kiválasztanak egy számukra megfelelő lakóhelyet, nem 

lakhatatlant, hanem lakatlant, ékes, termékeny, gabonatermő vidéket, amely alkalmas a 

magok befogadására, ligetek által körbevett, bővelkedik buzogó forrásokban, a bőség 

szaruja, világon kívüli hely a világ közepén, emberektől távol eső hely, emberekkel 

körülvéve.”675
 A ciszterciek „sivataga” ellentétben az atyák sivatagával csak látszatra 

sivatag, valñjában locus amoenus. A Fekete hegy, a Black Mountain Walter 

szülőhelyének közelében fekvő vörös homokkő hegység Herefordshire délnyugati 

vidékén. Az egész szöveg a kontrasztokra épìt, ezáltal hangsúlyozván a ciszterci 

helykiválasztás ellentmondásos jellegét, az ellentétpárokbñl, mint a „locum extra 

mundum in corde mundi” kiderül, hogy a ciszterci táj elhagyatottsága mesterségesen 

létrehozott. A ciszterciek nem vonulnak ki a sivatagba, hanem megteremtik maguknak 

azt, bármi áron.  

A ciszterci „sivatagot” nem a táj zordonsága teszi sivataggá, hanem annak 

lakatlansága. A ciszterciek ezt a magányt erőszakos eszközökkel teremtik meg. A 

ciszterci pusztaság paradicsomi hely, ahol a locus amoenus számos eleme megjelenik: a 

buzgñ források, az árnyas ligetek, a szépség és a termékenység. A „cornu copiae” 

kifejezést Walter az antikvitás irodalmábñl merìtette, ahogy a – a következő idézetben 

felbukkanñ – „fugit ad salices et se cupit ante videri.”676
 sort is, amely szñ szerinti 

átvétel Vergilius III. eclogájábñl.  

 A szerző részletesen bemutatja a ciszterciek tájalakìtñ munkáját: „Egy 

nagy erdő közepén, egy értéktelen és megvetendő területet kérnek valamely gazdag 

embertől… Megsemmisítik és kivágják az erdőt, kitépik a gyökereket és síksággá 

változtatják a tájat. A csalit helyén gabona nő, a füzes helyén vetés, a terméketlen 

vesszők szőlőkké válnak. És feltehetően azért rövidítik meg imáikat, hogy minél több 

idejük maradjon ezen munkákra. Azelőtt Mária nyugodtan ült, mintha nem szánná a 

sokat dolgozó Mártát, napjainkban azonban Mária kegyelmesen felkel, hogy átvegye a 

                                                           
675

 „Placet eis tandem heremum sub pretextu religionis inhabitare, non tamen Pauli, vel Hylarionis 
heremum in desertis Libie vel in inuiis Nigre Montane, non in cauernis et specubus ubi nemo nisi Deus, 

sed qui deum hominem adorare statuunt, homines cum Deo propicios habeant, non proximos. Locum 

igitur ad habitaculum habilem eligunt; eligunt non inhabitabilem sed inhabitatum, mundum, fecundum, 

responsalem frugibus, non ineptum seminibus, septum nemoribus, scaturientem fontibus, cornu copiae, 

locum extra mundum in corde mundi, semotum ab hominibus hominum in medio...” – Walter Map: De 

nugis curialium. 72–75.  
676

 Uo.  
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szorgos Márta munkáját.”677
 A fenti szövegben Walter Map önmagával kerül 

ellentmondásba, ugyanis néhány sorral feljebb azt állìtotta, hogy a ciszterciek a 

legtermékenyebb tájakat választják ki, itt viszont azt mondja, hogy az értéktelen és 

rossz talajú vidéket teszik termővé munkájukkal. 

A ciszterciek serény tájalakìtñ munkája még dicséretként is elhangozhatna, ha a 

szerző máshová helyezné a hangsúlyt. A ciszterciek szorgalmas kétkezi munkáját itt 

sokkal inkább kritika, mint dicséret képen mutatja be Walter Map, ugyanis a szerzetesek 

elsőrendű feladata, az ima és a szemlélődés szenved csorbát azáltal, hogy Mária átveszi 

Márta szerepkörét. A ciszterci életben felborult Mária és Márta munkájának egyensúlya. 

Az elmélkedést és a zsolozsmákat háttérbe szorìtja a kétkezi munka. A ciszterciek a 

terméketlen vadonbñl termékeny vidéket hoznak létre, a táj átalakìtásának alapvető 

sémája tehát nem változik a hagiográfiai irodalomhoz képest sem, a locus horribilist 

locus amoenussszá alakìtják, bár itt nem a táj szépségén, hanem sokkal inkább annak 

terméketlenségén és termékenységén van a hangsúly. A szerző rìmpárba állìtja a 

műveletlen vadon és a termékeny táj tartozékait: frutices - fruges, sata - salicta, vimina 

- vites. Az erdők, a cserjések, a bozñtosok helyén intenzìv mezőgazdasági művelés veszi 

kezdetét. A szöveg a cisztercieket az agrárkultúra úttörőiként ábrázolja.  

A ciszterciek mesterségesen alakìtják ki sivatagukat a sűrűn lakott területeken, 

és attñl sem riadnak vissza, hogy egész falvakat és plébániákat költöztessenek el. 

„Rendi szabályzatuk előírja, hogy puszta helyeken kell lakniuk, az már nem számít, hogy 

találnak-e ilyen helyet vagy saját maguk alakítják ki. Ezért van az, hogy bármilyen 

helyre meghívják őket, ahol emberek tömegei lakoznak, rövid időn belül pusztasággá 

változtatják azt.”678
 A ciszterciek nem törődnek az eszközökkel, hogy miként szerzik és 

tartják meg földjeiket, az ott lakñ árvák és özvegyek panasza sem hatja meg őket. „És 

mivel regulájuk szerint plébánosokat nem tarthatnak, eltörlik a falvakat, lerombolják a 
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 „Porcionem ergo vilem et despicabilem in medio magni nemoris a divite quodam optinent, multis 

innocentie simulantibus, divitissimis precibus, Deo singulis adjecto sillabis. Eruncant igitur et evellunt 

nemus, et radicitus ad stripe compellunt in planiciem, frutices in fruges, in sata salicta cogunt, vimina 

redigunt in vites, et illis libre vacent occupationibus, detrahere forsitan aliquid oportet oracionibus. Sedit 

dudum Maria quasi non miserens laborum Marthe; surgit in hiis ad sollicitudinem Marthe Maria 

clementior.” – Uo. 
678

 „Habent in praeceptis ut loca deserta incolant, que scilicet vel invenerint talia vel fecerint; unde fit ut 

in quamcunque partem vocaveris eos, hominum frequentiam sequantur, et eam in brevi potenter in 

solitudinem redigant…” – Walter Map: De nugis curialium. 92–93. 
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plébániákat és attól sem riadnak vissza, hogy ledöntsék az oltárokat és mindenütt 

elegyengetik az utat az ekevas számára.”679
 

Walter Map szerint a ciszterciek megtelepedése egy vidéken minden csapásnál 

nagyobb, rosszabb a háborúnál és a zsarnokságnál, hiszen az idegen hñdìtñk mindig 

hagynak egy kevés földterületet a helyi lakosságnak, ahol azok tovább tengethetik 

életüket. A ciszterciek inváziñja viszont mindennél kegyetlenebb, mivel pusztasággá 

tesznekmaguk körül mindent és elkergetik az embereket lakñhelyükről. „Aki a 

ciszterciek megszállása alá kerül, az örök életére száműzött lesz.”680
A ciszterciek 

mérhetetlen bìrvágya hontalanná teszi a lakosokat, akik ezért rablásra, fosztogatásra és 

más hasonlñ bűnökre adják fejüket. Még Dacianus és Nérñ is igazságosabban uralkodott 

a cisztercieknél.  

A korszak udvari klerikusai egyértelműen negatìv képet rajzolnak a 

ciszterciekről, és a rend tájhasználatárñl. Elismerik ugyan a fehér szerzetesek korábbi 

generáciñinak erényeit, de a kortárs cisztercieket kapzsisággal, fösvénységgel és 

mérhetetlen bìrvággyal jellemzik. Ezen tulajdonságaik nyilvánulnak meg a természettel 

szembeni kapcsolatukban is. A természeti és a kultúrtájat egyaránt saját igényeiknek 

megfelelően formálják át. Falvak elköltöztetésével és plébániák lerombolásával teremtik 

meg a korábban sűrűn lakott helyen az áhìtott „sivatagot”. Kolonizáciñs munkájuk sem 

hasznos, hanem kártékony, a korábbi királyi erdők területén pusztaságot hoznak létre. 

Mindazonáltal a szerzők elismerik a rend úttörő munkáját a mezőgazdaság 

fejlesztésében, többször utalnak arra, hogy a korábbi terméketlen bozñtos helyeken 

gazadag gabonavetések jelentek meg munkájuk által. A ciszterciek folyamatos 

gazdasági tevékenységükkel nemcsak szomszédjaiknak okoznak kárt, hanem a kor 

vallásos ideáljátñl, a szemlélődő élettől is eltérnek. A fent ábrázolt kép nagyon egysìkú, 

a ciszterciek tevékenységét túlzottan destruktìvnak értékeli, mìg ezzel szemben a 

remeterendek tájhasználatát az erdők megvédése jellemezte.  

A ciszterci tájhasználat ábrázolásakor mindenképpen figyelembe kell venni az 

angol udvari klerikusok előìtéleteit a renddel szemben. Viszont a fenti elbeszélő 

forrásokban előfordulñ kolostori tájábrázolások sok tekintetben nagyon hasonlìtanak a 

ciszterci szerzők által leìrt tájakhoz, ami arra utal, hogy a korban szerzetesség és a 
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 „et quia parrochianos regere non habent secundum regulam, eradicant villas, ecclesias parrochianos 

eiciunt evertunt, altaria deicere non abhorrent et ad viam vomeris omnia complanare…” – Uo. 
680

 „quos horum apprehendit invasio, exilium sibi sciant imminere perpetuum.” – Uo. 94–95. 
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művelt világi papság véleménye a monostort körülvevő eszményi tájrñl nagyon hasonlñ 

volt. 



223 

 

 

8. A remete és a lovag – kitekintés 

 

A téma lezárásaképpen érdemes kitekinteni a 12. század lovagi irodalmára is. A 

vadonnak és vadonban élő remetének ugyanis kiemelt szerepe volt a korszak 

lovagregényeiben. A témát a szakirodalom kellően feldolgozta, ezért önállñ kutatásokat 

ebben az irányban nem végeztünk, a monasztikus természetfelfogásrñl alkotott 

képünket azonban érdemes kiegészìteni a lovagi mentalitásban élő 

természetszemlélettel, pontosabban azzal, hogy a lovagi irodalomban hogyan jelenik 

meg a természet és a szerzetesség illetve remeteség kapcsolata.  

A lovagregények narratìvájában gyakorta kulcsszereplő az erdei remete, aki a 

vándorokat útbaigazìtja, menedéket nyújt az erdőbe menekülő szerelmeseknek, 

felruházza és élelemmel látja el a vademberré vált lovagot. A remete egyszerre nyújt 

spirituális és evilági segìtséget a regények hőseinek, lelki vigaszt és tanácsot ad, 

valamint gyñntat, misézik, másokért imádkozik és eltemeti a halottakat; gyakran szállást 

és ellátást is ad a lovagoknak, a gyñgyfüvek ismerete pedig lehetővé teszi számára, 

hogy gondoskodjék a betegekről, sebesültekről.681
 A lovag és a remete erdeje egyszerre 

valñs és allegorikus, spirituális táj, tele szimbñlumokkal, utalásokkal. Egy misztikus és 

magányos világ, ahol nem érvényesek a jelen és a realitás szabályai.682
 Az erdei 

remetében és a lovagban vannak közös vonások: a hősies és individualista életmñd, 

amely mindkettőjüket arra ösztönzi, hogy hagyják el a megszokottat és a középszerű 

életet, és keressék a tökéletesedés eszméjét.683
 

A lovagregényekben az erdő gyakran a káoszhoz és a zűrzavarhoz kapcsolñdik, 

a sötét és veszélyes vadonban a hősök könnyen letérhetnek a kijelölt útrñl fizikai és 

lelki értelemben egyaránt. A vadonnak ez a negatìv felfogása részben a hagiográfiai 

hagyomány hatásának tulajdonìthatñ, részben pedig a 3. században élt Chalcidiusnak 

köszönhető, aki a görög πιε (hyle) szñt latinul silvának fordìtotta.684
 

 Az erdő gyakran szìnhelye erőszakos és törvénytelen cselekedeteknek, ugyanis 

a sötét vadonban a lovagregények szereplőinek személyisége leplezetlenül jelenhet 

meg. A Nibelung ének a legjobb példa erre, ahol Szigfridet szolgája a vosgi erdőben öli 
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 Battaglia: The Monk in the Old Arthurian Romances. 35–48.  
682

 Viscardi: Storia delle letteratura italiana. Dalle origini all Rinascimento. 240. 
683

 Finoli: La figura dell‟eremita nella letteratura antico-Francese. 587.  
684

 Saunders: The Forest of Medieval Romance. 20.  
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meg orvul hajtñvadászat során. A hajtñvadászaton történő gyilkosság elterjedt irodalmi 

toposz, amelynek hátterében valñs események álltak.685
 A gyilkosság helyszìnéül 

szolgálñ erdő locus horribilis, rettenetes, áthatolhatatlan vadon.  

 A lovagregények vadonja azonban pozitìv szerepet is betölthet az elbeszélésben. 

Ez a lovagok prñbatételének és a kalandok helye, de mindenekfelett az oltalom és a 

menedék szerepét tölti be a regény cselekményében.686
 Az erdő elsődleges funkciñja az 

elrejtés, a védelmezés. A főhősök saját szégyenük elől menekülhetnek ide, mint Yvain, 

vagy az ellenség elől, mint Trisztán és Izolda, vagy egyszerűen magányra vágynak.687
 A 

menedéket nyújtñ erdőt a lovagregények gyakran a locus amoenus terminolñgiájával 

ìrják le; az árnyas lombok, a zöld pázsit, a szép virágok és a madárdal mind részei 

lehetnek az erdő bemutatásának   

A lovagok az erdőben keresik a kalandokat, itt vadásznak, a regények főhősei itt 

bujdokolnak, ennek ellenére a nemesség nem tekintette az erdőt lakhelyének.688
 

Chrétien de Troyes a Perceval kezdőénekében leìrja, hogy a fiatal Perceval, az erdőben 

lakñ özvegy fia hogyan merészkedik ki az erdő szélére egy szép tavaszi napon, hogy 

megnézze az anyja földjein ökrökkel boronát vontatñ parasztokat. Az ifjú azonban 

jobban szereti az erdők világát, mint a szántñkét. A szerző itt locus amoenusként ìrja le 

a tavaszi erdőt, amely az ember összes érzékét gyönyörködteti. A fák virágoznak és 

rügyeket bontanak, a pázsit zöldell, a levegőt a madarak édes dala tölti meg.689
 Perceval 

meglátja az erdőben vágtatñ lovagokat, és elámul a napban csillogñ páncélok és 

vértezetek szépségétől. Ettől kezdve minden áron lovaggá szeretne válni, de ehhez el 

kell hagynia az erdő sűrűjét, hiszen csak a nyìlt és tágas terek alkalmasak a lovagi 

tornákra, és a nehéz fegyverzet viselésére.690
 Ez abbñl is kiderül, ahogy Chétien de 

Troyes leìrja a lovagok bevonulását az erdőbe: páncéljuk csörgése nagy zajt csapott, a 

tölgyfák és a gyertyánok ágai folyamatosan nekiütköztek a nehéz vérteknek.691
  

Marie de France Eliduc cìmű regényében az erdő nemcsak a szerelmesek 

menedéke, hanem a vallásos megtisztulás helye és a bűnbánattartás szìnhelye is. Eliduc 
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bretagne-i lovag ellenfelei elől menekülvén, elhagyja otthonát és feleségét Guildeluëcet, 

majd átkel a szigetekre, ahol az exeteri király szolgálatába áll. A király lányával 

Guilliadonnnal egymásba szeretnek. Amikor egy tengeri út során a lány előtt kitudñdik, 

hogy Eliduc már nős elájul, a lovag azonban halottnak hiszi. Eliduc szerelme holttestét 

egy erdőbe viteti, azzal a szándékkal, hogy az itt élő szentéletű remetére bìzza. „Vára ott 

a parthoz közel,/ oda ebédre jutna el,/ körül az ő szép erdeje/ nyúlik harminc 

mérföldnyire./ Mélyén szent remete lakik,/ kápolnában imádkozik/…/ Véli, a lányt hozzá 

viszi,/ s kápolnában eltemeti,/ alapít egy új klastromot,/ s ad hozzá bőven birtokot,/ 

apátságban sok a barát,/ apáca s pap mond majd imát/ a kedveséért szüntelenül –/ Isten 

rajta megkönyörül!”692
 Mire azonban megérkeznek, a remete lakhelyére a szent embert 

már nem találják életben. Eliduc a remete kápolnájában ravataloztatja fel szerelmét, 

visszatér feleségéhez, de gyászában gyakran látogatja az erdei kápolnát. Guildeluëc 

kifürkészi az erdei látogatásokat, felkeresi férjének kedvesét és egy csodás virággal 

feltámasztja. Az elnéző feleség, hogy ne legyen a szerelmespár útjában az erdei kápolna 

helyén monostort épìttet, és annak lesz apátnője: „Az erdőn, kastélyhoz közel,/ kápolna 

áll s remetehely,/ ott épít a hölgy klastromot,/ női zárdát és templomot.”693
 Eliduc és 

Guilliadon összeházasodnak, majd öreg korukban maguk is kolostorba vonulnak.  

Ebben a lovagregényben az erdő a gyász, a kiengesztelődés, a megbocsátás, és a 

csodás esemény szìnhelye. Az erdő ad otthont továbbá a bűnök eltörléséért tartott 

istenszolgálatnak. A történetben megjelenik a város és a vadon ellentéte, ami az erdő 

elhelyezkedésében is megnyilvánul, hiszen az a város kapuja mögött fekszik. Az, hogy 

az erdei remeteség helyén kolostort alapìtanak feltehetően a korabeli társadalmi, 

gazdasági változásokat tükrözi, a remeteség átalakulása kolostorrá a vadon civilizálását 

jelenti. A remete hajdani lakhelye az erőirtás központjává válik.694
 Mivel az erdei 

remeteségek betagolñdása a monostori hálñzatba gyakori jelenség volt a 12. század 

folyamán695, lehetséges, hogy a történet erre utal az erdei klastrom épìtésének képével, a 
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regény ugyanis kiemeli, hogy Eliduc birtokadománnyal látta el az erdei monostort: „s 

válassza Isten klastromát,/ s ha egy birtokrészt kihasít,/ ő ott kolostort alapít…”.696
  

Az erdei remete és a lovag kapcsolatának szimbolikáját Jacques Le Goff 

elemezte legrészletesebben Lévi-Strauss en Brocèliande697
 cìmű tanulmányában. A 

szerző Chrètien de Troyes: Yvain ou le Chevalier au lion, azaz Yvain avagy az 

oroszlános lovag című regényét vizsgálja. Le Goff Yvain kalandjait az ñszövetségi 

Izmael történetéhez hasonlìtja.698
 Ugyanis Ábrahám és Hágár fia is a pusztába űzetett, 

majd itt élt ìjászként, akárcsak a lovag. (I. Mñz. 21:9–21.)  

Az 1180 körül született lovagregény főszereplője Artúr király lovagja, Yvain 

egy úrhölgynek tett fogadalmát nem tartja be, nem érkezik vissza a megìgért időre az 

udvarba. A lovag beleőrül a szégyenbe és tombolva az erdőbe rohan. Yvain mielőtt a 

vadon világába lépne, áthalad egy kerten, ahol egy ifjútñl nyilat kap. Ez a hely átmeneti 

zñna az erdő és a mezőgazdasági művelés alatt állñ terület között, az agrár és a 

gyűjtögető életmñd között, és feltehetően a legelő területet szimbolizálja.699
 A lovag a 

sűrű erdőben vademberré válik, elveszìti korábbi fegyvereit, ruházatát és 

emlékezőtehetségét. Nyìllal és ìjjal vadászik és nyersen fogyasztja el a vadhúst.700
  

Az ìjjal és nyìllal történő vadászatnak kettős értelme lehet, egyrészről az ìj 

királyi attribútumnak is tekinthető, hiszen több lovagregényben ez a király 

emblematikus fegyvere: a Roland énekben Nagy Károly, a Trisztán és Izoldában Márk 

király visel nyilat. Másrészről az ìjász és a nehézfegyverzetű harcos között archaikus 

ellentét van. Az ìjászt gyakran tartották alacsonyabb rendűnek, az ìj gyakorta az árulñk 

és fattyúk fegyvere, de mindenképpen a marginálisoké: az erdei pásztoroké, vadászoké. 

A nyìl és az ìj használata a lovagregényekben gyakorta a marginalizálñdást fejezi ki. Ezt 

a tendenciát tovább erősìtette, hogy 1139-ben a második lateráni zsinat betiltotta a 

számszerìjnak a használatát.701
  

 Yvain tehát lemond lovagi életmñdjárñl és identitásárñl, sőt azzal ellentétes 

életet folytat: lovagbñl vadorzñvá válik. A vademberré vált lovag találkozik egy erdei 

remetével, aki egy tisztáson földet művel. „tetős remetelakra bukkant./ A remete 
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szántogatott,/ s, hogy pucéran meglátta ott/ menten tudta, nem kételkedett,/ hogy akit lát 

egy eszement,/ s az őrülttől úgy megijed,/ hogy kunyhójába besiet…”702
 A remete ezután 

fokozatosan visszaintegrálja a lovagot a civilizált világba, kunyhñjának ablakába 

kenyeret tesz ki, ezzel táplálja az orvvadászt.703
 

A regény kifejezetten utal a kenyér silány minőségére és a liszt alacsony árára, 

ez a megjegyzés az élelem fontos társadalmi, gazdasági és kulturális szerepét emeli ki, 

hiszen a kenyér szìne és minősége a középkorban státuszszimbñlum szerepét is 

betöltötte. A finomlisztből őrölt, friss fehérkenyér az előkelők kiváltsága volt.704
 Yvain 

lovag évei alatt hozzászokott a jñ minőségű kenyérhez, a vadonban azonban a keserű 

kenyérhez is csak a remete segìtségével jut hozzá. A remete nemcsak kenyérrel, de sült 

hússal is ellátja a lovagot, tehát fontos civilizáciñs szerepet tölt be azáltal, hogy megsüti 

a vadember által elejtett vadat.705
  

 Bár a remete is a civilizáciñ peremén él, a megőrült Yvainnél magasabb 

civilizáciñs lépcsőn helyezkedik el. Mindketten magányosak és száműzöttek, de a 

remete kapcsolatban áll a külvilággal, bőrt ad el és kenyeret vásárol, azaz kereskedik. A 

lovag és a remete között két lépcsős különbség áll fenn. Egyrészt a remete kunyhñban 

lakik, kezdetleges földművelést folytat, testét egyszerű ruhával fedi be, élelmet vásárol 

magának, ily mñdon jñval magasabb szinten áll a nyers húst fogyasztñ, erdőben, fedél 

nélkül lakñ, vadászgatñ, mezìtelen vadembernél. Yvain számára az erdőben a remete 

képviseli a civilizáciñt, hiszen az erdőirtás, a kolonizáciñ, a házépìtés, a földművelés, a 

kereskedés, és a kenyérfogyasztás által megszelìdìti a vadont. Másrészről viszont Yvain 

korábbi, lovagi énje sokkal civilizáltabb, mint az erdei remete, akit szintén lehet 

vadembernek tekinteni.
706

 A különbség kiderül a leìrt étkezési szokásokbñl, Yvain 

ugyanis hitványnak és ìzetlennek tartja a durvaőrlésű kenyeret. A sült húsrñl pedig 
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megjegyzi a szerző, hogy: „nem volt rajta bors, só…”707
, azaz nem a kifinomult udvari 

konyha fűszereivel készült.  

Le Goff szerint ezekben a szimbolikus történetekben a 12. században 

bekövetkezett természetszemléleti váltás érhető tetten. A természet többé nem csupán a 

vadsággal azonos.708
 Ezért tölthet be az erdei remete fontos civilizáciñs szerepet.  

Le Goff szerint az Oroszlános lovag egy másik fontos epizñdja is rávilágìt a 12. 

századi természetszemléletre. Yvain az erdőben találkozik a vadak urával, aki bikákat 

őriz egy tisztáson. „Szerecsenforma szörny alak, de olyan szörnyű s undorító,/ hogy 

csúfságára nincsen is szó,/ s rútságban párja nincs e földön…nyakáról elöl, s hátul is/ 

egy-egy ökör vagy bika friss/ bőre lógott ruha gyanánt.”709
 

 A vadember és ellentétpárja a civilizált ember már a legkorábbi irodalmi 

alkotásokban is megjelennek, amelyben az előbbit kettősség jellemzi, lehet destruktìv, 

vad ösztönlény, sőt egyenesen démoni teremtmény; ugyanakkor pozitìv értékeket is 

megjelenìthet, gyakran természetfeletti segìtő szerepében jelenik meg. A vadember már 

az ñkori irodalomban is a természet romlatlanságát szimbolizálta a dekadens városi 

civilizáciñ romlottságával szemben, ezért egyszerre szintézise és antitézise a 

remetének.710
 A vadembernek az ñkeresztény hagiográfiában is pozitìv szerepe van. 

Jeromos Vita Paulijában mitologikus lények: szatìrok és kentaurok népesìtik be a 

keresztény sivatagot. A hibrid lények a „vademberek”, nem a pogányság és a bujaság 

megtestesìtői, hanem a romlott városi civilizáciñ ellenkultúrájaként jelennek meg, torz 

külsejük kifejezi a test aszketikus megvetését. Gyakran a sivatagi és erdei remeték is 

vademberek képében jelennek meg, akik testük sanyargatásával állìtják helyre a lélek 

paradicsomi harmñniáját.711
 

A vadak ura lesz Yvain útbaigazìtñja a vadonban, az ő segìtségével találja meg a 

lovag az ösvényt, amely a varázslatos kúthoz vezet. A vadak ura a civilizált lovag 

ellentétje, kettős lény, akinek leìrása csak részben felel meg a népi hagyományban 

gyökerező vadember ábrázolásnak. Chrétien a vadembert az udvari hallgatñság 
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szarkasztikus humorának megfelelően ábrázolja, a vadak ura ugyanis többek között 

szatirikus szimbñluma a parasztságnak.712
 A vadak ura az erdő gazdája: uralkodik az 

állatok felet és parancsol nekik. Nemcsak gazdája, hanem mestere is az erdőnek, a 

vadállatok feletti uralma ugyanis nem mágikus erejű, hanem technikai jellegű.713
Az, 

hogy a vadember nem varázslat, hanem technolñgiai ismeretek segìtségével uralkodik a 

vadállatokon Le Goff szerint kifejezi a 12. századi természetszemléletben bekövetkezett 

változásokat.  

Yvain és a természet harmadik fontos találkozása az oroszlán megmentése és 

megszelìdìtése. A lovag „egy irtáson, amerre megy,/ egy oroszlánt lát, melyet egy/ kígyó 

farkánál fogva tart,/ s lángot fúva kínozza azt.”714
 Yvain az oroszlán segìtségére siet, és 

megöli a kìgyñt, a megmentett vadállat hálábñl segìtőtársául szegődik, ezentúl az 

oroszlán vadászik Yvain számára. Ez az epizñd Le Goff szerint kifejezi a vadon kettős 

természetét, az erdő egyrészt gonosz, ártñ erők lakhelye, amelyet a kìgyñ jelképez, 

másrészt az ember számára hasznos terület, amelyet meg tud szelìdìteni, ezt fejezi ki 

Yvain és az oroszlán szoros kapcsolata a regényben.715
  

Yvain három kulcsfontosságú találkozásának szìnhelye a regényben az erdei 

tisztás, a vadak urával, a remetével és az oroszlánnal egyaránt egy irtáson találkozik a 

lovag. Le Goff szerint az Oroszlános lovag ezen epizñdjai az erdő deszakralizálására 

utalnak, az erdő termékennyé tételét fejezik ki. A 12 század nagy erdőirtási 

munkálatainak legaktìvabb résztvevője a remete, ugyanis egyedül ő szántja fel az irtás 

területét.716
 

Az előzőkben a vademberré vált lovag példáján keresztül mutattuk be a 12. 

században végbement természetszemléleti váltást. Érdemes azonban megemlìteni, hogy 

a középkori lovagi irodalomban nemcsak a lovag válhat vademberré, amint ezt Yvain 

története kapcsán láthattuk, hanem ennek fordìtottja is gyakori motìvum: az erdőben 

nevelkedett ifjú lesz lovaggá. Ez a toposz szintén a vadember mìtoszának egyik 

megjelenési formája. Orsont egy medve nevelte fel a vadonban, Nanteuil-i Trisztánt 

pedig egy erdei szirén. A vadonban nevelkedett lovagok romlatlanabbak és 
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erényesebbek, mint az udvari világban felnőtt társaik. Mivel gyermekkorukban az erdő 

magányában éltek nem érintette őket az emberi társadalom gonoszsága, ezért állnak 

erkölcseikben a többi lovag felett.717
  

Jean Leclercq egyik tanulmányában felteszi a kérdést, hogy a lovagregényekben 

szereplő remetealakok valñs személyekre utalnak-e, vagy azok csupán az irodalmi fikciñ 

termékei.718
 Véleménye szerint a regényekben megjelenő erdei remete olyan marginális 

alak, aki a szerzetességet szimbolizálja. A 12. században ugyanis – mint azt a 

disszertáciñ több fejezetében láthattuk – nem lehetett éles határvonalat húzni remeteség 

és monaszticizmus között, továbbá a szerzetesség is liminális jelensége a társadalomnak, 

ìgy könnyen megjelenìthető egy még nála is marginálisabb jelenség képében. Az 

elbeszélésekben felbukkanñ remeték külső megjelenésükkel is kifejezik szerepüket: 

hosszú szakállú öregemberek, elhanyagolt ruhában, többnyire állati bőrökbe öltözve. 

Egy archetìpust testesìtenek meg: a bölcs öregembert, a prud’homme-ot. Az erdő 

magányában imádságos életet élő idős férfiúban a lovagregények szereplői feltétel 

nélkül megbìznak, és megosztják vele titkaikat.719
 A remeték általában pozitìv szerepet 

töltenek be az elbeszélésben: a béke közvetìtői, a gyengék védelmezői, a házastársi 

hűség szñszñlñi és az erdei vándorok vendégszerető házigazdái.720
 Az Ardennek 

erdejében élő remete Girart de Roussillonnak penitenciaként megtiltja, hogy fegyvereit 

és lovát egy ideig használja, mivel fegyvert ragadott hűbérura ellen.721
  

A remeték mindig jñ szìvvel gondoskodnak az utazñkrñl, megosztják velük 

szállásukat és szegényes élelmüket, italukat. Ahogy a fentiekben már láttuk, Perceval a 

remetelakban ugyanazokat az erdei táplálékokat fogyasztja, mint a remete, kerti füveket: 

turbolyát, salátát, vizitormát, továbbá árpa és rozskenyeret, szomját pedig a forrás 

vizével oltotta.722
 Girart de Rossillont azonban az ardenneki remete almaborral 

kìnálta.723
  

A remete olykor a keresztény lovagi ideált is közvetìti a bűnös életű lovag 

számára. Percevalra a remete olyan penitenciát mér ki, ami Krisztus lovagjához illő, 
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naponta látogatnia kell a templomot, misét kell hallgatnia, hinnie kell Istenben, szeretnie 

és félnie kell őt. Tisztelnie kell a nemes urakat és hölgyeket, a papokat, segìtenie a 

hajadonokat, az özvegyeket és árvákat. Ez lesz az a vezeklés, amivel visszaszerezheti 

Isten kegyelmét.724
 Bár az erdei remeték a szerelmeseket bűnbánatra intik, és a házasság 

szentsége mellett lépnek fel, mégis megértik a szerelmespárok gyötrelmét, mivel saját 

magukat is lángolñ szerelem fűti Isten iránt.725
 Ogrin barát is szelìden és gyöngéden inti 

meg Trisztánt és Izoldát.726
 Bertha, Girart de Roussillon felesége az erdei remete lába elé 

borul, és könyörög hozzá, hogy oldozza fel bűnei alñl férjét.727
 Trisztán Ogrin barátra 

bìzza Izoldát, amikor a levelet elviszi Marc királynak, Izolda a remetelakban várja be 

szerelmesét. Egy nő elszállásolása ellentmond a remeteélet szigorú szabályainak, de az 

adott helyzetben a remete csak ìgy tudta a párt rávenni, hogy hagyjanak fel bűnös 

életükkel.728
 Sőt Ogrin remete külön ajándékokkal is kedveskedik Izoldának: ékszereket, 

kelméket, drágán felszerszámozott lovat vesz neki, hogy méltñn jelenhessen meg a 

király előtt. A lovagregények remetéi tehát szeretettel és együttérzéssel bánnak a bűnös 

asszonyokkal. Áhìtatuknak is fontos eleme volt Mária Magdolna kultusza, aki bűnös 

asszonybñl apostollá és remetévé vált. Girart de Roussillon énekében is megjelenik az 

öreg remete, aki az Ardennek erdejének egyik tisztásán, térden állva imádkozik Mária 

Magdolnához.729
 

A remete legfontosabb szerepe a lovagregényekben az emberek kibékìtése 

Istennel, egyedül hozzá mernek fordulni a rászorultak bajaikkal, mert nincs szoros 

kapcsolatban az egyházi hierarchiával. Perceval amikor felkeresi a remetét a vadonban, 

leborul eléje és feloldozást kér bűnei alñl.730
 A remeték nemcsak a regények világában 

oldoztak fel a bűnök alñl, hanem a valñságban is, ugyanis 1131-ben II. Paszkál pápa 

engedélyt adott Aybert reclususnak, hogy a bűnbánñkat súlyos bűnök alñl is feloldozza a 

püspök engedélye nélkül.731
  

Számos chanson de geste és lovagregény hőse vonult remetének idős korában, 

az elbeszélésekben szereplő, aszkétának állt lovagok utolsñ éveiket gyakran 
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 „Chascun jor, si i avras preu,/…. Deu croi, Deu aimme, Deu aore,/ Podome et bon fame enore,/ 
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orfenine:/Icele almosne iert enterine.” – Chrétien de Troyes: The Story of the Graal. 6408–6436.  
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remeteségük kertjének művelésével töltötték.
732

 Gellone-i Szent Vilmos (?–812), Nagy 

Károly és Jámbor Lajos hadvezére, – aki a mñrok elleni hadjáratainak köszönhetően 

vált az ñfrancia lovagi epika egyik hősévé – a 12. századi elbeszélő költemények szerint 

a harcbñl visszatért feleségéhez, majd hosszú zarándokútra indult, felesége halála után 

pedig kolostorba vonult. Később konfliktusba került a szerzetesekkel és egy angyal 

parancsára visszatért Montpellier-be, ahol remeteséget alapìtott. A város melletti 

vadonban, egy szakadékban forrás fakadt a sziklák között, itt állt a kápolna – korábban 

egy remete lakhelye –, melyet a szaracénok leromboltak. Itt telepszik le a hős, és bűnei 

levezekléseképpen romjaibñl újjáépìti a remeteséget733: „…Vilmos úr a vadon mélyén él, 

lakhelye ott van, ahol a forrás fakad és a fák és virágok illatoznak, erődjét, pedig a 

magas hegy tetejére építette.”734
 

Renaud de Montaubin regényében, a főhős unokatestvére, a mágikus erővel 

rendelkező Maugris az elbeszélés végén remetének vonul egy erdőbe, majd innen indul 

szentföldi zarándoklatára.735
 Melusine regényében Raimondin grñf élete végén szintén 

remeteségbe vonul. Előfordult, hogy a remeték által megtérìtett bűnös lovagok maguk is 

erdei remetének álltak. Ez történt Colan erdejében, Tonneroisban, amikor két 

bosszúszomjas és gyilkos szándéktñl vezérelt lovagot egy remete helyes útra térìtett. A 

lovagok ezután nem akarták elhagyni a remeteséget. Ez a remetetelep lett az előzménye 

a molesme–i monostornak, ahonnan Szent Rñbert megalapìtotta Cîteaux-t.
736

 

Leclercq a lovagregényekben megjelenő remeték kilétét illetően arra a 

következtetésre jut, hogy minden bizonnyal a nagyobb monostorokat, köztük Clunyt is 

körülvevő kisebb templomok, prépostságok, „grangiák” hálñzatának lakñit kell 

azonosìtani velük. Ezekben a kisebb prépostságokban néhány szerzetes élt, bár 

pasztoráciñs munkát nem végeztek, mégis sokkal közelebb álltak a helybeli lakosokhoz 

és utazñkhoz, mint az intézményes egyház.737
 Több regényben az erdei remeteségben 

nem egy magányos remete él, hanem a remete mellett egy pap és egy klerikus is 

megjelenik, ami feltehetően a fent emlìtett kis létszámú prépostságokra utal. Amikor 

Perceval felkeresi a remetét a vadon mélyén, az éppen istenszolgálatot tart egy pap és 

                                                           
732

 Sz. Jñnás: Középkori gyümölcsöskertek. 67.  
733

 Finoli: La figura dell‟eremita. 581–582.  
734

 „Guillaumes fu el desert bien parfont,/Les l‟abitacle ou la fontaine sort,/Arbes planta et herbes a 
fusion.” –Moniage Guillaume. Les deux rédactions en vers. Idézi: Finoli: La figura dell‟eremita. 582. 
735

 Finoli: La figura dell’eremita. 582.  
736

Leclercq: Monks and Hermits in Medieval Loves Stories. 347. 
737

 Uo. 352–353.  



233 

 

egy fiatal klerikus társaságában.738
 A 13. századtñl a remete-szerzetesek szerepét 

fokozatosan átvették a koldulñ rendek, de a lovagregényekben továbbra is a remeték 

maradnak az erdei utazñk és szerelmesek vigasztalñi. Mindez azt bizonyìtja, hogy a 

lovagság mentalitása nagyon lassan változott, és sok idő kellett ahhoz, hogy elfogadja a 

társadalmi, gazdasági és vallási változásokat.739
  

Végezetül jelen alfejezetben szeretnénk megemlìteni, hogy több párhuzam is 

vonhatñ a lovagregények és a hagiográfiai szövegek erdő ábrázolása között. Az erdő 

mindkét esetben menedékhely szerepét tölti be, és kizárja az ellenséges külvilágot. A 

remeték és szerzetesek számára a vadon csendje lehetővé tette a nyugalmas 

szemlélődést, és távol tartotta a világi hìvságokat. A szerelmeseket az erdő szintén 

megvédte az ellenséges külvilágtñl és az udvari civilizáciñtñl. A remeték, mint egy 

korábbi fejezetben láttuk a vadon nyújtotta javakkal táplálkoztak: fák gyökereivel, és 

leveleivel, bogyñkkal, mézzel. Hasonlñ volt az erdőbe tévedt lovagok és úrhölgyek 

étrendje is, Perceval füveket és árpakenyeret evett a remeténél. A legfontosabb 

különbség a remeték és a lovagok erdei étrendje között az, hogy az utñbbiakra nem 

vonatkozott a böjti étrend, ezért fő táplálékuk az elejtett vad húsa volt. Az elbeszélések 

azonban gyakran megjegyzik, hogy a sült hús nélkülözte a sñt és a borsot, azaz a 

civilizált udvari konyha ìzesìtőit. A lovagregények szereplői az erdőben gyakran 

hasonlñ külsőt öltenek, mint a remeték. Nemcsak ruházatuk, de olykor lakhelyük is 

párhuzamba állìthatñ a remeték szállásával. A remeték és a lovagregények szereplői sok 

hasonlñ viszontagságot szenvednek el a vadonban, de miközben a remeték egyedüli 

célja, hogy aszkézisükkel közelebb kerüljenek Istenhez, addig a lovagok esetében az 

átélt nehézségek és prñbatételek záloga – annak ellenére, hogy azok gyakorta a 

bűnbánat eszközei – nem az égi, hanem a földi szerelem.  
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 „An un chapele petite/Trova l‟ermit et un provoire/ Et un clerc˛on, ce est la voire.” – Chrétien de 
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9. Konklúziók 

 

A disszertáciñban a „remetereneszánsz” természet- és tájszemléletét vizsgáltuk, 

amely sok vonatkozásban a koldulñrendi természetkultusz előkészìtésének tekinthető. 

Több szakirodalmi mű felhìvja a figyelmet a tájábrázolás fontos szerepére a ciszterci 

forrásokban, de önállñ összefoglalñ munka nem született ebben a témában. A 

remeterendek tájszemléletével pedig szinte egyáltalán nem foglalkozott a szakirodalom. 

Azért volt indokolt a két csoport tájszemléletét együttesen vizsgálni, mivel a rend 

alapìtásakor a ciszterciek is egyikét alkották a kor számos remetecsoportjának, és 

eszményeik a korai időszakban nagyon hasonlìtottak a többi remeterend 

szellemiségéhez, tájszemléletükben is sokkal több a hasonlñság, mint a különbség. 

Többek között a 12. századi természetszemléleti váltás nyomait kerestük a 

monasztikus környezetben ìrñdott szövegekben, aminek elemei ugyan megjelennek a 

vizsgált forrásokban, de korántsem olyan markánsan, mint a Le Goff által vizsgált 

lovagregényekben. A hagiográfiai irodalomban a tájfelfogással kapcsolatos változások 

sokkal inkább közvetett, mint közvetlen mñdon jelentkeznek, amint ezt a Van-e fejlődés 

a tájábrázolásban? cìmű fejezetben láthattuk. Inkább az figyelhető meg, hogy a régi 

motìvumok és toposzok új jelentéstartalommal bővülnek. A tájábrázolás a 

hagiográfiában az életìrást képviselő eszményt emeli ki, ezért az eszmény változásával a 

táj is gyakran változik. Mìg a 4. században a táj a magányos remete aszkézisének volt 

eszköze, addig a „remetereneszánsz” idején a szent emberek önmegtartñztatása és 

apostoli életvitele mellett a monostori közösség egységét és harmñniáját jelenìtette meg, 

ezért ábrázolták gyakran paradicsomi tájként a kolostor környezetét.  

Az állatok megszelìdìtésének toposza már Remete Szent Antal életrajzában 

megjelenik, ez a motìvum a szent emberek vadon feletti hatalmát szimbolizálta. A 11-

12. században azonban új elemek kapcsolñdnak az állatszelìdìtési toposzokhoz. Széles 

körben elterjed a remete és a vadász toposza, amely a nemesség és a monostorok eltérő 

tájhasználatára világìt rá. Ekkor jelenik meg az aprñbb állatok, madarak gondozásának 

motìvuma is, amely előrevetìti Assisi Szent Ferenc természetszeretetét. A ciszterci 

hagiográfiában a remete nemcsak a vadak megszelìdìtőjeként jelenik meg, hanem a 

megszelìdìtett állatok segìtségével termékeny tájjá alakìtja át a vadont. A vadállatok 

igába fogásának toposza már régñta jelenlevő motìvum főként az ìr-kelta 
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hagiográfiában, amelyet a ciszterciek új jelentéstartalommal töltöttek meg, ugyanis a 

járomba fogott erdei vadak motìvuma, nemcsak a vadon megszelìdìtésére, hanem a rend 

erőteljes agrárexpanziñjára is utalhat.  

Az általunk átvizsgált hagiográfiai anyag nem igazolja Montanari elméletét, 

amely szerint az agrárcivilizáciñ fejlődésével párhuzamosan a középkori ember egyre 

inkább félelemmel és távolságtartással tekint a vadon világára. A 12. századi 

rendalapìtñk vadonban eltöltött életét hasonlñan ábrázolja a hagiográfia, mint a kora 

középkori remetékét. A természettel kapcsolatban elsősorban pozitìv hozzáállás 

rajzolñdik ki a forrásokbñl. A vadonnal szembeni félelem és idegenkedés kevéssé 

jelenik meg a hagiográfiai irodalomban. Az erdő sokkal inkább menedékhelyként 

bukkan fel a szentéletrajzokban, semmint félelmetes tájként. Az erdő a 12. századi 

forrásokban is gondoskodik a remeték élelméről, megélhetéséről, lakñhelyéről, 

védelméről. A vadonnal kapcsolatban a hagiográfiai források sokkal inkább 

kontinuitásrñl, mint törésről tanúskodnak. Tironi Szent Bernát életìrásában a remeték 

tökéletes szimbiñzisban élnek az erdővel. Az állatok megmentését és gondozását leìrñ 

epizñdok pedig nem arrñl árulkodnak, hogy az ember eltávolodott a természettől, hanem 

inkább arrñl, hogy közelebb került hozzá.  

A hagiográfiai anyagban a locus horribilisnak sokkal kevésbé a félelemkeltés a 

szerepe, mint a krñnikákban, annalesekben vagy a lovagi irodalomban. A rettenetes táj 

közvetlenül vagy közvetve majdnem mindig a szent ember aszkéziséhez kapcsolñdik, 

vagy a remeteség – főként térbeli – liminalitását hangsúlyozza. A vadonban a remete ki 

van téve a szél, az eső és a fagy viszontagságainak. Élelmét és lakhelyét is az erdő 

biztosìtja. Ezért a remete lakñhelye, a farönkökből összeállìtott kunyhñ vagy barlang, 

szintén összhangban van a szent ember aszkézisével. A vadon nyújtotta táplálékok 

szembeállìtva az agrárcivilizáciñ ételeivel és a monostori étrenddel, egyszerre emelik ki 

a remete aszkézisét és liminalitását. A barátságtalan táj az ideiglenes lakñépület, és az 

erdőlakñk tápláléka az önmegtagadás mellett annak az „ellenkultúrának” is a részei, 

amit a remeték képviselnek.  

A vadon az aszkézis mellett az elkülönülés és az elszigeteltség helye. A remete a 

magányos szemlélődésre alkalmas vidéket kereste, amelynek egyik ideális helye a 

vadonban létesìtett kert, amit a szent ember valñs és szakrális határokkal vesz körbe. A 

remete kertje azonban nemcsak az elkülönülés helye, hiszen ez köti össze a vadon 
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természetet és a kultúrtájat, itt történik a vadállatokkal kapcsolatos csodatételek 

többsége, amelyek legjobban kifejezik vadon megszelìdìtésének motìvumát. 

Az erdő a szent ember életének liminális fázisához kapcsolñdñ marginális 

terület, amelyet a remeték megszelìdìtenek. A spontán remeteközösség, amìg nem 

alakul renddé, communitast alkot, a remeték communitasa pedig leginkább a térbeli 

liminalitással hangsúlyozta szembenállását a struktúrával. A remeték erdei 

közösségének harmonikus életére Tironi Bernát életrajzában találjuk a legjobb példát. A 

craoni erdőben, az „új Egyiptomban” élő remeték communitast alkotnak. Ez derül ki 

abbñl az epizñdbñl, amikor Vitalis bevezeti Bernátot a közösségbe, a belépésről nem az 

elöljárñ dönt, hanem megkérdezi a remeték „zsinatát”. „Amikor a remeték befejezték a 

tanácskozást, a szeretet érzésétől vezérleve beleegyeztek, társukként üdvözölték, és 

egymással vetélkedve ajánlották fel neki celláikat.”740
 A remeték cellájukban egyedül 

laknak, de gyakran jönnek össze étkezéskor vagy istentisztelet tartásakor. Az erdő tehát 

gyakran a későbbi strukturált életre történő felkészülés fázisának szìntere és 

szimbñluma, az itt megélt aszkézis, szemlélődés, magány és közösségi élet 

(communitas) segìtségével készülnek fel a korszak remetéi saját monostoruk 

megalapìtására.  

A levelek, krñnikák, önállñ tájleìrások már nem közvetett, hanem olykor 

közvetlen mñdon is utalnak a természetszemléletben bekövetkezett váltásra. Két fontos 

motìvum jelenik meg bennük: a táj szépségének és hasznosságának felismerése, 

valamint az ember tájformálñ munkájának kiemelése. A szemléletbeli váltást 

egyértelműen fogalmazza meg Gilbert of Hoyland a bylandi apátság leìrásával 

kapcsolatban. Ezt a szöveget már idéztük, de mivel szeretnénk hangsúlyozni fontosságát 

ismételten kitérünk rá. „Tiszteletre méltóak a régi atyák, akik példájukat beszélgetéseik 

révén hagyományozták ránk. Ezeknek tekintélye igen régi és tisztasága igen nagy. Egy 

dologban azonban nem tudunk egyetérteni velük: azt, amit ők a tökéletesedés 

akadályának tekintettek, azt mi az erények eszközeként dicsérjük. Ők a lélek 

állhatatosságának akadályát látták a termékeny és szép tájban, mi azt mondjuk, hogy ez 

gyógyír a betegeknek…” 741
 Ez az egyetlen a vizsgált szövegek közül, amelyik 
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 „Eremitae vero, hominis comperto voto, ex affectu charitatis assentiunt, consortio applaudunt, 
cellulas suas certatim offerunt.” – Vita Bernardi Tironiensis. 1381. 
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 „Nec nos ita ab antiquis, qui nobis conservationis experimenta tradiderunt, quorum auctoritatis 

antiquior, et puritas amplior: non inquam, ita ab illis dissentimus, ut qua ipsi ad perfectionem 

impedimenta crediderint, nos virtutis instrumnta praedicemus. Illi fortioris animi impedimenta loca 
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kimondja, hogy a ciszterciek tájszemlélete eltér a sivatagi atyákétñl. A hagiográfiai 

anyag és olykor más monasztikus elbeszélő források előszeretettel hasonlìtották az „új 

remeték” monostorainak környékét a sivatagi atyák lakhelyéhez, amint azt A régi atyák 

tekintélye cìmű alfejezetben ismertettük. Ezek az utalások azonban mindig a 

hagiográfiai mondanivalñt, vagy a rendi legitimáciñt szolgálták. A swinesheadi apátot 

levele megìrásakor nem kötötték a hagiográfiai toposzok és a legitimáciñt sem kellett 

hangoztatnia, ezért nyìltan ki tudta fejteni a ciszterciek (és általában a 12. századi 

szerzetesek) tájszemléletét. A táj már nem az aszkézis eszköze, mint a sivatagi atyáknál, 

a locus horriblis a korban már csak retorikai fogásként jelenik meg. A szerzetesek 

életében sokkal fontosabb szerepe van a termékeny és szép tájnak (loca fertilia et 

amoena), amely egyszerre szolgálja az ember testi és lelki jñlétét.  

A 11–12. századi szerzetesrendek tájszemlélete között nincsenek jelentős 

eltérések. A teremtés dicsérete cìmű alfejezetben láthattuk, hogy a bencések, a 

ciszterciek és a remeterendek egyaránt előszeretettel használták a locus amoenus 

elemeit a kolostori táj ábrázolásához. A 12. századi monasztikus szerzők tájjal 

kapcsolatos érzékenységére már Giles Constable is felhìvta a figyelmet.742
 Azok a 

leìrások, amelyek a valñs tájat paradicsomi szépségű helyként mutatják be mindegyik 

vizsgált szerzetesrend esetében nagyon hasonlñak. A karthauzi Szent Brúnñ, Vilmos, 

Saint-Denis-i bencés szerzetes és az ismeretlen 13. századi ciszterci leìrásai néhány 

szövegrésznél szinte szñ szerint megegyeznek. Sorrell Saint Francis of Assisi and 

Nature cìmű művében különbséget tesz a remeték és a ciszterciek természetszemlélete 

között. Véleménye szerint mindkét csoport hasznosnak és szépnek tartotta a 

természetet, a ciszterciek tájszemlélete viszont összetettebb volt, ők az emberi 

munkának és technikának kiemelt szerepet tulajdonìtottak a teremtés tökéletesebbé 

tételében. A ciszterciek szerint az ember technikai ismereteinek segìtségével uralkodik a 

természet felett, kihasználja és kordában tartja annak erőit. Ezzel szemben a remeték – 

és Sorrell szerint a remete hagyományokat követve Assisi Szent Ferenc is – sokkal 

inkább alkalmazkodtak a környezeti viszonyokhoz és kevésbé törekedtek a táj 

átalakìtására. Sorrell alapvetően a vándorláshoz és a helyhez kötöttséghez kapcsolja a 

remeték és a ciszterciek eltérő természetszemléletét. Mìg az egy helyben élő, szervezett 

                                                                                                                                                                          

fertilia et amoena definivere: nos dicamus fomentum esse infirmioris…” – Gilbertus Abbas: Tractatus 

Ascetici. 282-83. 
742

 Constable: Renewal and Reform in Religious Life. 48–50.  
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monasztikus közösség fontosnak tartotta környezetének markáns átformálását, addig a 

vándorlñ remeték a háborìtatlan természetben a magányos szemlélődés helyét látták. 

Következtetéseinknek nem mond feltétlenül ellent a fenti elmélet, ugyanis vizsgálatunk 

során sokkal inkább a remeterendek tájszemléletét vizsgáltuk, semmint a vándorlñ 

remetékét. Bár amint a bevezetőben láthattuk, nem volt éles határvonal a két csoport 

között a 11-12. században, ugyanis a legtöbb rendalapìtñ – mint Tironi Bernát, Savignyi 

Vitalis vagy Robert d‟Arbrissel – életének bizonyos szakaszát vándorprédikátorként 

töltötte. Sorrell a ciszterci tájszemlélettel kapcsolatos következtetéseit főként Clairvaux 

13. századi leìrásábñl szűri le, ami a rend tájfelfogásának összegzése, ellenben 

viszonylag kései forrás. Sorrell feltevését annyiban mñdosìtanánk, hogy valñban nem 

volt teljesen megegyező a remeték/remeterendek és ciszterciek tájszemlélete vizsgált 

korszakunk végén, azaz a 13. század elején, azonban a 12. századi ciszterci és 

remete/remeterendi források természetszemlélete között nincs jelentős különbség. A 

ciszterciek és remeterendek szövegeiben egyaránt fontos szerepet kap a természetben 

végzett kétkezi munka, a táj valñs és spirituális átalakìtása és a teremtett világ 

szépségének dicsérete. A természet leigázása a technika segìtségével a 12. századi 

ciszterci forrásokban nem jelenik meg hangsúlyosan, csak a 13. század elején Clairvaux 

leìrásában. A fentiekhez még annyit teszünk hozzá, hogy a természet túlcsordulñ 

bőségét és szemet gyönyörködtető szépségét Clairvaux leìrásához nagyon hasonlñan 

ábrázolja Vilmos, Saint-Denis-i szerzetes 1150 körül keletkezett levelében. Ez a leìrás 

csak annyiban tér el a 13. századitñl, hogy kevésbé hangsúlyozza az emberi technika 

szerepét a természet átalakìtásában. A kultúrtáj és az ember keze munkájának nyoma 

ebben a leìrásban is megjelenik, de a természet átalakìtását korántsem olyan markánsan 

ábrázolja, mint Clairvaux leìrása. Mindezekből megállapìthatjuk, hogy az ember testéről 

és lelkéről gondoskodñ, az érzékeket gyönyörködtető táj lìrai ábrázolása nem egyedül a 

ciszterci irodalomhoz köthető a vizsgált korban, hiszen a bencés monostorbñl származñ, 

és remeteségben élő Vilmos is ugyanìgy ábrázolja a kolostori tájat. Clairvaux leìrása 

nem a teremtett világ túlcsordulñ ábrázolásában hoz újat, hanem azzal, hogy kiemeli az 

ember és az általa alkalmazott technika szerepét a teremtés tökéletesebbé tételében.  

A természet szépségét bemutatñ önállñ tájleìrások – amelyeknek többségét A 

teremtés dicsérete cìmű alfejezetben elemeztük – szerzői között a ciszterciek mellett a 

bencések és remeterendiek is megjelennek. Malmesbury-i Vilmos, Guibert de Nogent és 

Saint-Denis-i Vilmos bencés, ez utñbbi szerző remetei magányba vonult. Kölni Szent 
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Brúnñ karthauzi, Walter Daniel, Gilbert de Hoyland és az ismeretlen 13. századi szerző 

ciszterci. Az általunk vizsgált források azt mutatják, hogy ugyanannyi bencés, mint 

ciszterci ábrázolja a kolostori tájat locus amoenusnak a korban. A szerzők között van 

egy karthauzi és az egyik bencés remete életmñdot folytat. Ez az arány arra enged 

következtetni, hogy a vizsgált korszakban a táji szépség ábrázolása nem kizárñlag a 

ciszterci rend sajátja, hanem a monasztikus kultúra egészében jelen volt. Az azonban 

igaz, hogy ez a motìvum legteljesebben a ciszterci irodalomban bontakozik ki, 

Clairvaux leìrásában.  

A hagiográfiai anyagban sincs jelentősebb eltérés a ciszterciek és a 

remeterendek természetszemlélete között. A korai ciszterci forrásokban a locus 

horriblisnek és a vadonban eltöltött élet ábrázolásának hasonlñ szerepe van, mint a 

remeterendeknél. A ciszterci hagiográfia nem emeli ki sokkal nagyobb mértékben a 

kolonizáciñ motìvumát, mint a remeterendi. Az erdőben megtelepedő remetecsoportok 

mindegyike megtisztìtja a monostoralapìtásra kiválasztott területet és fát vág az 

épìtkezéshez, de a korszak nagy erdőirtási munkálataira (grands défrichements) kevéssé 

utalnak ezek a szövegek. A két állattörténet, – amely esetlegesen a ciszterci 

agrárexpanziñ hatékonyságát szimbolizálná – a ciszterci hagiográfia része. Ciszterci 

szerző, Jocelin of Furness ìrta Szent Kentigern életìrását, Robert of Knaresborough 

vitáját pedig feltehetően szintén egy (ismeretlen) ciszterci. A két életìrás azonban nem 

függetlenìthető a remeteeszménytől, hiszen mindkettő egy remete életét ábrázolja.  

Annak ellenére, hogy a vizsgált szövegekben nincs nagy eltérés a különböző 

rendek tájszemlélete között néhány rend tájpreferenciája megjelenik a hagiográfiai 

forrásokban is. A ciszterciek völgybe telepedési szokásainak hagiográfiai ábrázolását 

bemutattuk Szent Bernát életrajzának elemzésekor Clairvaux kapcsán. A monostorok 

folyñvölgyekbe telepìtése elősegìtette a ciszterci apátságok hatékony gazdasági 

fejlődését, de ez spirituális elvárásaiknak is megfelelt, hiszen a völgyeket Szent Bernát 

az alázatosság szimbñlumának tartotta. Bernát a lélekben végbemenő folyamatokat a 

természetben történő változások allegñriáival érzékelteti, ahogy ezt Szent Benedekről 

mondott prédikáciñja kapcsán bemutattuk. Benedek az alázatosság megtestesìtője, nem 

hegyre, hanem termékeny folyñvölgybe ültetett fa. Ezzel a metaforával Szent Bernát 

legitimálta a ciszterciek megtelepedési stratégiáját.  

Grand Chartreuse leìrása jñl tükrözi a karthauziak letelepedési szokásait. A 

világtñl teljes elhatárolñdást kereső rend eszményi lakhelyre talált a havasi 
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pusztaságban. „Magas és rendkívül hegyes sziklák és szirtek veszik körül. Terméketlen 

fákkal van teli, rendkívüli módon hideg, és az év nagy részében hóval borított. Sőt 

nagyon meredek, meddő és terméketlen, ezért nem kellett semmi módon körülhatárolni, 

vagy elsáncolni.”743
 Ebben a szövegben a locus horriblis leìrás nemcsak toposz, hanem 

kivételes mñdon megfelel a valñságnak. Ravennai Romuald tájpreferenciájára a 

szakirodalom is felfigyelt, az általa alapìtott remeteségeket: Biforcñt, Val di Castrñt és 

Camaldolit szinte teljesen azonos környezet veszi körül. Ezek a remeteségek magas 

hegyek által övezett, folyñvizekben gazdag, zord, de egyben szép helyeken fekszenek. 

Ez a hegyek által elzárt locus amoenus jelenik meg Romuald életrajzában Val di Castro 

leìrásával kapcsolatban, és hasonlñ tájat mutat be Camaldoli adománylevele. A 

ciszterciek, a karthauziak és a kamalduliak helykiválasztása és a táj hagiográfiai 

ábrázolása között szoros összefüggés van. A többi remeterend esetében azonban nem 

mutathatñ ki ilyen szoros párhuzam, ami nem feltétlenül arra utal, hogy az alapìtñnak ne 

lett volna elképzelése a helykiválasztásrñl, hanem sokkal inkább arra, hogy ezen rendek 

hagiográfiai anyagában a tájleìrások többnyire a toposzokat követi, és nem ábrázolják a 

kiválasztott táj egyedi jellegzetességeit.  

A helynevek vizsgálata alapján szintén kijelenthető, hogy a ciszterci és a 

remeterendi természetszemlélet nagyon hasonlñ volt, azonban ez a forráscsoport több 

eltérésre hìvja fel a figyelmet, mint a hagiográfiai anyag. Az elemzés megerősìtette 

Dimier elméletét, mely szerint a ciszterciek leginkább a mennyei szépségre, fényre és 

boldogságra utalñ nevekkel illették monostoraikat. Mi azonban sokkal inkább arra 

koncentráltunk, hogy a természeti táj elemei milyen arányban jelennek meg a 

helynevekben. A hegyre utalñ nevek magasabb aránya a remeterendeknél 

kézenfekvőnek tűnik, és egyaránt magyarázhatñ a karthauzi és ciszterci letelepedési 

stratégiákkal. A vìzre utalñ helynevek magasabb aránya a remetéknél viszont meglepő, 

hiszen a ciszterci monostorok többsége folyñvìz mellett feküdt. Témánk szempontjábñl 

azonban fontosabb, hogy erdőirtásra vonatkozñ apátságnevek a ciszterci 

helynévanyagban néhány alkalommal előfordulnak, a remeterendi helynevekben pedig 

egyáltalán nem jelennek meg. Ez az arány látszñlag arra utal, hogy a ciszterciek 

nagyobb részt vállaltak a kolonizáciñs munkábñl, mint a remeték, ami ellentmond 

Berman és az újabb kutatások elméleteinek. Ezek az apátságok viszont nem 
                                                           
743

 „altis et tanquam excisis hinc inde rupibus et scolpulis circumvallata, infructiosis arboribus consita, 

supra modum frigida, et pro maiore parte temporis nivibus operta, et adeo praerupta, sterilis, et 

infructuosa, uti nihil in ea seri vallat sive meti.” – Vita Sancti Brunonis, Vita altera. 505. 



241 

 

Franciország déli vidékein fekszenek, amely területre Berman vizsgálatai kiterjedtek, 

hanem olyan peremterületeken, ahol sokkal valñszìnűbb a ciszterciek aktìv részvétele a 

kolonizáciñs munkában. Az erdőirtásra utalñ ciszterci monostornevek főként német és 

spanyol területen találhatñak. A remeterendeknél kétszer annyi erdei fára vonatkozñ 

helynevet találtunk, mint a cisztercieknél, a hárs, a borñka vagy a vörösfenyő elnevezés 

nem a bibliai motìvumok vagy az antik retorika hatását mutatja, hanem a szoros 

kapcsolatot a természeti környezettel. Ebből az aránybñl arra lehet következtetni, hogy a 

remeterendek némileg intenzìvebben érzékelték a táj szépségét, mint a ciszterciek. A 

legtöbb erdei fára és erdőre vonatkozñ helynév a grandmonti rendnél találhatñ, ennek a 

rendnek a helynévadását nem a „mennyei topográfia”, hanem az „erdei topográfia” 

határozta meg. A helynévanyagbñl ebben az esetben egészen eltérő tájszemlélet 

rajzolñdik ki, mint a hagiográfiai forrásokbñl. A grandmonti szentéletrajzokban ugyanis 

a táj kizárñlag locus horriblisként jelenik meg. Az elemzett helynevekből viszont arra 

lehet következtetni, hogy a ciszterciek jobban törekedtek a táj átalakìtására, mint a 

remeterendek, mivel egyedül náluk jelennek meg irtásra utalñ helynevek.  

A tájábrázolás a vizsgált forrásokban a hagiográfiai mondanivalñ hangsúlyozása 

mellett nagyon gyakran tölti be a rendi legitimáciñ szerepét. A hagiográfiai és 

legitimáciñs funkciñ gyakorta fedik egymást, ugyanis sok 11-12. századi szentéletrajz 

szolgálta a rend kánoni elismertetését. Amint azt A sivatag ciszterci mítosza cìmű 

alfejezetben részletesen ismertettük, a locus horribilisnek kizárñlag legitimáciñs szerepe 

volt a korai ciszterci dokumentumokban. A Táj és legitimáció cìmű főfejezetben azt 

vizsgáltuk, hogy a tájábrázolás milyen mñdon szolgálta a legitimáciñt a többi 

remeterendi forrásban, illetve a ciszterci hagiográfiában. A szakirodalom megállapìtása 

szerint a cisztercieknél a locus horriblilis és a táj átalakìtása, azaz a kolonizáciñ 

motìvuma szolgálta elsősorban a legitimáciñt. Az elemzés során a Turner-féle 

communitas-struktúra modellből indultunk ki. Feltételeztük, hogy a communitashoz, 

vagyis esetünkben az erdőben élő, kötetlenebb életmñddal rendelkező remetecsoporthoz 

más tájábrázolás kötődik a vizsgált forrásokban, mint a struktúrához, vagyis a 

letelepedett, regulával rendelkező monasztikus közösséghez. Ez a modell csak a 

szentéletrajzok esetében használhatñ, és azokon belül is csak azokban akkor, ha a forrás 

a szent ember remeteéveit és monostoralapìtását egyaránt bemutatja. A 11-12. 

században azonban elég gyakori jelenség volt, hogy egy szerzetesi közösség alapìtñja az 

alapìtás előtt remeteéletmñdot folytatott. A communitas-struktúra modellhez kötődő 
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feltevésünk Tironi Bernát és Ravennai Romuald életìrásainak tájábrázolásaiban 

igazolñdott. Mind Bernát, mind Romuald vitájában a magányos remeteséghez a locus 

horribilis, a monostoralapìtáshoz pedig a locus amoenus motìvuma kötődik. A többi 

szentéletrajz vizsgálata azonban nem igazolta a fenti elméletet, ugyanis számos 

monostor környékét egyszerre ábrázolták a puszta sivatag és a szépséges Paradicsom 

képeivel, ahogy ez A locus horriblis által körülvett locus amoenus cìmű alfejezetből is 

kiderült. Azok a leìrások pedig, amelyek kizárñlag a kies táj motìvumait használják 

ritkán jelennek meg hagiográfiai forrásokban.  

A tájábrázolás egyes vizsgált hagiográfiai szövegekben túllépi a legitimáciñs 

szerepet és a bencés rend kritikájának közvetett eszközévé válik. Amint emlìtettük a 

remetemozgalom szorosan összefonñdott az egyház és a szerzetesi reformmal, ezért 

egyes hagiográfiai motìvumok a korabeli egyház struktúrájának – szűkebb értelemben a 

bencés monaszticizmus – bìrálataként is felfoghatñk. A locus horribilis leìrások a 

remeterendek és ciszterciek szigorú aszkézisét hangoztatják az elpuhult kolostori életet 

élő bencésekkel szemben. A viták azt sugallják, hogy a vadonban folytatott 

remeteéletmñd sokkal alkalmasabb a regula betartására, mint a kortárs bencés 

monostorok környezete. A 11-12. századi remeték legtöbbje korábban bencés szerzetes 

volt, és általában monostorábñl vonult a vadonba. A stabilitas loci ellentétje az erdőben 

valñ vándorlás. A monostor masszìv kőépületét felváltja a gallyakbñl összeállìtott 

ideiglenes kunyhñ, a kenyeret, a bort és az akkorra már bőségessé válñ monasztikus 

étkezést pedig az erdei bogyñk és gyökerek helyettesìtik.  

A locus amoenus is betöltheti a bencés monostori élet közvetett bìrálatának 

szerepét a korabeli monasztikus elbeszélő forrásokban. Vilmos, Saint-Denis-i szerzetes 

levele szembeállìtja Saint-Denis-en-Vaux remeteségének paradicsomi szépségű, békés 

táját a vitákkal és botrányokkal teli bencés anyamonostorral.  

A tájábrázolás legitimáciñs szerepét más szempontbñl is vizsgáltuk. 

Felállìtottunk néhány kategñriát, amelyeknek segìtségével a táj bemutatása a 

legitimáciñt szolgálja. Ezek közül az egyiket, a deszakralizáciñt A félelmetes vadon és 

az oltalmazó erdő cìmű fejezetben tárgyaltuk, mivel a tematika alapján indokolt volt 

ottani elhelyezése. A táj deszakralizálása alatt a pogány természet krisztianizálását 

értettük, illetve a vadon által visszahñdìtott rñmai települések rekolonizálását. Ez a fajta 

tájalakìtás korszakunkban nem jelenik meg, viszont a vadon megszelìdìtésének 

előzményeként szükséges volt bemutatni.  
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A másik három kategñriát: a kolonizáciñt, a táj spirituális átalakìtását és a táj 

elidegenìtését főként A táj valós és spirituális átalakítása cìmű fejezetben tárgyaltuk, de 

más helyeken is foglalkoztunk ezen témákkal. A kolonizáciñ legitimáciñs szerepére a 

ciszterciek esetében a szakirodalom is felhìvta a figyelmet. A táj spirituális átalakìtása – 

amikor a szerzetesek közössége az Istentől elhagyott pusztaságot mennyei tájjá alakìtja 

– a valñs átalakìtáshoz hasonlñan szolgálhatja a legitimáciñt. A legjobb példa erre a 

Clairvaux-i Szent Bernát életìrásában, a Vita Primában találhatñ Clairvaux alapìtásával 

kapcsolatban, ezt a szöveget több szempontbñl is elemeztük. A legjelentősebb ciszterci 

anyamonostorhoz hasonlñan a táj spirituális átalakìtásának motìvuma Savigny és 

Premontré alapìtásának leìrásában is megjelenik. A táj elidegenítése cìmű alfejezetben 

azt vizsgáltuk, hogy milyen mñdon húznak határokat a szerzetesek a szent és profán táj 

között. Az elemzés során felhasználtuk Martha Newman elméletét, aki azt vizsgálta, 

hogy a ciszterci okleveles anyagban hogyan jelenik meg a birtokok fokozatos 

elkülönìtése a világi szférátñl. A monasztikus elbeszélő forrásokban is megjelenik a táj 

elidegenìtésének motìvuma. A korszak hagiográfiai ìrásaiban a remete kertje a 

külvilágtñl elhatárolñdñ, szakrális terület, ahol az isteni igazságszolgáltatás érvényesül. 

A ciszterciek mellett a karthauziak is arra törekedtek, hogy birtokaikat teljesen 

elkülönìtsék a külvilágtñl, ezt szolgálták azok az előìrások, amelyek a fegyveres 

férfiakat, a nőket és a vadászokat távol tartották a rend birtokában lévő területektől. 

A legtöbb monasztikus tájleìrás a bibliai és késő antik toposzokat követi, a 

toposzok használata viszont nem jelenti azt, hogy a valñs táj ábrázolásátñl teljes 

mértékben elzárkñztak a szerzetesek. Jean Leclercq szerint a ciszterciek és általában a 

12. századi monasztikus szerzők tájleìrásai nem tanúskodnak a szerzők 

természetszemléletéről, ugyanis azoknak megalkotásában a személyes megfigyelés 

semmilyen szerepet nem játszott, ezek a leìrások kizárñlag az antik és biblikus retorika 

elemeiből épìtkeznek. Leclercq véleménye szerint a 12. századi szerzetesség 

szimbolikus gondolatvilágában kevéssé jelennek meg a természettel kapcsolatos 

érzelmek és megfigyelések. Ezzel szemben Étienne Gilson azt hangoztatja, hogy a 

ciszterciek szoros kapcsolatban éltek a természettel és monostoraik táji szépsége 

megjelenik misztikus irodalmukban is. Ezt az elméletet képviseli Martha Newman is, 

aki szerint a ciszterci irodalomban felbukkanñ gazdag természeti képek és a 

mezőgazdasági munkák megjelenìtése arrñl tanúskodik, hogy a ciszterciek fogékonyak 

voltak a természet szépsége iránt. Newman szerint az, hogy a ciszterciek párhuzamot 
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vontak a lélek művelése és a kert művelése között arra utal, hogy a természeti táj 

átformálása fontos része volt életüknek. Ezeket a kérdéseket A „Hortus conclusus” 

cìmű alfejezetben ismertettük Clairvaux-i Szent Bernát természetszemlélete kapcsán. 

Bernát tájszemléletével kapcsolatban nem foglaltunk egyértelműen állást, azt azonban 

az áttekintett forrásanyag alapján kijelenthetjük, hogy a ciszterci természetszemléletre 

vonatkozñan inkább Gilson és Newman álláspontját fogadjuk el semmint Leclercq-ét. 

Az elemzett tájleìrások közül több valñs helyet ábrázol, Clairvaux leìrása a hely pontos 

topográfiáját is követi, de más szövegekben is megjelennek az ábrázolt táj 

topográfiájára utalñ elemek, táji jellegzetességek. Leginkább az önállñ tájleìrások 

mutatják be a valñs tájat, amelyeket A teremtés dicsérete cìmű alfejezetben 

ismertettünk. Bár ezek a leìrások idealizált, paradicsomi tájként ábrázolják a monostor 

környezetét nem térnek el túlzottan a valñságtñl. Ezzel kapcsolatban ismét Clairvaux 

leìrására hivatkozunk, amely annak ellenére, hogy eszményi szépségű tájként ábrázolja 

az apátság környékét a hely földrajzi elhelyezkedését a valñsághoz hűen mutatja be. 

Más hagiográfiai művekben is megjelennek a valñs táj topográfiájára utalñ leìrások, 

amint ezt Tironi Bernát életìrásának elemzése kapcsán is láthattuk.  

A ciszterciek és a 11-12. századi monasztikus szerzők tájleìrásaikban alapvetően 

toposzokbñl épìtkeznek, de ezek a motìvumok sok esetben fedik a valñságot, a toposzok 

mellett pedig gyakran a személyes megfigyelés is szerepet játszott ezeknek a 

leìrásoknak a megalkotásában. A helynévanyag még inkább igazolja ezt a feltevést, 

amint emlìtettük az erdei fák megjelenése a monostorok neveiben fokozott 

tájpercepciñrñl tanúskodik. A ciszterciek a mennyei harmñniát kivetìtették földi 

tájaikra, ez a helynevek „mennyei topográfiájábñl” és a kolostori táj Paradicsomhoz 

valñ hasonlìtásábñl egyaránt kiderül. A mennyei tájakat pedig a földi tájak elemeinek 

felhasználásával ìrták le, ahogy ezt a ciszterci kertszimbolika bemutatásával 

kapcsolatban láthattuk. A misztikus ìrásokban megjelenő növények, kertek, virágok 

leìrásában a személyes tapasztalat is közrejátszott, ahogy Newman is állìtja. A 

kertészkedés, szőlőmetszés és aratás képeit a ciszterciek nem kizárñlag a Szentìrásbñl, 

hanem minden bizonnyal mindennapi életükből is merìtették. Véleményünk szerint a 

ciszterci és remeterendi irodalomban a szimbolikus és valñs tájábrázolások nem 

kizárják, hanem kiegészìtik egymást, és a földi táj kölcsönhatásban van a mennyei tájjal.  

A ciszterciek és a remeték kapcsolatát a tájjal a külső szemlélők egészen más 

aspektusbñl mutatják be, mint a monasztikus források. Amint ezt fentebb láttuk a táj 
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egyaránt lehet a rend bìrálatának vagy dicséretének eszköze. Ezek a források (az udvari 

klerikusok krñnikái és a lovagi irodalom) általában a kolonizáciñt emelik ki a 

ciszterciek és a remeték tájhasználatával kapcsolatban. A külső szemlélők által ìrt 

munkákban a kolonizáciñ sokkal hangsúlyosabban jelenik meg, mint a monasztikus 

forrásokban. A szerzeteseknek és a remetéknek ez a tájalakìtñ munkája olykor pozitìv, 

de sokkal gyakrabban negatìv cselekedetként jelenik meg. A lovagregényekben 

megjelenő remete az agrárcivilizáciñ meghonosìtñja a vadonban, aki segìtségére siet a 

menedéket kereső hősöknek. 

Az udvari klerikusok munkáiban is megjelenhet a kolonizáciñ pozitìv elbìrálása. 

Gerald of Wales a clunyiekkel szemben dicséri a cisztercieket, akik a puszta sivatagot 

és a sűrű erdőt rövid időn belül termékeny vidékké alakìtják. Gerald of Wales azonban 

sokkal inkább károsnak tartja a ciszterci kolonizáciñt, mint hasznosnak. A kapzsiságtñl 

és a bìrvágytñl fűtött ciszterciek számos területet szereznek a királyi erdőkben és 

kiirtják az értékes fákat. A walesi udvari klerikus szerint a llanthony-i apátság remetéi 

nem az erdők kiirtására, hanem azoknak megőrzésére törekedtek, nehogy eltérjenek a 

remeteélettől. Ez a fajta tájhasználat teljes mértékben az ellentéte a ciszterciek pusztìtñ 

munkájának. Walter Map szerint a ciszterci táj mesterségesen létrehozott sivatag: 

„világon kívüli hely a világ közepén”. Mivel a ciszterciek a 12. század végi Angliában 

és Walesben nem találtak lakatlan pusztaságokat semmilyen eszköztől nem riadtak 

vissza, hogy azt megteremtsék maguknak. Nemcsak erdőket irtottak ki, hanem falvakat 

telepìtettek máshová és plébániákat romboltak le. Az udvari klerikusok a ciszterci 

rendet a 12. és a 13. század fordulñján bìrálják, véleményük szerint a rend azért 

vetemedik ilyen cselekedetekre, mivel eltért eredeti igaz eszményeitől. A ciszterciek 

káros tájalakìtñ munkája tehát nem a rend korai szellemiségéből fakad, hanem abbñl, 

hogy kevesebb, mint egy évszázad alatt eltértek attñl.  

 A koldulñrendi természetszemléletet – ahogy ezt a bevezetőben 

leszögeztük – csak kitekintésképpen érintettük, hogy felhìvjuk a figyelmet a középkori 

természetszemlélet kontinuitására. Azt már a korábbi középkorkutatás is hangsúlyozta, 

hogy a 11–12. századi remeteéletrajzok magukban hordozzák a ferences 

természetkultusz számos elemét. A remeték hasonlñan gyengéden bántak az állatokkal, 

mint Szent Ferenc, etették és itatták azokat, valamint menedéket nyújtottak nekik 

üldözőik és a hideg ellen.  
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A 11–12. századi reformrendek természetszemléletét is befolyásolta az a 

kettősség, ami Szent Ferenc természetkultuszát, hiszen Ferenchez hasonlñan a 

„remetereneszánsz” kiemelkedő alakjai is egyszerre folytattak vándorprédikátori és 

remete életmñdot. Ennek nyomait a viták tájábrázolásában is megtalálhatjuk, de 

vizsgálat során figyelmünket sokkal inkább a monasztikus és a remeteéletmñd együttes 

jelenlétére fordìtottuk.  

A disszertáciñban főként monasztikus elbeszélő források segìtségével vizsgáltuk 

a ciszterciek és a remeterendek természetszemléletét. A hagiográfiai ìrásokban, 

krñnikákban, levelekben, prédikáciñkban megjelenő motìvumokat összevetettük a 

helynevek elemzéséből kapott eredményekkel. A monasztikus tájszemléletről teljesebb 

képet kaphatnánk további forráscsoportok bevonásával. Az ikonográfiai forrásokat csak 

érintőlegesen emlìtettük a munkában, a ciszterci miniatúrák vizsgálata tovább 

gazdagìtaná a monasztikus tájszemlélettel kapcsolatos ismereteinket. Amint azt a 

bevezetőben emlìtettük az utñbbi évek brit középkorkutatásában hangsúlyos szerepet 

kapott a táj és környezetrégészet, amely legteljesebben a vizsgált szerzetesrendek 

esetében alkalmazhatñ. Ezért indokolt lenne a tájrégészeti eredmények összevetése az 

ìrott forrásokbñl kialakult következtetésekkel. A disszertáciñ a vizsgált források 

adottságaibñl kifolyñlag túlságosan tág keretet ölel fel, mind földrajzi, mind egyéb 

értelemben, ezért a régészeti anyag és az ìrott források összehasonlìtása egy-egy 

kiválasztott régiñban lenne indokolt, jñ példát láthattunk erre a yorkshire-i ciszterci 

monostorok interdiszciplináris kutatásával kapcsolatban. A helynevek vizsgálatát 

mindenképpen érdemes lenne folytatni, az apátságnevek helyett azonban sokkal inkább 

a grangiák és a birtoktestek elnevezéseire kellene koncentrálni, hiszen ezek sokkal 

többet elárulnak a természeti környezetről. Ezen vizsgálatokat szintén régiñkra lebontva 

lenne érdemes elvégezni. Tovább szìnesìtené a monasztikus tájszemlélettel kapcsolatos 

képet a koraújkori metszetek, térképek, katonai felmérések elemzése, amelyeken 

gyakran változatlan mñdon láthatjuk a középkori állapotokat. Az okleveles anyagbñl 

elsősorban a határjárások árulnak el a legtöbbet a középkori tájrñl, ezeket a forrásokat is 

elsősorban régiñnként vagy rendenként lenne érdemes vizsgálni az anyag 

terjedelmessége miatt. Az itt felsorolt kutatási javaslatok nem számìtanak újdonságnak, 

hiszen az utñbbi években előtérbe került a monostorok interdiszciplináris kutatása. 

Viszont újfajta következtetésekhez vezethetne az ezen mñdszerek által vizsgált 

eredmények összevetése a monasztikus elbeszélő forrásokbñl kirajzolñdñ képpel 
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11. Mellékletek 

 

 

1. ábra. Herrade von Landsberg: Hortus Deliciarum. A hamis remete alakja a 

mennyei létrán (The Hortus Deliciarum of Herrad. II. 352.) 
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2. ábra A clairvaux-i monostor látképe (Duby: L’art cistercien. 104.) 
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8. ábra. Hortus conclusus ábrázolás 1410 körül, „felső-rajnai mester” 

(Masterpieces of Western Art, 74.) 

 

 

 

 

 


