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Premonstratensian provostry and
Camaldulian hermitage of Majk



Majki premontrei prépostság és kamalduli remeteség

A premontrei rend XII. században sorra épülő magyarországi monostorai 
sorában a Vértes északi részén, a Csák nemzetség birtokán felépült majki 
prépostság volt az egyik legjelentősebb. Első okleveles említése 1235-ből, 
az utolsó pedig 1516-ból származik. Akkori jelentőségét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy hiteles helyi teendőket is ellátott, vagyis hatósági 
megbízás alapján közhiteles iratokat (okleveleket, végrendeleteket) állított 
ki. A török időkben a szerzetesek elmenekültek a kolostorból, és azt a tatai 
várbirtokhoz csatolták. A sűrű tulajdonosváltást követően új fejezet kez-
dődött a hely történetében, amikor 1727-ben gróf Esterházy József kezé-
be került Majk-puszta, aki azt az olasz kamalduli barátok rendelkezésére 
bocsátotta. A korábbi épületek romjai helyén hamarosan megkezdődött az 
osztrák Anton Pilgram  tervei és középkori olasz minta szerinti, a rend ősi 
reguláinak megfelelő építkezés. A remeteség létrehozását az Esterházya-
kon kívül még 16 főúri család támogatta egy-egy remetelak állításával. A 
három sorban felépített cellaegyüttest a kamalduliak védőszentjéről, Ne-
pomuki Szent Jánosról elnevezett barokk stílusú templom, és az apátsági 
főépület egészítette ki. A remeteség sorsa drámai fordulatot vett, amikor 
II. József feloszlatta a rendet, mivel szigorú némasági fogadalmat tett szer-
zetesei nem végeztek oktató vagy betegápoló tevékenységet. Esterházy 
Móric a nagy főépületet vadászkastéllyá alakította át, a kastélyt övező 
területet pedig angolparkká varázsolták. A II. világháború után a remetela-
kok bányászlakásokként szolgáltak. A helyreállított épületegyüttes és az 
egyik remetelakban berendezett múzeum egyaránt látogatható.

Premonstratensian provostry and Camaldulian hermitage of 
Majk

The provostry built on the Csák clan’s estate in the northern part of 
the Vértes Mountains was one of the most important in the long line 
of monasteries built in Hungary by the Premonstratensian Order in the 
12th century. Its first written document dates back to 1235, and the last 
one to 1516. Its significance is proven by the fact that it was entrusted 
with notarial functions, whereby it was authorised to issue authentic 
documents such as deeds and wills. During the Turkish occupation the 
monks left the provostry, and it was annexed to the estate under the 
authority of Tata castle.
After a troubled transitional period, a new chapter opened in the history 
of the building. In 1727, the estate became the possession of Count 
József Esterházy, who gave it to the Camaldulian Order. On the site of 
the old buildings, an extensive complex of hermitage was designed by 
the Austrian architect Anton Pilgram. Apart from the Esterházys, the 
construction was helped by 16 noble families. Besides the three rows 
of hermit’s cells, the complex also included the abbot’s residence and 
a Baroque church dedicated to St John of Nepomuk. Later, however, 
Emperor Joseph II had the order dissolved because, as the monks had 
taken an oath of silence, they did not do any nursing care or educational 
work. Count Móric Esterházy had the main building converted into a 
hunting lodge then, after World War II, the cells served as homes for 
miners.
Today, the renovated complex and a museum in one of the cells are 
open to visitors.

Információ / Information:
Majki Kamalduli Remeteség / Camaldulian Hermitage of Majk
H–2800 Oroszlány–Majkpuszta
Tel/fax: +36-34-361-592
Web: www.majk.hu, www.vertesinaturpark.hu
Látogatható: csak szakvezetéssel ápr. 1–okt. 31. minden nap 10–18 
óráig; nov. 1–márc. 31. péntek–vasárnap 10–18 óráig. Az utolsó túra 
17 órakor indul.
Open: 1 Apr–31 Oct daily 10am–6pm; 1 Nov–31 Mar Fri–Sun 10am–
6pm. The last guided tour starts at 5 pm.


