
Majk, az egykori kamalduli remeteség konventépülete 

 

A különleges kolostoregyüttes a 18. század második felében épült a Vértes-hegység 

erdejében, tavak közelében. Templomának csak tornya és romja maradt meg, de áll 17 szigorú 

rendben telepített cellaháza és a konventépület, amelyet a rend feloszlatása után a tulajdonos 

Esterházy család vadászkastéllyá alakított át.  

A cellaházak felújítása évtizedekkel ezelőtt megtörtént – nagyrészt szálláshelyként –, de a 

konventépület helyreállítására csak most került sor. A cél ebben – a „foresteriának” is 

nevezett – épületben „kamalduli életmód-múzeum” kialakítása volt. Részletes tudományos és 

restaurátori kutatást követően a teljes területre kiterjedő alapos tervezés után kezdődött az 

átfogó felújítás. A szerteágazó munkák magukban foglalták a terület bányászatából fakadó 

statikai gondok megoldását ugyanúgy, mint a barokk és a 19. századi díszítő festések és 

stukkók restaurálását. Az épülethez illő gondossággal újultak meg – adott esetben készültek 

újra – a nyílászárók, a burkolatok, a vasszerkezetű terasz és egyéb jellegzetes részletek. A 

műemléki és a mai igényeknek is egyaránt megfelelő építészeti kialakítás és kiállítási 

installáció élményszerűen mutatja be a hely történetét; a kamalduli rend, majd az Esterházy-

vadászkastély egykori életét pedig történeti enteriőrök szemléltetik. Ez utóbbiak sorába 

illeszkedik a látogatókat kiszolgáló kávézó is. A teljes helyreállításhoz Tornai Endre átfogó 

programot készített. Reményünket fejezzük ki, hogy a nagyszabású koncepció alapján a 

megújulás tovább folytatódik a remeteséget övező történeti kertek rehabilitációjával. 

 

A folytatás fontosságára is felhívva a figyelmet, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 

a majki, egykori kamalduli remeteség konventépületének helyreállítását ICOMOS-

Díjjal ismeri el. 
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