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A szentély helye a kolostor felszentelésének 890. évfordulóján állított emlékkereszttel - a szerző 
felvétele

1500-tól Tolnai Máté pannonhalmi főapát 
állt a magyarországi bencés rendtartomány élén. 
Eltökélten fogott hozzá szerzetének fegyelmi 
megrendszabályozásához.1 Rendházak sorát 
ellenőrizte végig és 1503-ban eljutott az almá-
di monostorba is.2 A főapát almádi vizitációja 
során elrendelte a kolostor melletti, már rom-
lásnak indult Szent Domonkos kápolna tetőze-
tének kijavítását. Azonban az 5 évvel későbbi 
újabb vizitáció jegyzőkönyve szerint kiderül, 
hogy semmiféle foganatja nem lett a felszólí-
tásnak.3 1505-ben fegyveres hatalmaskodók 
zavarták meg a kolostori életet. A szomszédos 
hegyesdi vár ura ekkor Ákosházi Sárkány Amb-
rus pozsonyi ispán, a néhány évvel későbbi or-
szágbíró. Hegyesdi várnagya és emberei ütöttek 
rajta az apátság alatti Győr falun, amely almádi 
monostori fennhatóságú terület volt. A rablás és 
erőszakoskodás után a megyei törvényszék szí-
ne előtt folytatódott az ügy.4 

   Az 1507 Szent György-napi pannonhal-
mi káptalangyűlésen Thurzó Gergely zalavári 

és Miklós bátai apátokat rendi vizitátorokká 
választották. Megbízatásuk egyes bencés ko-
lostorok szerzetesi fegyelmi- és gazdálkodási 
viszonyainak ellenőrzése volt. A két apát 1508 
tavaszán kezdte a körutat. Az 1508. március 
15-e és május 1-je közötti időszakban 17 bencés 
rendházat vizsgáltak meg: Zselicszentjakabot, 
Somogyvárat, Babócsát, Murakeresztúrt, 
Hahótot, Csatárt, Kapornakot, Almádot, Ti-
hanyt, Bakonybélt, Koppánymonostort, Tatát, 
Lekért, Garamszentbenedeket, Kolost, Szkalkát 
és Sztolnát.5 A kapornaki apátsági vizitáció 
után,  április 7-én pénteken érkeztek meg Al-
mádra. Gergely és Miklós apát a monostorba 
lépve és térdre borulva a Szentlélekhez fohász-
kodtak, majd arra bíztatták a kolostor lakóit, 
hogy tárjanak eléjük őszinte képet az ott zajló 
mindennapok folyásáról. Az apáton kívül mind-
össze két szerzetest találtak az egész apátság-
ban. Mint kiderült, a monostorbeli élet távol állt 
az elvárható szerzetesi magatartástól. Maga az 
apát „vinolentus” volt, azaz leginkább boroz-
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Az almádi monostor és környezete geodéziai fekmérésen (plébánia, Monostorapáti)

gatással ütötte el az idejét és más nem nagyon 
érdekelte. A nevét sajnos nem jegyezte fel a 
két vizitátor.6 Az ellenőrző apátok kikérdezték 
a monostor szolgáit is.7 Ezek a panaszok so-
kaságát öntötték rájuk. Vallomásuk szerint az 
egyébként horvátországi származású apát nem 
csak iddogált, de az apátsági épületek karban-
tartásáról és tatarozásáról sem gondoskodott. 
Nagyszámú rokonságát maga mellé véve, azok 
valósággal fölették a monostor minden kész-
letét. A rendház valódi ura nem is az apát, ha-
nem a nagyvázsonyi várúr, Kamicsáczi Horváth 
Márk volt. Arra is fény derült, hogy a monostor 
jobbágyai többet dolgoztak Vázsony várának, 
mint a kolostornak.8 E panaszáradatból tudták 
meg azt is, hogy a Tolnai Máté almádi vizitáci-
ójakor elrendelt kápolnai tetőjavítás terén nem 
történt semmi sem, így annak lepusztulása egy-
re előrehaladottabbá vált.9 A meghallgatás után 
a kolostori kincstárba léptek és listát vettek fel 
az ott őrzött értéktárgyakról. Ezek a követke-

zők voltak: egy aranyozott ezüst kereszt két fe-
születtel, egy ezüst kereszt kis feszülettel, egy 
mellkereszt aranyozott ezüst láncon, egy úrnapi 
körmenetre való ezüst szentségtartó, két aranyo-
zott ezüst gyertyatartó, egy ezüst csengő, egy 
szentségtartó ezüstszelence úrfelmutatónak el-
készítve, egy „pro solempnitate abbatis facta”, 
az apát ünnepségére készült ezüstszelence, egy 
pár ezüst ampolna, egy ezüst tömjénező, egy 
aranyozott ezüst kehely, négy aranyozott réz 
kehely, egy apáti pásztorbot felül réz borítással, 
egy régebbi lemezes főpapi süveg három drága-
kővel és kis gyöngyökkel, hat finom anyagú és 
hat egyszerű miseruha, két dalmatica, két kó-
rusba való kápa, három díszes kivitelű és egy 
egyszerű oltárterítő.10 Az almádi apátság a li-
turgikus eszköztárának 39 darabos jegyzékével 
gazdagnak mondható. A megvizsgált kolosto-
rok közül csak Bakonybél és Koppánymonostor 
előzte meg 41-41 darabos szertartási eszköz-
készletével, Tata monostora megközelítette 34 
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szakrális tárgyával, a többi apátság: Hahót (19 
db), Lekér (14 db), Szkalka (13 db), Csatár (8 
db) és Kolos (7 db) pedig jócskán elmaradt mö-
götte.11 A kolostor könyvállománya ugyanekkor 
három nyomtatott misekönyvből és egy kézzel 
írt bibliából állt.12 Ezután a birtokleltár elkészí-
tése következett az apátság falvairól, malmai-
ról, szőlőiről és jószágállományáról.13 A vizitá-
ció másnapján Gergely és Miklós apát a tihanyi 
monostor irányába távozott.14 

   Az 1526-os mohácsi csatavesztés utáni 
belháborús zűrzavar következményei az almádi 
apátság környezetében is éreztették hatásukat. A 
kolostor birtokai közül több falu is világi birto-
kosok kezére jutott. Megyer és Vállus falvakat 
például a hegyesdi várúri család, a Czoborok 
foglalták el.15 1528 tavaszán értesülünk Lukács 
apátról, aki az utolsó név szerint ismert almádi 
kolostorfőnök. Próbálta megvédelmezni apátsá-
ga érdekeit és fogyóban lévő birtokállományát. 
Pereskedett Boldogasszonydörgicsei Szarka Já-
nos és Antal, illetve Devecseri Choron András 
ellen. Az említett személyek a kolostor eger-
völgyi vízimalmaira vetettek szemet. Ugyan-
ezen a tavaszon egy környékbeli szabadosok-

ból verbuválódott garázdálkodó csapat dúlta fel 
a kolostor közelében és birtokában levő falvak, 
Almád, Győr, Monostorapáti és Csekőháza bé-
kéjét. A zalavári hiteleshelyen az almádi ben-
cések nevében Jakab szerzetes tett panaszt az 
elkövetők ellen. 

   Az almádi apátság hanyatlása ekkoriban 
már megállíthatatlan volt. Birtokai egyre fogy-
tak, 1542-ben Monostorapátiban és Attakon 
már csak 5 adózóképes jobbágyporta földesura 
volt Almád utolsó apátja.16 Egy kisebb részbir-
tok meg volt még a mai Révfülöp területén, de 
1548-ban, az első nagy balaton-felvidéki török 
portya idején a legtöbb vidékbeli településsel 
együtt ez is a lángok martalékává vált.17

   Az almádi apátság végleges elnéptelene-
dése 1542 és 1546 között következett be. Ezen 
a tájon ekkor vette kezdetét a magyar-török 
végvári harcok korszaka. A fentebb említett bir-
tokösszeírás révén tudjuk, hogy 1542-ben még 
valamelyest pislákolt az almádi szerzetesi élet 
világossága, de 1546-ra végleg lakatlanná vált a 
kolostor. 1548. március 15-én I. Ferdinánd ma-
gyar király Laki Bakith Péternek adományoz-
ta a kolostor birtokait.18 Az oklevél megfogal-
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mazása szerint az almádi monostor akkor már: 
„Több év óta üresen áll, törvényes apátja nincs, 
javait világiak foglalták le, teljesen elszakítot-
ták a monostortól.” Az uralkodó azonban azt a 
feltételt szabta, hogy Bakith a birtokok összes 
jövedelmét mostohafia, Czobor Pál bécsi tanul-
mányaira fordíttassa.19 Czobor Pál apja, néhai 
Czobor Gáspár a Mohács utáni években I. Fer-
dinánd híveként teljesített fegyveres szolgálatot. 
1528-ban például részt vett a Szapolyai-pártiak 
elleni felvidéki hadjáratban.20 Az I. Ferdinánd-
féle adományozás után egy hónappal érdekes 
esemény történt. Várdai Pál esztergomi érsek 
1548. április 29-én Istvánffy Miklósnak ado-
mányozta az üres almádi monostort és annak 
egykori falvai közül Almádot, Apátit, Attakot, 
Henyét és Vöröstót.21 Ennek ellenére a tényle-

ges birtokló Laki Bakith Péter lett, aki magas 
kort ért meg.22 Almádi birtokjogát később át-
adta mostohafiának. Czobor Pál karrierjének 
íve ígéretesen emelkedett. Bárói rangot nyert, 
1572 és 1588 között a nyolcados törvényszék 
bírájaként működött. Törvényes örökös azon-
ban nem maradt utána, így birtokai, köztük a 
volt almádi monostori birtokok is más tulajdo-
nosokra szálltak.23 1564-ben Almád felett már 
Köves András veszprémi püspök gyakorolta a 
földesúri jogokat.24 Ettől kezdve az elhagyatot-
tan omladozó apátság, a körötte elterülő hatal-
mas erdőségekkel, irtásföldekkel s más haszon-
vételekkel egyetemben, a veszprémi püspökség 
sümegi dominiumának jószágigazgatósága alatt 
állt egészen a XIX. század második feléig.25 
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