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A gyulafirátóti premontrei prépostság  
alapítása és monostorának viszontagságai

– kiegészítések és kérdések –

HOROGSZEGI TAMÁS

A középkori Magyarország premontrei emlékeinek művészettörténeti feldolgozá-
sa a szaktudomány és a műemlékvédelem születése óta folyik, amit a rendtörténeti 
munkák is kiegészítenek. A középkori premontrei monostorok meglehetősen nagy 
száma1 miatt a viszontagságos évszázadok dacára a fennmaradt és vizsgálható em-
lékanyag szépszámú. Az elmúlt években a kutatások folytatására minden korábbinál 
jelentősebb lendületet a premontrei rend megalapításának 900. évfordulójára készülve 
két kormányhatározattal megállapított állami támogatás biztosítása2 és a tudományos 
eredmények publikálásra a jubileum alkalmából megrendezésre kerülő tudományos 
konferencia és tanulmánykötet ad.3 Ehhez csupán némi adalékként szolgál jelen írás, 
amely összefoglalását nyújtja a gyulafirátóti prépostsági romok tervbe vett állagmeg-
óvási munkáihoz készült építéstörténeti tudományos dokumentációba szerkesztett 
újabb kutatások és megfigyelések eredményének.4 A romról legújabban 2018-ban 

1 Magyarországon huszonkettő premontrei prépostság működött az 1234-es Catalogus Ninivensis, 
harminchárom az 1294-es Catalogus Hilgentalensis és harminckilenc az 1320-as Lepaige-fé-
le hivatalos jegyzék szerint. Oszvald Ferenc a jegyzékek összevetésével a monostorok számát 
negyvenötben valószínűsíti, hozzátéve, hogy valamennyi az Árpád-korban, 1264-ig és zömmel a 
tatárjárás előtt létesült. OSZVALD 1957. 233., 237–238. Tizenegy ma is álló és használatban lévő 
emlék őriz középkori részleteket, napjainkban öt jelentősebb magasságig álló romemlék (közöt-
tük a gyulafirátóti) tanulmányozható és két teljesen átépített templomról tudunk. HERVAY–ME-
ZEY 2009. 300–301.

2 Az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1390/2016. 
(VII. 21.) kormányhatározat, valamint a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kap-
csolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról szóló 1726/2017. (X. 10.) kormányhatározat.

3 A konferencia a Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpontban került megrendezésre 2020. 
szeptember 10–12. között. A konferencia tanulmánykötete jelenleg kiadás alatt van.

4 Horogszegi Tamás – Dr. Bozóki Lajos: Gyulafirátót, premontrei templom- és kolostorrom építés-
történeti tudományos dokumentációja. 2019. Kézirat, NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (a to-
vábbiakban: MÉM MDK) Tervtára D 48105
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Szakács Béla Zsolt közölt részletes és átfogó tanulmányt, beágyazva a templomot a 
rokonítható emlékek körébe, részletesen elemezve „típusát”.5 Hogy ilyen rövid időn 
belül mégis érdemes további kiegészítéseket közzétenni Gyulafirátót kapcsán annak 
– a fent említett kutatás lezárultán túl – elsősorban két oka van: egyfelől Szakács 
Béla Zsolt nem fért hozzá a közel négy évig és tanulmánya készítésekor, 2018-ban 
még dobozokban őrzött műemléki gyűjteményi anyaghoz,6 másfelől a türjei pre-
montrei prépostsági templom éppen szintén akkor történt kutatása a főszentély kö-
zépkori záródása tekintetében hozott olyan új és meglepő eredményt, amely ebből 
az aspektusból a gyulafirátóti premontrei templomhoz (is) analógiát kínál. Továbbá 
az 1964-es ásatást követően a kutatók érdeklődése elsősorban a csekély mértékben 
fennálló templom, valamint a prépostság kőfaragványai felé irányult, a kolostorépület 
romjai – annak faragványát, az ikerablak osztóját leszámítva – nem képezte további 
vizsgálatok, alaposabb megfigyelések tárgyát a későbbiekben. Valamint a romemlék-
ről – a lassan hat évtizede végzett régészeti ásatás óta – keletkezett szakirodalom is 
megérett mostanra egy kutatástörténeti összefoglalásra.

A gyulafirátóti rom a látogatót először zavarba ejtheti. A felmenő falak nagyobb 
kiterjedésű (~140 m2-es) területen ugyanis nem a templomból, hanem a kolostorszár-
nyból maradtak meg. A rom legnagyobb (13 méteres) magasságig viszont a templom 
keresztházának déli falánál mutatkozik, oromzatának leromlott csonkjával, alatta 
az egykori keresztboltozatot tartó karcsú, háromkaréjos levelekkel, indákkal tagolt 
fejezetes sarok-háromnegyedoszlopokkal maradt meg. A keresztház derékszögben 
átforduló északi és déli fala, csak rövid (2 és kevesebb mint 3 méteres), ferde tám-
pillérszerű maradványként mutatkozik. Ehhez kapcsolódik délről a keresztházzal 
azonos szélességben kiépült, nyújtott téglalap alaprajzú kolostor – déli irányba egy-
re alacsonyabbra leromlott falakkal –, amelynek a templom romjával szomszédos 
északi helyisége a romemlék egyedüli fedett részeként a négyzet alaprajzú sekres-
tye. Északi és déli falán, egymással szemközt, nyugatra tolt helyzetben egy-egy ajtó 
nyílik, az előbbi az egykori keresztházba, az utóbbi a szomszédos helyiségbe. Keleti 
falán résablak biztosítja megvilágítását. A sekrestyét dél felé napjainkra már fedetlen 
helyiségek sora követi, és az ezeket elválasztó felmenő falak is hiányoznak. Az első a 
nagyobb méretű, téglalap alaprajzú káptalanterem volt, nyugati falának északi végén 

5 SZAKÁCS 2018. Köszönettel tartozom Szakács Béla Zsoltnak, hogy meglátásaival segített e 
tanulmány véglegesítésében.

6 Az intézményes műemlékvédelem, jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia fenntartásában lévő 
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (akkor még Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ) gyűjteményei 2016 tavaszán 
kerültek bedobozolásra, költözésüket várva és váltak kutathatatlanná évekre, míg végül 2019 
novemberében nyitottak újra, új helyen, a jelenlegi intézményi keretek között. A Tervtár rajzi 
anyaga azóta is csupán korlátozottan kutatható, ezért hálás köszönettel tartozom Bakó Zsuzsan-
nának és Kovács Gergelynek a gyulafirátóti rajzok rendelkezésemre bocsátásáért.



48

VESZPRÉMI SZEMLE 2021/1

megmaradt koragótikus, csúcsíves ikerablakkal, mellette az egykori bejárat szárkö-
veivel. Ezt egy kevesebb mint két méter belső szélességű keskeny helyiség követte, 
amelyben esetleg az emeletre vezető lépcső kaphatott helyet, alatta talán árnyékszék-
kel – bár régészeti nyoma ezeknek nem került elő. Végül délen a káptalanteremnél is 
nagyobb alapterületű helyiség lehetett a refektórium. A keresztház sekrestyébe nyíló 
ajtaja fölött egy másik ajtó nyílik. Ehhez a keresztházból falépcső vezethetett fel, és 
a fal mögött, azaz a sekrestye és talán a káptalanterem fölötti emeleten a dormitórium 
kaphatott helyet.

A középkori falazóanyag többnyire kőzúzalékos mészhabarcsba rakott kisebb mé-
retű, tört, üledékes édesvízi mészkő – a falszövetben jól kivehető kiegyenlítő kőso-
rokkal, amelyek a leglátványosabban a sekrestye keleti falán mutatkoznak, illetve a 
sekrestye és káptalanterem közötti fal déli oldala jellegzetesen szabályosan falazott 
–, műformával rendelkező részei (lábazati párkányelemek, támpillér fedkőlap, kvá-
der armírozás, nyílások szárkövei, keretezése, lábazatos és fejezetes sarokoszlopok 

2. kép: Az 1964-es Pámer Nóra vezette régészeti ásatás összesített alaprajza  
(MÉM MDK Tervtár R49628.)
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és ikerablak osztó-törpeoszlopa) homokkőből faragottak. Helyenként még nagyobb 
felületeken is magmaradt középkori vakolat fedi a falat. Műemléki helyreállítások 
során a nyílásszéleket téglával falazták vissza, ám az építés korában, a 13. században 
is alkalmaztak helyenként téglát (a templom boltozatai vélhetően téglából készültek). 
A falszövet az utólagos köpenyezések és falsíkjavítások miatt nehezen olvasható.

*   *   *
A bakonybéli bencés apátság területén lévő, Jusztus apát által építtetett akoli (Zirc 

mellett, ma Akli-puszta) templomot az apát a veszprémi püspökkel szenteltette fel. 
Emiatt Bertalan veszprémi püspök (1226–1244) ki akarta terjeszteni püspöki jogha-
tóságát erre, ám az apátság ezt nem ismerte el, ezért Bertalan a falut kiközösítette. 
A bakonybéli apátság ezt nem hagyta annyiban, ezért vád alá helyezte Bertalan püs-
pököt Mátyás esztergomi érsek (1239–1241) előtt, felszólítva, hogy az érsek előtt 
igazolja, hogy a püspöki joggyakorlásra joga van. 1239 novemberében az esztergomi 
érsek előtt megjelentek a felek, ám Bertalan püspök nem tudta igazolni Akollal szem-
beni követelésének jogalapját, így Mátyás érsek pénzbírságot rótt ki rá. A fizetési ha-
tárnapon az esztergomi érseki palotában Bertalan püspök rokona, Kalenda fehérvári 
főesperes jelent meg ügyvivőként a veszprémi püspök levelével, amelyben megírta, 
hogy nem fogadja el az ügyben bírónak Mátyás érseket. Az ügyvivő kifejtette, hogy a 
veszprémi püspök és az esztergomi káptalan közötti perben az érsek a káptalan mel-
lé állt, így a veszprémi egyházmegyéhez tartozó, de az esztergomi egyházmegyébe 
vont néhány templom és azok faluja nem akar tizedet fizetni a veszprémi püspöknek, 
továbbá az érsek új monostorépítése (!) is gyengíti Bertalan joghatóságát. Emiatt az 
érsek bíráskodása Bertalan számára nem elfogadható, és választott bírákkal kíván íté-
letet szerezni, amihez az érsek beleegyezéséért folyamodik, ennek hiányában azonban 
a pápához fog fellebbezni. A Jusztus bakonybéli apát helyett Esztergomba küldött 
Salamon szerzetes erre vádat emelt a veszprémi püspök ellen, aki szerintük úrként 
akart viselkedni a béli kolostor területén, Akolban. Az ügy végkimenetele pontosan 
nem ismert, de nyilván Bertalan meghátrálásával fejeződhetett be.7

Az ügy számunkra – a középkori egyházjogi viszonyok metszetén túl – azért ér-
dekes mert a Kalenda főesperes által közvetített levélben jelenik meg a gyulafirátóti 
monostor első említése (mint a veszprémi püspök joghatóságát csökkentő ok) és eb-
ben kerül azonosításra alapítójának az esztergomi érseknek a személye: „[…] item 
quia enervatis iurisdictionem domini nostri per monasterium, quod fundare suscepi-
tis in Ratolt.” (továbbá mivel meggyengítitek [az esztergomi érsekhez szól fejedelmi 

7 SÖRÖS 1903. 45–48. oklevél: 1239–1240. A veszprémi püspök az esztergomi érseknek mint 
gyanús bírónak az Akol helységre vonatkozó joghatóságról szóló bíráskodása ellen, mely a béli 
apátnak kedvez, föllebbez. SÖRÖS 1903. 284–286. A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei 
– Okmánytár 14.
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többesben/„magázva”] a mi urunk [vagyis a veszprémi püspök] joghatóságát az által 
a monostor által, aminek az alapításába Ratolton belefogtatok).8 Mindezek alapján 
érdemes elidőzni Mátyás érsek személye körül.

A Rátót (Rátold, Rathold, Ratolt) nemzetség származásáról először Kézai Simon 
tett említést. 1280-as évek első felében készült Magyarok Krónikája jövevény ne-
mesekről szóló függelékében a nemzetségalapító Rátót (Rátold) bejövetelét Kálmán 
király (1095–1116) idejére teszi, és azt írja, hogy eredetét Apuliából, Casertából [Ná-
poly mellől] veszi a család.9 Nagy Iván a Dunántúlon élő és ott Csobánc várát birtok-
ló (majd Erdélybe és Szatmár vármegyébe szakadt ágú) Rátóti gróf Gyulaffy család 
családfáját 1274-től, tehát a rátóti monostor alapítását követően vezette le.10 Karácso-
nyi János családtörténeti vizsgálata során Kézai Simon adatát elfogadva megjegyzi, 
hogy az itáliai származás esetében a család Kálmán első feleségének (a szicíliai nagy-
gróf lánya, Felícia) kíséretével érkezhetett az országba, így a letelepedése helyeként 
szolgáló Rátót (mármint a későbbi Gyulafirátót) település Veszprémhez mint királynéi 
városhoz való közelsége is éppen származása helyének tudható be. A Váctól délke-
letre lévő Rátót, a mai Vácrátót is a nemzetség szálláshelye volt. Terjeszkedésüket e 
két helyről kezdték meg Gyulaffy-, nádori- és Felsőörsi-ágakra válva.11 Karácsonyi az 
1190-es évektől, Rátót nembéli I. Lesták vajdától követi a nemzetséget, megemlékez-
ve I. Domokosról is, aki 1238–1240 között tárnokmester volt, valamint a nemzetség 
tagjainak 13. századi felemelkedését és országos tisztségeik elfoglalását, ezek sorában 
azonban nem említi Mátyás érseket – sem személyét, sem címét. Csak Sörös Pongrác 
bakonybéli apátság történetéről írt, 1903-ban megjelent kötete, illetve a fent idézett 
peres ügy okmányának publikálása után sikerült Mátyás érseket a Rátót nemzetség 
Gyulafi (Gyulaffy) ágával azonosítania Karácsonyinak, és éppen a veszprémi egyház-
megye területén lévő rátóti monostoralapítás kapcsán.12 Így sikerül beillesztenie Má-
tyást a Rátót nemzetség családfájába: Mátyás apja Rátót somogyi ispán, nagybátyja 
Gyula országbíró, majd vajda, Domonkos nevű bátyja tárnokmester volt.

Az érsekről közelebbi adatokat Knauz Nándor közölt. Ő Mátyás születését 1206 
körülre teszi, aki a vele egykorú IV. Bélával együtt nevelkedett a budai királyi ud-
varban. 1224-ben zágrábi prépost, 1224–1235 között IV. Béla király kancellárja (akit 
apja, II. András már 1214-ben megkoronáztatott az urak nyomásának engedelmesked-
ve), majd II. András halála (1235) után királyi kancellár volt, 1238-ban váci püspök 
lett. Az esztergomi káptalan 1239-ben érsekké választotta, amit a pápa 1240. március 

8 SÖRÖS 1903. 285. A fordításért Borossay Katalinnak tartozom köszönettel.
9 Kézai Simon mester Magyar Krónikája I. függelék 9. § (Közölve: RADÓ 1901. 65. [56.])
10 NAGY 1853. 480–485.
11 KARÁCSONYI 1901. 3.
12 KARÁCSONYI 1905. 86.
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6-án erősített meg.13 A sajómezei (muhi) csatában esett el 1241. április 11-én.14 Halá-
lát követően az esztergomi érseki szék több mint két évig üres volt (Báncsa Istvánt a 
káptalan 1242. augusztus 14-én választotta érseknek, pápai megerősítést 1243. július 
7-én nyert).

Ezek az adatok az építéstörténethez csak annyiban visznek közelebb, amennyiben 
körvonalazódik általuk, hogy a rátóti monostor alapítása 1240 előtt megtörtént, és 
azt az ország egyik legbefolyásosabb személye vitte véghez. Hogy az építkezés a ta-
tárjárás előtt elkezdődött-e, nem tudhatjuk, de valószínűsíthető. Az építés befejezése 
azonban – tekintettel a monostor méreteire – bizonyosan a tatárjárás után történt, mint 
megannyi más 13. századi templomunk esetében. Jelentősebb építési periódusváltás-
sal, a munkák hosszabb megszakadásával talán nem szükséges számolnunk.

A Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt gyulafirátóti monostor a jászói 
konvent filiája volt, akárcsak az ócsai, és a jóval kevésbé ismert, még a 15. században 
elenyészett garábi és darnói prépostságok.15 Rátót premontrei prépostsági templomá-
nak és kolostorának középkori kialakításáról elsősorban a Pámer Nóra (1924–2011) 
vezette 1964-es régészeti ásatás eredményei alapján alkothatunk képet. Hozzá kell 
tennünk, hogy az ásatás nem folyt éppen ideális keretek között, és a templom vo-
natkozásában az ingatlanállapotok (a romfalakkal határos területet már a 19. század 
elején beépítették, így a rom szomszédságában lakótelkek és -házak vannak) miatt 
csak részleges eredményekre vezethetett. Pámer Nóra szerint „az 1964-ben végzett 
kutatás még nem tekinthető befejezettnek. A kolostor teljes alaprajzi elrendezése és a 
nyugati fal pontos meghatározása még szükséges az alaprajz tisztázásához.”16 Továb-
bá: „A templom déli fala és a kolostorépület nyugati fala által bezárt kolostor udvart 
is megkutattuk, kerengő nyomaira nem akadtunk.”17 Valamint: „utolsó déli helyiség 
nagysága a belső osztó fal kormeghatározása miatt még bizonytalan, mivel a feltörő 
talajvíz miatt a falak összeköttetését a szint alatt tisztázni nem tudtuk. […] A kolostor 
e része még további kutatásra szorul.”18

Mindezekből és az ásatási rajzokból leszűrhető, hogy a kolostorszárny déli végé-
nek régészeti ásatása nehézségekbe ütközött, a délnyugati saroknál ásatás nem történt 

13 KNAUZ 1874. 334. (XXII.); lásd még: KÉSmÁRKY 1896. 62., VARGA 2003. 104.
14 KARÁCSONYI 1905. 86.; lásd még: CSATÓ 586.; Rogerius mester siralmas éneke. In: NAGY 

2003. 142.: „Mátyás esztergomi érsek, akit a király részint szerint hűsége miatt, részint mivel 
együtt nevelkedtek, a leginkább kedvelt, és akinek tanácsaival a fontos ügyekben nagy bizalom-
mal élt…” Bácsatyai Dániel feltételesen Mátyás érseknek tulajdonítja a Párizsba talán Pármai 
Albert pápai jegyzőnek, a párizsi Notre Dame kanonokjának, egykori tanulótársának küldött 
levelet a tatárjárás veszedelméről – lásd BÁCSATYAI 2018. 305–306.

15 OSZVALD 1957. 242., 243–244., 247., 248.
16 PÁmER 1965a. 6.
17 uo. 4.
18 uo. 2.
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(bár a jelentősen lepusztult felmenő falon kelet-nyugati irányú, déli kolostorfal fel-
tételezését lehetővé tevő bekötés nyoma nem látható, ennek maradványa régészeti 
módszerekkel vizsgálható lenne). Ugyanakkor esetleges keleti kolostorszárnyra utaló 
észak-déli irányú fal vagy falalapozás maradványai sem kerültek elő a templom déli 
homlokzata mellett húzott árokban.

A kvadrum hiánya jellegzetes Gyulafirátót esetében, azonban nem szokatlan a 
középkori premontrei építészetben sem. Ócsán és Majkon is csupán egyetlen kolos-
torszárny épült.19 Nem zárható ki azonban az sem, hogy a Gyulafirátóton elmaradt ko-
lostorszárnyak esetleg fából épülhettek, mint ahogy a kerengő is és a kolostor emelete 
is készülhetett esetleg abból.20 A Gyulafirátóton rekonstruált kolostoralaprajz egyéb-
ként erősen emlékeztet a nem sokkal kisebb, korábbi (az 1234-es ninivei jegyzékben 
már szereplő, viszont feltárt temploma alaprajzi formája alapján ennél pár évtized-
del korábbra is keltezhető) majki premontrei kolostor rekonstruált alaprajzára.21 Az, 
hogy az ország egyik legnagyobb hatalommal bíró tisztviselője, a király bizalmasa és 
belső körében mozgó esztergomi érsek nemzetsége, családja központjában emeltetett 
nemzetségi monostortemploma mellett valóban csupán egyetlen szárnyból állt volna 
a kolostor mindenesetre további kutatást érdemelne, hitelesítő ásatást igényelne Gyu-
lafirátóton.

A gyulafirátóti sekrestye és káptalanterem közötti átjáró Pámer Nóra szerint utó-
lagos, ám az ajtó környezetében kutatóárkot nem nyitottak.22 A nyílás félköríves zá-
ródású, homokkő-keretes, boltívkövei alulról élszedettek, a falszövetben semmi sem 
utal arra, hogy a nyílás nem a fal építésekor készült, továbbá Pámer Nóra is javított 
állapotában tanulmányozhatta részletesebben.

Jelenleg a sekrestye és káptalanterem közötti faltól délre további belső válaszfal 
nem látható a talajszint fölött (3. kép). Pámer Nóra ugyanakkor két, egymás közelében 
lévő belső fal alapozását is feltárta (2. kép), ezek műemléki bemutatására, felmagasí-
tására mégsem került sor. Ugyanakkor a kolostorszárny nyugati falának hosszabban 
megmaradt magasabb északi és alacsonyabb déli fala közötti rövidke, háromszögletes 
homlokoldalú kőfal jelentős része téves, félrevezető kiegészítés (4. kép). E falnak 

19 Majkhoz: CSENGEL 1991. 44–46.; Ócsához: CSOLTKÓ 2017. 61–62. Ócsán az észak-déli ten-
gelyű kolostor nem épült egybe a templommal, azokat csak körítőfal kötötte össze. Lásd LU-
KÁCS–CABELLO–CSENGEL 1991. 18.

20 Türje premontrei rendházának a templomtól északra, a gyulafirátótinál nagyobb területen kiépült 
(így biztosan kerengővel is rendelkező), már a 18. századra elpusztult középkori épületeinek 
emeleti részeinél is faszerkezetet feltételezett az eddigi kutatás.

21 CSENGEL 2006. 321.
22 Való igaz, hogy a káptalanterem és sekrestye ajtóval történő összekötésére nemigen ismerünk 

példát, illetve a káptalantermeknek általában egyetlen, udvar felőli bejárata szokott lenni. Lásd 
BODÓ 2002. 54. Bodó Balázs éppen Gyulafirátótot hozza fel példaként e szokatlan közlekedési 
rendszerre.
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csupán kis kiterjedésű középső része tűnik – habarcsa alapján – középkorinak, két 
széle két különböző korú, XX. századi hozzáfalazás. Ennek azért is van jelentősége, 
mert e faltorzó északi oldala még a XX. század közepén is meglévő, a káptalanterem 
középkori déli ikerablaka déli szárköveinek felhasználásával a XIX. században nyitott 
utólagos ajtónyílásnak a helyére épült részben bele. Északi kiegészítése pedig egy 
másik utólagos ajtó helyére húzódik. Sajnálatos tény továbbá, hogy azok a környező 
falak, amelyek 1964-ig párkánymagasságig, többnyire vakoltan álltak, az archív fo-
tók tanúsága alapján kevés, de értékelhető középkori műrészlettel, a régészeti ásatást 
követően megsemmisültek.

3. kép: A kolostorrom dél felé, a sekrestye tetejéről (Fotó: Horogszegi Tamás, 2019)

4. kép: A kolostor nyugati falának vonalában lévő háromszögletes falcsonk  
és a káptalanterem ikerablakának belső oldala (Fotó: Horogszegi Tamás, 2020)
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A kolostor fennmaradt legszebb részlete a nyugati homlokzati falán nyíló közé-
poszloppal alátámasztott csúcsíves ikerablak (5. kép), amely in situ túlélte a temp-
lom és kolostor pusztulását, belső rétege kivételével. Ez volt a káptalanterem északi 
nyílása. Mind Pámer Nóra, mind Koppány Tibor (1928–2016) hasonló nyílásrendet 
rekonstruált a terem nyugati oldalára: a fennmaradt ikerablakkal egyező ablakot a 
terem falának déli harmadába és a két ablaknyílás között csúcsíves ajtót. Pámer Nóra 
publikált rekonstrukciója azonban téves abban a tekintetben, hogy az ikerablak kö-
zéposztó törpeoszlopát falközépen tünteti fel (hasonlóan a Lux-hagyatékban őrzött, 
talán Lux Géza által készített, bizonyosan korábbi rajzhoz), holott ez a valóságban 
a fal külső síkjában található, és mögötte egy hasonló osztó helyezkedett el (6. kép). 
Az ablak fölötti faltömeg súlyát egyetlen vékony osztó-oszlopocska nem tudta volna 
viselni a csúcsíves áthidalás ellenére sem. E két, egymás mögött elhelyezett osztónak 
sem a lábazata, sem a fejezete nem volt közös. Az ikerablak belső oszlopa hiányzik, 
helyét ma „műemlékes” téglafalazás pótolja, mely a csúcsívek záradékáig, és a fal-
szövetig felnyúlik. Amint azt Bozóki Lajos megfigyelte, a templom keresztházának 
sarkaiba állított oszlopok jelenleg földfelszín alatti egyedi műformájú – laposan kiala-
kított tórusz alatt tagolatlan, kétrétegű oszlopszékes – lábazatának formai kialakítása 
eltér a káptalanterem ikerablak-oszlopának bázison túlnyúló lábazatától, míg levél és 
indadíszes fejezeteik megfeleltethetők egymásnak.23

23 4. jegyzetben hivatkozott dokumentáció műemléki értékleltára, 253.

5. kép: A káptalanterem (belső oldala felől ideiglenesen alátámasztott) ikerablakának 
homlokzati fényképe. 1962–1964 között (MÉM MDK Fotótár 115135N.)
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A keletelt templom háromhajós, bazilikális elrendezésű, egyenes szentélyzáródású 
épület volt, szentélyzónája előtt egyhajós keresztházzal és vélhetően torony nélkül. A 
főhajó boltszakaszai négyzet, a mellékhajókéi keskenyebb, kelet-nyugati hossztenge-
lyű téglalap alaprajzúak. A hosszház négy szakasz hosszúságú lehetett (a keresztházzal 
együtt), a szentély és az inkább csak feltételezett, keskeny nyugati előcsarnok nélkül (7. 
kép). Az egyenes záródású főszentély keleten a szintén egyenes záródású, mellékhajó 

6. kép: Rekonstrukciós rajzok a káptalanterem ikerablakára, illetve nyugati homlokza-
tára (1.: A Lux Kálmán hagyatékában lévő rajz [Lux Géza?, 1938–1941 között? MÉM 
MDK Tervtár R578.] 2.: Koppány Tibor állagmegóvási terve [homlokzat: 1959. MÉM 
MDK Tervtár R2219; alaprajzi részlet: 1961. MÉM MDK Tervtár R12295.] 3.: Pámer 

Nóra rekonstrukciója [Komjáthy Attiláné rajza, PÁMER 1967. 7. ábra]
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szélességű mellékszentélyek záródásának vonalán túlnyúlt. A főszentély és a kereszt-
ház sarkain a falak vonalában meghosszabbított, egymásra – és a homlokzati falsíkok-
ra – merőleges falpillérek álltak, talán a mellékszentélyek sarkain is lehettek ilyenek 
– különös, hogy a keresztház délnyugati falsarkánál ez elmaradt. A templom alaprajzi 
hasonlóságát a bélapátfalvi ciszterci templommal Pámer Nóra is felismerte.24

A kereszthajótól nyugatra lévő boltszakaszba déli ajtónyílás vezetett. Ennek külső, 
déli oldalán két sírt tártak fel. A sírokba egy-egy férfit temettek el, illetve a keletibe 
utólag még egy csecsemőt. Csak a nyugati sír tartalmazott mellékletet: ovális vas-
csatot és vaskarikát.25 A templom és a kolostorszárny délnyugati falsarkaitól induló 
kerítésmaradványokra lehetett következtetni, amely így dél és nyugat felől övezhette 
a monostor épületeit, elkerített kolostorudvart alkotva.

A kevés műformával rendelkező romemlék in situ fennmaradt és múzeumi gyűj-
teménybe került, de vélhetően ide köthető kőfaragványai alapján a gyulafirátóti kö-
zépkori építkezés – a csekély forrás által is alátámasztható módon – a 13. század 
második negyedére keltezhető.26 Meg kell azonban jegyezni, hogy a veszprémi várfal-
ban másodlagosan felhasznált bizonyos (kutatásunk során közvetlenül nem vizsgált) 
faragványok rátóti kötődése is pusztán stíluskritikai alapon, analógiás úton történt.27

24 PÁmER 1965a 68., PÁMER 1967. 244.; az alaprajzi hasonlóság elemzése és feloldása: SZA-
KÁCS 2018. 20–21.

25 PÁmER 1967. 243.
26 SZAKÁCS 2018. 20.
27 ROSTÁS 2007. 340–341. A gyulafirátóti kötődésről a veszprémi várfalba másodlagosan beépí-

tett faragványok első tudományos közlője, Mezey Alice – aki egyébiránt a középkori premontrei 

7. kép: A templom rekonstrukciós alaprajza  
(Pámer Nóra, 1964. MÉM MDK Tervtár R 49637)
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Analógiák alapján Entz Géza közvetlen ciszterci hatás érvényesülését, ciszterci 
műhely működését fogalmazta meg Gyulafirátót kapcsán,28 majd legközelebbi párhu-
zamaként a bélapátfalvi ciszterci monostorral állapította meg rokonságát.29 Már Pámer 
Nóra is megfigyelte, hogy a XIII. századi premontrei monostorok és templomok nem 
mutatnak egységes képet, nem beszélhetünk egységes premontrei templomtípusról; 
mind a bencés, mind a ciszterci építészet hatott a rendre, és így a premontrei templo-
mok eltérő jellegzetességeket mutatnak egymástól.30 A kérdést legfrissebben Szakács 
Béla Zsolt vizsgálta, kimutatva, hogy a korában (néhány évvel a tatárjárást megelő-
zően) legkorszerűbbnek számító ciszterci építészet megoldásait adaptálta az építtető 
és a premontrei rend Rátóton.31 Megjegyzendő, hogy Dercsényi Dezső közel fél év-
százada (Entz Géza kerci műhelyre vonatkozó tanulmányának említése nélkül) még 
egy olyan ciszterci építőműhely létét látta bizonyítottnak Pannonhalma, az óbudai 
királynői vár és éppen a gyulafirátóti monostor kapcsán, amelyet az uralkodó is hasz-
nált.32 Később – éppen a gyulafirátóti templomrom citálásával – kritizálta, sőt cáfol-
ta Kozák Károlynak sokszögzáródású szentélyforma alapján feltételezett premontrei 
építőműhely létére vonatkozó elméletét.33 Ezt a türjei templom 2018. évi falkutatási 
és régészeti ásatásának eredményeivel is megerősíthetjük, ahol végre egyértelműen 
bizonyítást nyert a főszentély középkori egyenes záródása.34 

építészet kiváló ismerője – publikációjában nem tett említést (mEZEY 1978. 133–138.). Ugyan-
akkor ez Rostás Tibor és Bodó Balázs megállapítását nem zárja ki, mint ahogyan Szakács Béla 
Zsolt is elfogadja (SZAKÁCS 2018. 20.). A kőtárba került veszprémi faragványokkal kapcsolat-
ban lásd ROSTÁS 2000. 42. (34. jegyzet) – a szóban forgó fejezettöredékek fényképei: uo. 17. 
(16. kép), 18. (17. kép) és egy zárókő: 20. (19. kép). Ez utóbbi gyulafirátóti kötődését Aradi Csilla 
is minden további nélkül átvette (ARAdI 2014. 205.). Balázsik Tamás ugyanakkor Rostás Tibor 
megállapítását jóval bizonytalanabban értékelte, a kőfelmérést végző Bodó Balázsnak tulajdonít-
va a proviniencia határozott rátóti megjelölését (BALÁZSIK 2014. 241. [11. jegyzet] – felmérési 
rajza uo. 237. [9. kép]). Néhány faragvány kiállításon is bemutatásra került: RAINER 2009. 

28  ENTZ 1963 126. Gergelyffy András már egy évvel korábban ciszterci építőműhely produktuma-
ként említette a monostor maradványait: GERGELYFFY 1962. 121.

29  ENTZ 1967. 114–115.
30  PÁmER 1967. 244., dERCSÉNYI 1965. 132.
31  SZAKÁCS 2018. 22–23.
32  dERCSÉNYI 1975. 243.
33  dERCSÉNYI 1986. 81.; a recenzált szöveghely: KOZÁK 1984. 86. Kozák Károly Gyulafirá-

tótot másutt is említi tévesen. A XIII. század első felében elterjedő (?) kereszt alakú nyílások 
közvetítésében a premontreieknek tulajdonított szerepet és sok egyéb között a gyulafirátóti mo-
nostort is felsorolja, ahol azonban nem volt kereszt alakú nyílás – Lásd KOZÁK 1967. 160.

34  NAGY–GAYLHOFFER-KOVÁCS – HOROGSZEGI 2018. 21–26. A középkori szentélyforma 
megállapítását az északi oldalfalon tett megfigyeléseket követően végzett falkutatásunk után – 
kutatási koordinációnk mellett – Orha Zoltán vezetésével a Göcseji Múzeum régészei folytatták. 
Lásd még: ORHA 2018.
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Az építészek oldaláról Guzsik Tamás és Fehérvári Rudolf foglalkoztak – pálos 
emlékek kapcsán – érintőlegesen a középkori műhely kérdésével. Veszprém megyé-
ben ciszterci építőműhelyhez kötötték a XIII. század közepén és második felében 
épült gyulafirátóti, herendi, köveskáli, révfülöpi és monoszlói templomokat.35 Az 
egyenes szentélyzáródás formai megoldása alapján – amelyhez a szerzők a ciszterci 
építőműhely tevékenységét kötötték – azonban e lista tovább bővíthető az egyko-
ri Máma falu, Töttöskál, Sóstókál, Alsódörgicse, Kövesd, Avas és az ezeknél kissé 
távolabbi (jelenleg zalai, de korábban Veszprém vármegyei) Egregy templomával, 
a tihanyi apáti templommal – amelyek mind XIII. századi eredetűek. És még ez a 
felsorolás sem teljes, nemhogy országos, de vármegyei vagy egyházmegyei körben 
sem. Mindazonáltal az egyenes szentélyzáródás önmagában elégtelen ahhoz, hogy a 
felsorolt emlékeket (amelyeket Gyulafirátót méretében és nyilvánvalóan reprezentá-
ciója fokában is megelőz, nem beszélve főúri alapításáról és nemzetségi kegyurasá-
gáról a többi falusi plébániatemplomi funkciójával szemben) egyetlen építőműhely 
építőtevékenysége, vagy az ez által épített templomok kisugárzó hatásának tudhas-
suk be. Az ok falusi templomok esetében egyfelől az egyszerű megvalósíthatóság-
ban, másfelől mindenütt jelenlévő építészeti tradícióban keresendő. Természetesen 
az egyenes szentélyzáródás nem a kisebb falusi plébániatemplomok sajátja, hiszen 
a korábban felsorolt és számos további példa között (Bélapátfalva, Zirc, Pannon-
halma) jócskán találunk katedrális méretűeket is. Ezek sora bővült 2018-ban még a 
türjei templommal, amely a felsoroltaknál kisebb ugyan, de reprezentációs szintje 
messze meghaladja az egyszerű falusi plébániatemplomokét. Türje különlegessége 
továbbá, hogy az egyenes záródású főszentélyt félköríves alaprajzú mellékszenté-
lyek fogják össze, így vegyítve a hagyományos építészeti megoldást korának mo-
dern, progresszív formájával.36

Marosi Ernő – éppen Guzsik Tamás és Fehérvári Rudolf írásával egy időben – 
cáfolta hathatósan az önálló építőműhely létének hipotézisét. A meggyőző érvelést 
a XIII. századi koragótika udvari művészeti jellege, ennek kísérőjelenségei ciszterci 
művészetből eredeztetésének elégtelenségei, az újonnan bevezetett szerzetesrendek 
franciaországi kapcsolatai, a premontreiek kegyúri alapítások esetén mutatkozó nép-
szerűsége, a korszak építészeti produktumainak változatossága és helyi viszonyokhoz 
való alkalmazkodása, továbbá Európa más területein sem létező egységes premontrei 
műhely alapján építette fel.37

35 GUZSIK–FEHÉRVÁRY 1980. 217–220.
36 Ezzel kapcsolatban: Nagy Veronika előadása a 900 éves premontrei rend konferencián. Horog-

szegi Tamás – Gaylhoffer-Kovács Gábor – Nagy Veronika: A türjei premontrei templom 2018. 
évi művészettörténeti kutatása. Gödöllő, Premontrei Iskolaközpont, 2020. szeptember 11. 

37 mAROSI 1980. 141.
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Rostás Tibor Gyulafirátót (in situ és kőtári, feltételezett) faragványai alapján a mo-
nostor építésében IV. Bélának – a király belső emberei számára is hozzáférhető – épí-
tőműhelyének közreműködését feltételezi.38 Rátót mellett erre éppen a szintén országos 
tisztségeket viselő Türje nembeli Dénes által alapított türjei premontrei prépostságot 
hozza példának.39 A rátóti káptalanterem ikerablak-oszlopának hétkaréjos levelekkel 
tagolt, a fejlemez alatt szinte áttört levélközökkel kialakított fejezete jól rokonítható a 
2018-ban a türjei középkori kolostor udvarán feltárt, itt elásott oszloptöredékek között 
talált háromkaréjos levelekkel díszített oszlopfő töredékkel (is).40 A feltárt türjei farag-
ványok minden bizonnyal korábbiak az összetettebb gyulafirátótiaknál.

Figyelmet érdemel még a gyulafirátóti egyszárnyú, egyszerű téglalap alaprajzú 
kolostor típusa, amely a lehető legegyszerűbb formaként a kolostorépítészet története 
során végig alkalmazott megoldás. A fentebb már említett ócsai és majki példákon 
kívül erre a középkor korábbi századából említhető a feldebrői bencés templom mel-
letti, a pécsváradi kolostortemplom és kápolna közötti épületszárny és a vértesszent-
kereszti első templomtól délre húzódó épület.41

A gyulafirátóti monostornak a török hódoltságot megelőző, az az alatti és utá-
ni története kevéssé dokumentált, kevéssé kutatott, még kevéssé publikált, és éppen 
építéstörténeti (vagy éppen pusztulástörténeti) adatokkal nem rendelkezünk ezekből 
az évszázadokból. A maradványok kora újkori történetével Koppány Tibor is – nyil-
vánvalóan források híján – csupán érintőlegesen foglalkozott Veszprém megye 1946 
előtti határain belüli középkori templomokat közzétevő gyűjteményében.42 Ez a to-
pográfia később tovább bővült levéltári kutatásból származó adatokkal is.43

38 ROSTÁS 2000. 35–36.
39 A türjei monostor építésének kezdete csupán fél évszázados pontossággal határozható meg a for-

rások alapján: 1184–1234 közé esik. Lásd NAGY – GAYLHOFFER-KOVÁCS–HOROGSZEGI 
2018. 473.

40 Türjén az Orha Zoltán vezette ásatás során, feltárt gödrükből 2018. szeptember 12-én kerültek 
kiemelésre a kőfaragványok. Ekkor a Göcseji Múzeumba kerültek.

41 BOdÓ 2002. 45–46.; a felsorolt emlékek további szakirodalmi hivatkozásait lásd ui. a 8. jegy-
zetben (58–59. o.). A kolostorépítészet újabb összefoglalása. SZAKÁCS 2015.

42 KOPPÁNY 1967. 129.
43 Koppány Tibor: Veszprém megye középkori templomai. Kézirat Koppány Tibor hagyatékából. 

Köszönöm Koppány Andrásnak, édesapja hagyatéka kezelőjének, hogy a kézirat Gyulafirátótra 
vonatkozó részét (132. tétel) megosztotta velem. Feltűnő, hogy a Veszprémi Főegyházmegyei 
Levéltárat (VFL) is megjelölő forrásgyűjtés alapján is elsősorban a falu plébániatemplomának 
története körvonalazódott, a premontrei prépostság újkori történetéről itt sincs számottevő adat. 
Ezeket is valószínűleg Jászón volna érdemes keresni. A Koppány Tibor által hivatkozott forrá-
sok az adatok évszámaival a következők: 1466: MOL DL 16.397.; 1721: MOL Helytt. lt. Acta 
Relig. Lad. H. fasc. 4.; 1734: VÉL A.8/6.p.352-353.; 1779: VÉL A.8/12. Utóbbiak mai jelzete: 
VFL I.1.8. (Visitationes canonicae) 6. és 12. kötetek (Visitatio canonica districtus Wesprimiensis 
1747. és Visitatio canonica archidiaconatus Weszprémiensis 1779.).
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A monostortemplomon kívül plébániatemplommal is rendelkező falu a Rátót nem-
béli Gyulafi család birtokában 1466-ig állt, amikoris a veszprémi káptalannal a Cso-
bánc vára alatti Keszire cserélték el.44 Koppány Tibor tudni vélte, hogy Veszprém 
várának 1552-es török foglalását követően a többi környékbéli kolostorral – Zirccel, 
Nagyvázsonnyal – együtt a gyulafirátóti monostor épületeit is felrobbantották.45 A 
korszakban szokásos volt, hogy a birtokosok az összes olyan nagyobb épületet felrob-
bantották, amelynek védelméről nem tudtak gondoskodni.

A török kiűzése után a premontreiek kolostorba való visszatérésének szándéka meg-
fogalmazódott ugyan, de éppen az épület romos állapota miatt erre nem került sor.46

1770-ben az úrbéri tabellák alapján arról értesülünk, hogy Rátót földesura a rátóti 
prépostság. Az urbáriumok azonban a templomra és kolostorra vonatkozó adatokat 
nem közölnek – bizonyára azért, mert az egykori monostor romos volt, így haszná-
laton kívül áll. A prépostságnak ez alapján 11 telke volt 382 hold földterületen, 18 
földbirtokos telkes jobbággyal, 17 földbirtokos házas és 4 házatlan zsellérrel.47

1777-ben, az akkor épülő prépostsági lakhoz a templom köveit építőanyagként fel-
használták.48 A falu lakossága valószínűleg ezt megelőzően, és minden bizonnyal ezt 
követően is, kőbányának használta a romot. Ez korábban bizonyára Esterházy Károly 
tudomásával is megtörténhetett, aki ez idő tájt rátóti prépost volt és saját építkezésé-
hez is felhasználta a monostor kőanyagát. Eszterházy Károly egy azon Eszterházyak 
sorában, akik világi papokként elnyerték a Rátóti címet. Vályi András 1799-ben ki-
adott országleírásából ismert a címzetes prépostok sora:49

– Gorup Ferenc (1644)
– herceg Esterházy Pál (1670)
– Esterházy László és Ádám (1689)
– gróf Eszterházy Imre (1699)
– gróf Révay Antal (1741)
– Eszterházy Károly (1744)
– herceg Batthyány József (1752)
– Koller Ignác (1755)
– gróf Keglevich Zsigmond (1760)
– Szilcz Károly (1777)
– Paintner Mihály (1785).

44 A cseréről szóló megállapodás kiadása: MEV 1465–1479. 100–103. (100. sz.).
45 Koppány Tibor: Műleírás a gyulafirátóti kolostorrom és környékének állagvédelmi munkáiról. 

OMF, 1965. január 25. MÉM MDK Tervtár D 3651 ltsz. 1. o.
46 PÁmER 1967. 239.
47 Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár C 59. (Departamentum urbariale).
48 PÁmER 1967. 239.
49 VÁLYI 1799. 182.
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Vályi is kiemeli, hogy Paintner Mihály lakóhelye, a préposti lak dísze az egyéb-
ként kies településnek, és amely mellé gazdasági épületeket emeltet – minden bizony-
nyal szintén a rátóti romok kőanyagát felhasználva. Ennélfogva a jelenleg használaton 
kívül álló, legutóbb óvodaként működő gyulafirátóti egykori préposti ház (8. kép) 
érdeklődésünkre tarthat számot és az épülettel történő bármilyen jellegű építészeti 
beavatkozás során előzetes falkutatása indokolt.50

Feltételezhető, hogy szintén a prépostság romjainak felhasználásával készült a ko-
rábban ideiglenes műemléki védettség alá került Kálvária utca 28. sz. lakóház kőkerí-
tése is, bár műformával rendelkező faragványok ebben nem láthatók.51

Gyulafirátót prépostságának romjait először, Rómer Flóris (1815–1889) jegyezte 
le 1860-ban ottjártát követően. Mondhatjuk, hogy a születő művészettörténet és mű-

50 Lásd hozzá: Gyulafirátót, volt prépostsági kastély. (Lővei Pál kézirata, 1980-as évek vége) Mű-
emléki Topográfia (MÉM MDK). Köszönöm Balázsik Tamásnak, hogy megosztotta velem a 
műemléki topográfia anyagát. Sajtócikk: Horváth Gábor: A prépostoktól a gyerekekig – A régi 
gyulafirátóti kastély története. VEOL (Veszprém megyei hírportál) 2019. augusztus 18. (utoljára 
ellenőrizve: 2020. szeptember 26. https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-prepostok-
tol-a-gyerekekig-a-regi-gyulafiratoti-ovoda-tortenete-3028561/)

51 A Nepomuki Szent János-templommal észak felől határos ingatlan templom felőli kőkerítése. Je-
lenleg regisztrált örökségi érték. Ideiglenes védettségéről 2005-ben a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal 420/0527/2/2005. sz. határozata gondoskodott. Korábban az utca felőli falsík vakolatlan 
volt, most nagyrészt vakolt. Sem az egykori préposti ház, sem az említett kerítés nem áll műem-
léki védettség alatt. Mindkét ingatlan helyi egyedi védettség alatt áll, ám az utóbbi esetében nem 
a kerítés, hanem a lakóház került megnevezésre 

8. kép: Az egykori préposti ház (Fotó: Horogszegi Tamás, 2020)
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emlékvédelem látókörébe ekkor került az emlék, és érdemeiből az sem von le, hogy 
történeti adatainak egy része ellenőrizhetetlen, illetve bizonyosan téves. A Gyulafiak 
által 1255-ben alapított, Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt prépostságként írta le, 
hozzátéve, hogy a néphiedelem szerint ez a veresbarátok, azaz a templomos lovag-
rend tulajdonát képezte.52 Rómer forráskutatása alapján a tassomici és chuchnisi53 
prépostság filiája volt, majd a török hódoltság idejének békésebb korszakában a zá-
brdovicei káptalannak került felajánlásra, ám a harcok kiújulása miatt mégis puszta 
maradt. 1644-ben Gorup Ferenc Gábor veszprémi őrkanonok, novi választott püspök 
részére adományozta Gyulafi Kristóf, aki a prépostság egykori javadalmait visszasze-
rezte. Az alapító család kihaltával az Esterházy család birtoka lett Rátót, amelynek 
prépostságát Esterházy Pál herceg Maximilian Pfändler losbergi apátnak ajánlotta fel, 
aki azonban azt elhanyagolt állapota miatt nem vette át, így az Esterházy család egy-
házi személyeinek címzetes prépostságává vált. Leírását érdemes hosszabban idézni, 
mivel a XX. század kutatói szintén ebben az állapotában találták:

„A díszes rom maradványi állnak Nagy János gazda telkén, a körülöttük levő ker-
tek pedig manap is kolostor kertjének neveztetnek. A mi az átalános pusztításból fenn-
maradt, eléggé mutatja, miszerént itt – ha nem is igen nagyszerű – de mindenesetre 
csinos épületnek kellett állania. [...]

A kolostor folyosójának fennmaradt részét, mely ma pajtául használtatik 14’’-[öl]
nyi hosszú és 3’’-[öl]nyi szélesre tehetni. Az udvar felé álló oldala csúcsivü kettős 
ablakokat mutat, melyek közt csak egy pár, a középoszlop hiányával, ép, – a többiek 
közé eső nagyobb hézag a pajta kapuja által helyettesítetik. [9. kép] Ehhez hozzá vala 
építve, a lakók bizonyítása szerént, a 9’’ [öl] hosszú magas templom, melyből azonban 
csak a szentély egyenes zárfala – és két csúcsívtől tetézett karcsú oszlop, léteznek. Az 
oszlopok fejezetei lóherelevelekkel diszitvék; az oltárkő – egy vastag vörös márvány-
tábla – melyen még az ereklyetartónak fele is látható, a kertben hever.

Bementünk a földszinti pincébe is, mely két ellenkező oldalon köriv szelményü 
boltozattal végzett, erős, faragott kővel kerített bejárást és egy pajtaszerü keskeny s 
felülről laposkővel fedett ablakot vagy inkább szelelőt foglal magában. […] Bármily 
szomorú ezen szent hely mostani állapotja, felkértem mégis az igen előzékenynek mu-
tatkozó megyehatóságot, miszerént felsőbb helyről kiadott utasítások nyomán erélye-
sen intézkedjék – hogy a mi még kevés rom fennmaradt, a jelenlegi birtokosok által le 
ne rontassék, vagy el ne hordattassék.

Az omladék többi kövei széthordattak, épült belőlük a prépostsági uj lak – az ura-
dalmi pince egy része, mint az alappárkányzatok egész sora mutatja, melyek elég 

52 RÓmER 1860. 138.
53 Csukásmonostori (=chuchnisi) Szent Miklós prépostság. A Szentendrei-szigeten, Szigetmonos-

tor határában az esztergomi főegyházmegyéhez, majd a váci egyházmegye területéhez tartozott. 
A Rómer leírásában szereplő „Tassomic” azonosítása eddig sikertelennek bizonyult.
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botorul még megfordítva alkalmaztattak a falba.” – adja a romok leírást Rómer.54 
Eszerint a prépostság első „dokumentátora” jelentősen többet nem láthatott a marad-
ványokból, mint mi. A pajtának használt romok közt a keresztház (Rómernél „szen-
tély”) sarkaiban álló karcsú faloszlopok fejezete fölött még meglehetett a csúcsíves 
hevederív vagy borda, amely ma már nem látható. Vörösmészkő (?) oltártablójának 
töredéke még a helyszínen, ha nem is eredeti helyén, megvolt. Az általa – bizonyára 
az erős feltöltés miatt – pinceként azonosított sekrestyének félköríves záródású – nyil-
ván déli – ajtónyílását és keleti résablakát, valamint boltozatát írta le.

Rómer Flóris által látott romok képe a XX. század első feléig, felében sem vál-
tozott jelentősen. Rómert követően sem irányult rá nagyobb figyelem, mint őt meg-
előzően, egészen 1938-ig. Ekkor, immár a Műemlékek Országos Bizottsága (MOB) 
a templom pusztuló falán végzett állagmegóvó munkákat, mivel az építőkövek hul-
lását jelezték feléjük.55 Ennek kapcsán Lux Géza (1910–1945) publikált egy rövid 
(négy bekezdésnyi), ám annál informatívabb és fényképekkel illusztrált ismerte-
tőt. Ebben a keresztház sarkai faloszlop-fejezeteinek és -lábazatainak stíluskritikai 
megállapítása alapján a XIII. század közepére keltezte az építést, és Békefi Remig 
kutatásaira hivatkozva (A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. 
Budapest, 1907.) Rómernél pontosabban ismeri az alapítás dátumát és a donátort, 
tudja, hogy Rátót nembéli Mátyás érsek 1241 előtt, a Boldogságos Szűz Mária tisz-
teletére alapította.

54 RÓmER 1860. 139–140.
55 LUX 1941. 31.. SZAKÁCS 2018. 19.

9. kép: Rómer Flóris vázlata a káptalanterem nyugati faláról  
(MÉM MDK Tudományos Irattár Lymbus K. 165.)
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Meglepő, hogy Lux nem ismerte Rómer leírását, mivel – mint írja – kutatás során 
ismerték fel, hogy a keresztház oromfalas maradványától délre lévő házban középkori 
épület maradványa található. Az e kutatások során feltárt és 1938-ban végzett állag-
megóvási munkák eredményeként bemutatott ikerablakot Lux azonosította a kápta-
lanterem ablakával, mellette, tőle délre még két hasonlót feltételezve. A megmaradt 
ikerablak oszlopa alapján azt a templommal azonos korúnak, XIII. század közepinek 
tartja és részletei alapján a rátóti monostort korának legszebb egyházi épületei közé 
méltatja.

Lux Kálmán hagyatékában fennmaradt Lantos András budapesti építőmesternek 
az 1938-as romkonzerválás munkához készített, 800 pengős árajánlata az elvégzett 
munkák leírásával: meglazult kövek portlandcementes megerősítése, a falban kelet-
kezett kőomlások visszafalazása, kőkeretek tisztítása („kiszabadítása”) és szükséges 
állványozásra.56

Lux Géza gyulafirátóti működésének eredménye egyrészt említett publikációja, 
másrészt a Műemléki Fotótárban őrzött 20 fényképből álló sorozata ebből az időszak-
ból (lásd 10. és 11. kép).57 A Lux Géza által említett állagmegőrző romkonzerválásra, 

56 Az ablak külső felének 1938-as bemutatásával kapcsolatban egyetlen forrás áll rendelkezésünk-
re: Lux Kálmán számadási kimutatása: MÉM MDK Tudományos Irattár, Lux-hagyaték K 848/1. 
Itt a hat tételből három vonatkozik a gyulafirátóti romra: (1.) Lux Géza Gyulafirátótra tett uta-
zásainak költsége (23,26.-), (2.) Lantos Andrásnak helyreállítási munkákra (800.-) és (3.) Nagy 
Lajosnak helyreállítással kapcsolatos kártérítésre (30.-).

57 MÉM MDK Fotótár 8842N–8844N.

10. kép: A pajtaként használt romok dél felől. 1941  
(Fotó: Lux Géza; MÉM MDK Fotótár 8842dN.)
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javításra vonatkozó dokumentá-
ciót – ha készült is ilyen – eddig 
nem találtam. A káptalantermi 
ikerablak részleges kibontása, fal-
fülkekénti bemutatása ekkor tör-
tént (11. kép).

Pámer Nóra, a monostor fel-
tárását 1964-ben vezető régész 
a régészeti ásatást meghatározó 
nehezítő tényezőként az 1958-
as műemlékké nyilvánítást és a 
rom felmenő falai ingatlanjának 
kisajátítását követően a telektu-
lajdonosoknak a föld alatt húzódó 
falak megsemmisítésére irányu-
ló igyekezetét tartotta. A szom-
szédos ingatlanok tulajdonosai 
módszeresen törekedtek ezek ki-
termelésére mind a belőlük szár-
mazó építőanyag kinyerése, mind az esetleges ásatás során előkerülő maradványok 
miatti további ingatlankisajátítás elkerülése érdekében.58

58 PÁmER 1967. 239.; Pámer Nóra 1960 és 1970 között dolgozott az Országos Műemléki Felügye-
lőség Tudományos Osztályán. Lásd VALTER 2011. 409–410.

12. kép: „A déli kereszthajó és a hozzá csatlakozó kolostorszárny  
a beépített istállóval” nyugat felől, 1962 előtt (Pámer Nóra ásatási dokumentációja,  

MÉM MDK Tervtár D11988.)

11. kép: A falfülkeként bemutatott ikerablak. 1941  
(Fotó: Lux Géza; MÉM MDK Fotótár 8844hN.)
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Az ásatást egy évvel korábbra, 1963-ra tervezték, ekkor azonban a magas talajvíz 
miatt nem került rá sor. Fotódokumentálást követően (12–14. kép) azonban az addig 
pajtaként és istállóként használt kolostormaradványon már 1962-ben elbontották az 
épület fölötti nyeregtetőt és állagvédelmi munkákat végeztek (a kolostorszárnyra me-
rőlegesen, a sekrestye vonalában nyugatról nekiépült nyeregtetős épületet (lásd Lux 
Géza fényképén; 10. kép) már korábban lebontották). Ezek főként a falak megerősí-
tését jelenthették. Ugyanakkor az eddig feldolgozott adatok alapján pontosan nem 
ismert, hogy a kolostorszárny nyugati falának középső, az 1960-as évek elején még 
álló falával, illetve a káptalanterem déli falával mi történhetett, mivel ezek a későbbi-
ekben már nem álltak, illetve a jelenlegi, a nyugati fal vonalában lévő háromszögletes 
falcsonk kétséges, hogy középkori maggal bír.

13. kép: „A kolostorszárny déli romos része” délnyugat felől, 1962 előtt  
(Pámer Nóra ásatási dokumentációja, MÉM MDK Tervtár D11988.)

14. kép: „Az istállónak használt kolostorszárny keleti homlokfala”, 1962 előtt 
(Pámer Nóra ásatási dokumentációja, MÉM MDK Tervtár D11988.)
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Itt kell megjegyeznünk, hogy az Országos Műemléki Felügyelőség (OMF) már 
1957-ben tervet készíttetett Sedlmayr Jánossal (1932–2004) az állagvédelemre. Eze-
ket a terveket gondolta tovább két évvel később, 1959-ben Koppány Tibor (1928–
2016), és készítette el az állagmegóvás második tervváltozatát, majd 1961-ben – az 
OMF tervtanácsának javaslatai alapján készült – kiviteli tervét (15. kép).59

Ez alapján már 1962-ben megindult az állagmegóvás, ami azért is volt különösen 
problematikus, mert a tervtanácsi határozat alapján a beavatkozás végleges terve (így 
a kivitelezés is) a szükséges régészeti feltárás és falkutatás eredményei alapján készül-
hetett volna el. Így azonban (mivel a terv az ásatást megelőzően készült) a tervtanácsi 
határozat is kimondta áthidaló megoldásként, hogy „a rom végleges helyreállításának 
kialakítására a tervezőnek szüksége van az ásatási és falkutatási eredményekre, ame-
lyek alapján munka közben fog a kivitelezés részére módosító utasításokat adni.”60

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy sem a tervezés, sem a tervezett majd később 
megvalósuló régészeti ásatás nem valósulhatott meg ideális alapokon. Hiszen kivite-
lezési munkák már 1962-ben folytak, a szükséges régészeti ásatásra azonban csak két 
évvel később került sor.61

59 KOPPÁNY Tibor: Műleírás a gyulafirátóti prépostság romjainak állagmegóvási munkáiról. 
OMF, 1961. július 30. MÉM MDK Tervtár D 3647 ltsz. – Sedlmayr János hivatkozott tervdoku-
mentációja a kutatás során nem került elő.

60 uo. – A tervtanácsi határozat idézet szövegét csupán Koppány Tibor előzményekre alaposan ki-
tekintő műleírásából, citálva állt módomban megismerni.

61 A tervezett feltárásról: GERGELYFFY 1962. 121.

15. kép: Koppány Tibor 1961-es kiviteli tervének alaprajza (1:50) 
(MÉM MDK Tervtár R 12295.)
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Koppány Tibor terve szerint főbb vonalakban a következő munkák készültek el: 
a pajta- és istállótető bontása, a kisajátított terület körülkerítése ideiglenes jelleggel, 
falak konzerválása minimális mértékű falkorona ráfalazásokkal, hézagok kitöltésével, 
a sekrestyeboltozat alsó síkjának kitöltése és vakolása, a bolthát letakarítása, cement-
habarcsos kitöltése, feltöltése, vasbetonkoszorú és vasbetonfödém készítése, utólagos 
nyílások befalazása, korábbi (középkori) nyílások kibontása. Bár a terv megcélozta, 
mégsem valósult meg a káptalanterem nyugati falának értelmező kiegészítése, a sek-
restyében és a káptalanteremben lapidárium számára a falak mellett húzódó padka 
felfalazása, a sekrestye padlójának kibetonozása, a sekrestye északi és déli ajtójának 
nyílászáróval történő ellátása, a kolostor déli végének falára jelentősebb kiegészítő 
falazások készítése. És sajnos elmaradt a rom környezetének kertépítészeti rendezése 
is. Ennek oka minden bizonnyal éppen az, hogy a régészeti ásatás a tervekhez ké-
pest megkésett. Így az állagmegóvó beavatkozások egy része elmaradt. Ennek néhány 
részlete esetében utólag örülhetünk, mint például, hogy nem készült a sekrestyében 
betonburkolat és falazott téglapadka a falak mentén, más esetben azonban sajnálhat-
juk, hiszen a falak tervezett felmagasítása és a csekély mértékű kiegészítés akár a zár-
hatóságot is biztosíthatta volna, ami az állagmegóvás záloga lehetett volna, másfelől 
az értelmezést is segítette volna.

A régészeti ásatást követően, 1964. december 30-án felvett jegyzőkönyv alapján 
ismert, hogy a régészeti árkok eddigre csupán részlegesen kerültek visszatemetésre. 
A vízelvezető rendszer kiépítését sürgették, ám ehhez a kisajátított terület pontos ki-
tűzésére, az ingatlanhatárok megállapítására és az idegen tulajdonban lévő telken való 
csatornaépítés engedélyére is szükség volt.62

A régészeti ásatások eredményeinek figyelembevételével Koppány Tibor 1965 ja-
nuárjában újabb tervet (16. kép) és költségvetést készített.63 Ezek alapján:

– a kolostor feltárt falait konzerválni szükséges,
– a belsejében lévő két egymáshoz közel eső válaszfalat 20-30 cm magasságig 

fel kell falazni (ezek szerint ezek középkori eredetéről Koppány meg volt győ-
ződve, mivel a déli belső válaszfal felfalazásától hajlandó eltekinteni annak 
újkori eredete miatt, ami azonban még további vizsgálatot igényel),

– a káptalanterem két keleti ajtaja (!) kiegészítendő további vizsgálatokat köve-
tően,

– a káptalanterem nyugati hármas ikerablak nyílása Szakál Ernő szakvélemé-
nyét kikérve készíthető,

– az OMF soproni kőfaragó- és szobrászrészlege bevonása szükséges a kiállí-
tandó faragványok vizsgálatához,

62 Jegyzőkönyv 1964. december 30-án. Műemléki Tervtár D 3651 ltsz.
63 Koppány Tibor: Műleírás a gyulafirátóti kolostorrom és környékének állagvédelmi munkáiról. 

OMF, 1965. január 25. MÉM MDK Tervtár D 3651. ltsz.; tervlapja: R 27077 ltsz.
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– a templom feltárt szentélyének bemutatása a rendelkezésre álló szűk, kisajátí-
tott területen a járószint fölötti 30-40 cm-es védőkoronafalas felmagasítással, 
az ide épített pince elbontása után,

– a hajó déli homlokzati falának 10 cm-es felmagasítással történő bemutatása,
– az eddig el nem készült kerítés elkészítése,
– az elkerített területen belül átlagosan 1 méteres szintsüllyesztés,
– a romok körüli folyókák létesítése.

Amint e terveket a meglévő rom állapotával összevetjük, láthatjuk, hogy az 
előirányzatnak csupán töredéke valósult meg ismét. Szintén veszteség, hogy Kop-
pány tervezésével párhuzamosan dolgozó Őrsi Károly környezetrendezési terve sem 
valósulhatott meg.64 Így sem akkor, sem azóta nem került sor a középkori járószintek 
visszaállítására, ezért értékes részletek találhatók takarásban (ez a helyzet azonban 
nyilvánvalóan kedvez ezek megőrzésének).

64 Őrsi Károly: Műleírás a gyulafirátóti kolostorrom környezetrendezési munkáihoz. OMF, 1965. 
január 8. MÉM MDK Tervtár D 3651. ltsz.; a kertterv elkészültéről Őrsi Károly publikációban is 
számot ad: ŐRSI 1971. 132.

16. kép: Koppány Tibor 1965-ös állagvédelmi terve (1:100) 
(MÉM MDK Tervtár R 27077.)
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A tervezettnél kisebb léptékű beavatkozásokra 1965 során is sor került, amely a 
publikált fényképek tanúsága alapján Koppány Tibor művezetésével történt.65

Az 1966 őszén felvett garanciális felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján az egy évvel 
korábban befejezett munkákkal kapcsolatban észrevételt nem fogalmaztak meg, azon-
ban azt az üzemeltető képviselője (a tanács végrehajtó bizottságának titkára) meg-
említette, hogy a rom fenntartását hitel hiányában nem tudják megoldani. További 
javaslatként fogalmazódott meg, hogy a környezetrendezési terv valósuljon meg. A 
jegyzőkönyv a kőfaragványokat és a leletanyagot illetően is rendelkezett, azokat a 
helyi múzeummal, az „előirányzatnak megfelelően” rendezni kérte.66

Az 1960-as évekbeli állagmegóvásról és régészeti ásatásról összefoglalóan kije-
lenthetjük, hogy az ásatás bár számos, az értelmezéshez nélkülözhetetlen eredményt 
hozott, a rom építészeti eszközökkel történő bemutatásához érdemben már hozzájárul-
ni nem tudott, hiszen az ásatást követően már nem kapott kellő figyelmet a műemlék. 
A tervezett beavatkozások számos fontos eleme elmaradt. A következő évtizedekben 
csupán kisebb, lokális, karbantartás jellegű tevékenység folyt a romon és környeze-
tében. A tervbe vett kisajátítások sem valósultak meg, ami az esetleges, nagyobb ará-
nyú bemutatásnak és hasznosításnak is kedvét vette. Így a gondosan megtervezett 
környezetrendezésre sem került végül sor. Az 1980-as évek közepére állapota ismét 
jelentősen leromlott, egy híradás szerint a szomszédos ingatlanok lakói újra gazdasági 
hasznosításba vonták az elhagyott romot: „a fedett helyiségekben olajhordókat tárol-
tak, csirke-libaólat rendeztek be. Ma elképesztő állapotban van.”67 Ez az állapot a 
2000-es évekre konszolidálódott. Az utóbbi két évtizedben az állami tulajdonú műem-
lék vagyonkezelői változtak, állagvédelméről többé-kevésbé gondoskodtak, ám sem 
a rom, sem környezetének műszaki állapota, és ezek miatt látogathatósága és egykori 
rangjának megfelelő ismertsége sem tekinthető kielégítőnek. Ám amint azt a fentiek-
ből láthattuk további jelentős régészeti feladatok és hitelesítő ásatás is elengedhetetlen 
a méltó hasznosítás kialakításához.
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