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Abstract: The Author gives a presentation and comparation of the mediaeval monasteries in Hungary, which were 
created in caves and artificial cavities. In Hungary, according to our present knowledge are three groups of 
cavities, which were used as underground monasteries. These are the Monk-Dwellings in Tihany, the Hermit 
Caves in Nagymaros and Hermit Caves in Szentkút. The three location are quite a distant from each other, 
however their appearence and history are very similar. They were built e.g. carved in the hillsides along one line 
and their entrances are very closed to each other. These smaller monasteries were composed of chapels, 
refectoriums, living-cells, stores and workshops. They were supervised by the adjacent higher Church authority. 
They legal activity was limited between the 10th and 14th century. After that period only few eremites and zealous 
belivers continoued their life in these cavities. Recently these remains are relatively demolised and ruined. A legal 
protection tries to secure their conservation. 

 
1. Bevezetés 
 
A barlangok és az emberek kapcsolata régóta létezik és ismert. A barlangok 
sötétje, vagy félhomálya titokzatosságot, sejtelmességet, görög eredetű szó-
val misztikusságot ad az üregeknek. A misztika szó azonban nem csak ti-
tokzatosságot jelent, hanem jelenti a természetfelettiekkel való kapcsolatte-
remtést is. Ami persze tele van titokzatossággal, hisz csak a beavatottak 
sejtelmes tevékenységén keresztül valósul meg. Tehát, a barlangi miliő és a 
vallásgyakorlat kapcsolata úgy a valóságban, mint az ezt tükröző etimológi-
ában is megjelenik. 

Vallásgyakorlatok a barlangokban már ősidők óta voltak. Külföldi le-
letek alapján ismerünk őskorból származó barlangi szertartáshelyeket. A 
barlangi temetkezésre és az ezekkel összefüggő szertartásokra szép számmal 
vannak példák mind a külföldi, mind a hazai barlangokban. Ha a vallásgya-
korlatok számára nem találtak megfelelő természetes barlangot, akkor vájtak 
ilyeneket, vagy átalakították a meglévőket. A Föld szinte valamennyi vidé-
kén, Ázsiától Európán át Amerikáig ismertek a különböző korokból szárma-
zó, más és más vallási közösségek által kialakított földalatti szentélyek 
(KUSCH 1993). Elég, ha csak az egyiptomi sziklatemplomokra, a tízezer 
Buddha-szobráról híres kínai Longman-barlangra, vagy a kisázsiai 
Kappadóciai-templomegyüttesre utalok. 



 236 

Magyarországon is ismerünk vallási szertartások számára berendezett 
természetes barlangokat, illetve kivésett sziklaszentélyeket. Bár ezek sem 
kiterjedésük, sem látványosságuk miatt nem jelentenek világszenzációt. 
Többségük viszonylag elhanyagolt állapotban van. Megbízható feljegyzé-
sek, vagy régészeti leletek híján néhányukról még annak a megállapítása is 
kétséges, hogy egyáltalán vallásgyakorlati helyek voltak-e. Magyarországon 
mintegy 15 kultikus barlangot és mesterséges üreget tartunk számon. Ezek 
között három keresztény barlangmonostort ismerünk, melyek kisebb vallási 
közösségeknek voltak szakrális helyei és egyben lakhelyei is. Ezeket mutat-
juk be alább. 

 
2.1. Tihanyi-barátlakások 

 

 
1. ábra: A Tihanyi-barátlakások térképe 

Fig. 1: Survey of the Monk-Dwellings in the Tihanyi Peninsula 
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 A Tihanyi-félszigeten levő Óvár-tető északi letörését nevezik Orosz-
kőnek. Ebben találhatók a Barátlakásoknak mondott üregek (1. ábra). Ké-
szítésük idejéről nincs pontos adatunk. Van olyan utalás, miszerint 
Rasztiszláv morva fejedelem (846-870) által behívott szerzetesek létesítették 
és Metód 869-es látogatása idején már pezsgő egyházi élettel találkozott itt. 
RÓMER Flóris (1868) és ERDÉLYI László (1908) úgy vélte, hogy az 1055-
ben I. Endre által kiadott Tihanyi alapítólevélben említett „Petra” azonos a 
Barátlakásokkal. „Est in eodem lacu locus qui vocatur Petra cum ceteris 
inibi pertinens.” (magyarul: Ugyanabban a tóban van egy Petra nevű hely, 
amely a többiekkel együtt ide tartozik.). A „petra”, illetve „petro” szavak az 
ógörög „petros” szóból származnak és követ, valamint a kővel való össze-
függést jelentenek. Nem véletlen, hogy egy a ma Jordániában található ókori 
várost, melyet kősziklából faragtak ki,  Petra-’nak neveznek.  Rómer és Er-
délyi valószínűsíti, hogy I. Endre király orosz származású felesége kívánsá-
gára hívta be azokat a görögkeleti szerzeteseket, akik a telepet létesítették. A 
Barátlakások készítésének kezdetéről nincs ugyan biztos adatunk, de azt 
tudjuk, hogy az ottani egyházi élet III. Béla király (1172-1196) idejében már 
létezett, hisz Uzsoki Endre régészeti feltárása során 1984-ben egyik lakócel-
la sírgödrében az eltemetett személy maradványai mellet egy III. Béla király 
által kiadott rézpézt talált. Egészen biztos viszont csak az, hogy II. Endre 
1211-ben keltezett birtokösszeíró levele a tihanyi Szent Kelemen bazilikán 
kívül megemlíti a Szent Miklós oroszkői egyházat is  („ecclesia Beati 
Nicholai de Horozcueh”). Az 1211-es birtokösszeíró levelet követő okiratok 
1339-ig folyamatosan említik a tihanyi Szent Miklós monostor életét, felso-
rolják jó néhány a közösséget vezető prior nevét, aztán megszűnnek az is-
mertetések. A jelenleg Barátlakásoknak nevezett monostort görögkeleti 
szerzetesek tartották fenn a bencés rend felügyelete alatt (MEDNYÁNSZKY 
2009). Ezt IV. Kelemen pápa 1267-es I. és II. bullája is megerősítette, aki 
oltalmába fogadta a tihanyi bencés monostort és annak fiókjaként az orosz-
kői remeteséget (DORNYAY 1942, UZSOKI 1984). Az 1390-ben keltezett, 
Szent László-féle összeírás már nem említette Orosz-kő lakottságát. 
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1. kép: Joseph Fischer festménye a Tihanyi-barátlakások Nyugati Kápolnájáról  az 1810-es sziklaomlást követően 

Picture 1: The Western Chapel of the Monk-Dwellings in the Tihanyi Peninsula after the 1810 rock slide on a 
painting by Joseph Fischer 

 
Azt kell valószínűsítenünk, hogy 1339 és 1390 között volt egy nagy 

suvadásos sziklaomlás, ami megszüntette itt a monostori életet. A hegyom-
lások többször is megismétlődtek, úgymint 1810 körül (1. kép), aztán 1859-
ben, majd 1952-ben. Ilyenkor néhány az egykori monostorhoz tarozó üreg is 
megsemmisült. Jelenleg öt bazalttufába faragott üreg az, melyekről bizton 
állíthatjuk, hogy a monostorhoz tarozott (CSEMEGI 1944-48, ESZTERHÁS 
1987, 2004, FÜSSY 1900, SÖRÖS 1911). Két további üreg, a Leánylakások 
ezektől kb. 250 méterrel távolabb vannak és valószínűleg fiatalabbak is. 
Nem tudjuk, eredetileg hány üreg alkotta a monostort, de BÉL 1737-es írá-
sában még 10 szerepel. RÓMER 1868-ban még mennyezetig érő előfalakkal 
ábrázolta a cellákat, de még CHOLNOKY 1932-es térképén is szerepelnek 
olyan kivájt előterek, melyek a 2000-es évek elejére már leomlottak. A be-
cses történelmi emlékű üregeket nem csak a sziklaomlások, hanem sajnos a 
felelőtlen emberek is pusztítják. Már 1856-ban EITELBERGER bécsi ré-
gészprofesszor is felháborodással említette a szándékos rombolásokat, me-
lyek azóta sem szűntek meg. A 2000-es évek végére befejeződtek a Barátla-
kásokat felújító munkák, így ma már az érdeklődő közönség ismeretterjesz-
tő táblák útmutatása alapján szemlélheti a nagy műgonddal helyreállított 
vallástörténeti emlékhelyet (2. kép). 
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2. kép: A Tihanyi-barátlakások lakócellája és mellette a Keleti Kápolna 
Picture 2: A living quarter and the adjacent Eastern Chapel of the Monk- Dwellings in the Tihanyi Peninsula 

 
A ma is látható üregek közül kettő kápolna volt. Az egyik, az ún. 

Nyugati Kápolna előtere az 1810-es sziklaomlásban torzult, a szentélye 
azonban ép maradt. Benne faragott oltár és fölötte festett vakolatnyomok 
látszanak. A másikat, a Keleti Kápolnát pedig sírgödrök veszik körül, bár 
ezeket a helyreállítás során természetesen befedték. Mindkettőnek keleti 
tájolása van. Aztán egy nagyobb, az 1943-as ásatás során feltárt helyiség 
lehetett a refektórium. A szintén nagyobb, többhelyiséges üreget tartjuk a 
priori rezidenciának A keleti szélen egy kisebb fülke pedig valószínűleg 
lakócella volt. Régészeti ásatások (DORNYAY 1942, UZSOKI 1984) csont-
vázas sírgödröket tártak fel, aztán előkerültek használati tárgyak  maradvá-
nyai (mozsár, cseréptöredék, üvegtöredék, csontsíp stb.) és sok bodzamag, 
valamint összegyűjtött kecskekörmök (Congeria ungula caprae), továbbá a 
már említett, III. Béla korabeli rézpénz (szkifátusz).  
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2. ábra: A Nagymarosi-remetebarlangok térképe 

Fig. 2: Survey of the Hermit Caves near the village of Nagymaros 
  

 
2.2. Nagymarosi-remetebarlangok 
 
A Dunakanyarban, Nagymaros fölött emelkedik a Szent Mihály-hegy. En-
nek meredek, Dunára néző oldalában találjuk a Remetebarlangoknak neve-
zett üregcsoportot (2. ábra). Ezek az üregek részben természetes barlangok, 
részben pedig véséssel továbbalakított természetes üregek. A barlangok át-
alakítását nagy valószínűséggel a római korban kezdhették el. Ekkor az üre-
gek elé kőből rakott erődítményt is építettek, melynek romjai még ma is 
fellelhetők. A római jelenlétet Zolnay László régészeti ásatásai is megerősí-
tették (MEDNYÁNSZKY 2009). A barlangok monostorként való használatá-
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nak és átalakításának kezdete ez esetben is bizonytalan. Amit tudunk az az, 
hogy I. Endre 1053-ban bazilita monostort alapított Visegrádon, aztán Ál-
mos herceg, Könyves Kálmán testvére 1101-ben a remeteséget elfogadó 
bencések lakta prépostságot hozott létre Dömösön, kik a szemben levő 
hegyoldalon remetetelepet létesítettek (3. kép). KOLACSKOVSZKY Lajos 
1938-ban így írt: „Csaknem egyidejűleg a zebegényi harcvonal új szerzete-
sekkel erősödött. Ezek a Szent Benedek szigorított szabályai szerint éltek, s a 
vadonerdőség magányát mindenkor elébbhelyezték a kolostori társas élet-
nek. Közönségesen Olivetánusoknak nevezték őket (a sienai Oliveti-hegyen 
alapított első rendházról). A Szent Mihály-hegy Dömös felé fordult oldalán 
remetéskedtek, s az ottani barlangok mélyén emelkedett lélekkel osztották 
meg fekhelyüket az erdő vadállataival …” A dömösiek szerint még az 1800-
as években is élt „istenes ember” a barlangokban, kinek mondába foglalt 
szamara önállóan hordta fel a vizet a Dunáról (ESZTERHÁS 1999, 
KOLACSKOVSZKY 1938, PÁPA 1943) – de ezt sem RÓMER Flóris 1868-as 
vizsgálatai, sem PESTHY Frigyes (1875) helynévtára nem erősíti meg. 
 

 
 

3. kép: A Nagymarosi-remetebarlangok csoportja 
Picture 3: Number the Hermit Caves near the village of Nagymaros 

 
A Szent Mihály-hegy 220-230 m-es magasságában, egy csoportban 10 

barlang van (nyugatról kelet felé: Nyugati-barlang, Kimállott-barlang, Mi-
hály-barlang, Flóra-barlang, Felső-barlang, Hatos-barlang, Iker-barlang, 
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Sziklatemplom, Kötélkeresztség-barlang és a Keleti-barlang). A középső öt 
barlangban látszanak az átalakítás, a bővítés nyomai (öblök, fülkék, lyukak). 
Ezek közül is leginkább a Sziklatemplomban (4. kép), melyben a főhajót 
egyenes falúra, mennyezetét pedig boltívesre faragták, a két oldalhajó való-
színűleg teljesen mesterséges. A jobb oldali hajó végében levő fülkében régi 
falfestmény nyomai tűnnek elő a jelenkori firkálások alól. A Mihály-barlang 
mérete után akár közösségi helyiség is lehetett, a többiek pedig lakócellák, 
raktárak, de funkcióikat nem lehet biztosan megállapítani. 

 

 
 

4. kép: Kilátás a Nagymarosi Sziklatemplomból 
Picture 4: Lookout from the Rock Temple near the village of Nagymaros 

 
2.3. Szentkúti-remetebarlangok 
 
Mátraverebély nyugati határában, a Meszes-tető aljában van a csodatevőnek 
vélt   forrása  miatt   híres  búcsújáró  hellyé  vált    különálló  településrész,  
 Szentkút. A Meszes-tető déli oldalában található az a mesterségesen kiala-
kított üregcsoport, melyet ma Szentkúti-remetebarlangoknak neveznek, de 
korábban ezek is egy kisebb monostort, ún. cönobiumot alkottak (3. ábra). 
Geomorfológiai vizsgálatok szerint, nagyon valószínű, hogy természetes 
barlang is volt a hegyoldal e részén. A márgás, agyagos homokkőből álló 
sziklaletörésben az eltérő kötöttségű rétegek között kisebb-nagyobb defláci-
ós mélyedéseket mart a szél. E hosszanti szélmarásos mélyedések alakulásá-
ra éppen a mai Remetebarlangok helyén volt a legalkalmasabb lehetőség. A 
feltételezhetően létező nagyobb sziklaereszeket bővítették, alakították át a 
kultikus céloknak megfelelően. Az üregek kialakításának kezdete szintén a 
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múlt homályába merül (MEDNYÁNSZKY 2009, ROZNIK 1948). Az első 
konkrét adat csak 1757-ből ismert, mely szerint egy Bellagh Antal nevű 
szerzetes társaival helyreállította a barlangépítményeket (DAMÓ 1998). Te-
hát, azok már nyilván korábban is léteztek, de ez időre felújításra szorultak. 
A korábbi időkből csak a Szentkúti-barlangmonostorral érintőlegesen össze-
függésbe hozható adatokról tudunk. Ilyenek az, hogy 1134-ben II. (Vak) 
Béla bencés kolostort alapított a közeli Pásztón, aztán a helyi birtokos csa-
lád sarja, Vereb (-élyi) Imre 1231-ben saját birtokukon remeteéletet vállalt, 
az 1500 években a remeték rejtegették a feldúlt verebélyi templom oltárkép-
ét, 1604-ben a remeték temették el a hajdúk hadjárata után maradt rengeteg 
halottat (DAMÓ 1998). A monostor utolsó „hivatásos remetéje”, Dobáth 
Jozafát 1767-ben halt meg és a szentkúti kegyhely templomában temették 
el. Ezt követően azonban még a 20. század derekáig mindig akadt egy-két 
vállalkozó szellemű férfi, aki a Meszes-tetői remeteséget választotta. 

 
3. ábra: A Szentkúti-remetebarlangok térképe 

Fig. 3: Survey of the Hermit Caves in the Pilgrim Place Szentkút 
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5. kép: A Szentkúti-remetebarlangok Központi Kápolnájának bejárata 
Picture 5: Entrance to the Central Chapel of the Hermit Caves in the Pilgrim Place Szentkút 

 

 
 

6. kép: A Szentkúti-remetebarlangok „kővécéje” 
Picture 6: The „stone lavatory” of the Hermit Caves in the  Pilgrim Place Szentkút 



 245 

A Szentkúti-remetebarlangok együttese ma hét üregből áll. Nyugatról 
kelet felé: a Műhely, az Istálló, a közös előtérből nyíló Konyha és Központi 
Kápolna (5. kép), a Vezeklő (korábban lehet, hogy Ikonosztáz), a Feszületes 
Kápolna és a Lakóbarlang az illemhellyel (6. kép). A két első üreg igényte-
len, ablaktalan cella, a többiek magasfokú technikai tudással és kifinomult 
esztétikai érzékkel kifaragott helyiségek. Sajnos a kultúrálatlan látogatók 
névbekarcolásai szinte minden falfelületet beborítanak az oltár feszületétől 
az illemhely ülőkéjéig. 1996-ban részlegesen renoválták ezt az egyháztörté-
netileg nevezetes helyet. 

 
3. Összehasonlítás 
 

 
 

4. ábra: A három barlangmonostor térképének összehasonlítása 
Fig. 4: Comparison of the surveys of the three cave-monasteries 
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A három magyarországi középkori barlangmonostor elhelyezkedésében, 
formájában és történelmében is hasonlít egymásra. Mindhárom meredek, 
könnyen faragható kőzetből álló hegyoldalban van (4. ábra). Az üregek egy 
sorban helyezkednek el (kis eltérés ettől a Szent Mihály-hegyen van). Az 
üregek száma viszonylag kevés, 7 és 10 között változik, de fénykorukban 
sem lehetett e számok kétszeresénél több (MEDNYÁNSZKY 2009). Tehát, 
kis létszámú monostorokról van szó, melyek valamely közeli nagyobb mo-
nostor felügyelete alatt álló „fiókintézmények”, latinosan coenobiumok, a 
keleti egyházak szóhasználatában laurák voltak. Egy vagy két kápolnán kí-
vül közösségi helyiségek (refektóriumok), ikonosztázok, lakócellák és raktá-
rak tartoztak a kialakított, vagy átalakított üregrendszerhez. Történelmük 
röviddel a kereszténység e tájon való megerősödése után kezdődött. Előbb a 
keleti egyház bazilita szerzetesei alakították ki, rendezték be egyházi célokra 
az üregeket. Aztán az 1056-os egyházszakadás után a bencések vették át e 
monostorokat, de a tatárjárásig együtt tevékenykedtek itt a keleti és a nyuga-
ti tanokat hirdető szerzetesek. A tatárjárás után a tihanyi és a nagymarosi 
barlangmonostor bencés, a szentkúti cisztercita felügyelet alatt álltak, de ők 
fokozatosan kivonultak a barlangmonostorokból, mert a római egyház veze-
tése egyre kevésbé nézte jó szemmel a „remeteséget”. A barlangmonostorok 
szervezett egyházi élete nagyjából a 14-15. századig tartott. Ezt követően 
azért még mindig akadt néhány szerzetes, aki önként vállalta a remeteéletet 
az egykor fényesebb napokat élt barlangmonostorok maradványai között. E 
tekintetben bizonyos kivételt Szentkút jelentett, ahol a bencésektől 1190-ben 
a ciszterek vették át a környék lelki gondozását, a remetebarlangok felügye-
letét és ők kölcsönös együttműködést tudtak kiépíteni a „barlanglakó” re-
metékkel, amit aztán a 200 éve itt levő ferencesek is folytattak. Ennek kö-
szönhető, hogy a három barlangmonostor közül Szentkút maradt fenn a leg-
épebben.   
 
4. Összefoglalás 
 
A szpeleológia a szilárd földkéreg üregeivel foglalkozó szintetizáló tudo-
mány, amely számos tudományág ismeretét és módszerét foglalja magába. 
A barlangtemplomok, barlangmonostorok megismerésére nemcsak a kézen-
fekvőnek tűnő természettudományokat, hanem a társadalomtudományok 
jelentős részét is használni kellett. E szerteágazó tudományterületek között 
búvárkodó bővebb vázlattal kívántam bemutatni a magyar középkori keresz-
tény barlangmonostorokról szerzett eddigi ismereteket és felhívni a figyel-
met ezek kultúrtörténeti jelentőségére. 
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