
A gyulafirátóti középkori 

Veszprémtől északra, a Zirc felé vezető úton fekszik 
Gyulafirátót. A község közepén az országútba torkolló 
Kossuth Lajos utcában parasztházak mögé rejtve, egy 
monostor romjai állanak. A nép azelőtt a vörösbarátok 
klastromának nevezte, de újabban, amióta az idegen
forgalmi hivatal műemléket jelző táblát helyezett el az 
utca elején, már szakszerűen mint premontrei monos
torromról adnak felvilágosítást. 

Több mint száz éve, hogy Rómer Flóris bakonyi út
ján a gyulafirátóti romokat meglátogatta. Leírásából1 

kitűnik, hogy a romok állapota azóta sem változott. 
Már az ő korában is csak a kolostor épülete állott, 
— amit pajtának használtak, — és a templom kereszt
hajójának déli fala. Legfeljebb az általa említett vörös
márvány oltárkő tűnt el nyomtalanul, mely az ő idejé
ben a kertben hevert. Nagyobb kárt szenvedtek azóta, 
az akkor még föld alatt levő falak, mert miután a ro
mokat műemlékké nyilvánították, az érdekelt telek
tulajdonosok mindent megtettek a föld felszíne alatt 
húzódó falak eltüntetésére, hogy ásatás esetén birtokon 
belül maradjanak, és nem utolsó sorban, hogy építési 
anyagot nyerjenek. A terület egy részének kisajátítása, 
amelyen a kolostor romja áll, már évekkel ezelőtt meg
történt, de a hozzáépült templom földalatt levő falai
nak túlnyomó része még ma is magánkézben van. Ez a 
körülmény az 1964-ben lefolytatott ásatást nagymérték
ben megnehezítette. (1. kép.) 

Gyulafirátót község nevét a Rátót nembeli Gyula leszár-
mazóitól, a Gyulafiaktól nyerte. E nemzetség származására 
nézve megoszlanak a vélemények. Egyesek Kézaira és a 
Képes Krónikára hivatkozva azt állítják, hogy Rátolt és 
Olivér test vérlovagok Casertából, Nápoly mellől jöttek ha
zánkba Kálmán király uralkodása alatt,2 míg mások a Rá
tót nemzetséget germán eredetűnek tartják, mivel a címe
rükben szereplő hárslevél tipikusan germán címerábrázolás. 
De bárhonnan is származnak a Rátótiak, a XIII. században 
már teljesen meghonosodtak és beleolvadtak a nemzetfenn
tartó magyar elembe és évszázadokon átalegmagasabb poli
tikai és egyházi tisztséget töltik be. A nemzetség több ágra 
oszlik s közülük a Gyulafiak tesznek szert a legnagyobb ha
talomra. Nagykiterjedésű birtokaik a Dunántúlon, Heves 
és Gömör megyékben fekszenek. Egyik birtokközpontjuk 
biztosítására építik Csobánc várát a XIII. század közepén, 
de jelentős lakhelyük lehetett a mai Gyulafirátót területén 
is,3 melynek helyét a mai Kálvária dombon kell keresnünk, 
ahol a felszín domborulataiból egy nagyobb, árokkal körül
vett épület föld alatt rejtőző maradványai még ma is leol-

1. Gyulafirátót, premontrei monostor-rom a templom kereszthajójának 
déli falával. — Állagmegóvás előtt. 

1. Gyulafirátót. Die prämonstratensische Klosterruine mit der Süd
mauer des Querschiffes der Kirche. — Vor dem Bestandschutz. 

1. Gyulafirátót, ruines du monastère norbertin, avec le mur sud du 
transept de l'église. — Avant les travaux de conservation de l'état. 

1. Дьюлафиратот, развалины премонстрейского монастыря 
с южной стеной поперечного нефа церкви — до консерва
ции. 

i monostor feltárása 

vashatók, s melyre utalást „domus lapidae et curia seu pala-
tium" régi írásokban4 is találunk. A nagyrátóti, azaz gyula
firátóti premontrei prépostság valószínűleg a nemzetség mo
nostora volt, melyet a Rátótnembeli Mátyás, esztergomi 
érsek alapított,5 ahogy erről egy 1239/40 körüli okmányból 
értesülünk melyben: a fejérmegyei főesperes kifogást emel 
az ellen, hogy a veszprémi püspök és bakonybéli apát közt 
Mátyás esztrgomi érsek legyen a bíró, mert érdekelt félnek 
tartja és mert gyöngíti joghatóságát a Mátyás érsek által 
alapított rátóti monostorban.6 

Mátyás érsek tanuló társa volt IV. Bélának és vele együtt 
nevelkedett. Később mikor IV. Béla apjától független külön 
udvart tartott, mint az ifjabb király kancellárja szerepel, 
majd 1240-ben esztergomi érsek lesz és 1241-ben a tatárok 
ellen vívott gyászos kimenetelű sajómezei ütközetben esik el. 

Hogy a rátóti monostor a fentemlített oklevél idejében 
már állott, vagy csak alapítása történt meg, biztosan nem 
tudjuk. A jászói prépostság filiája volt, amit viszont már 
1170 előtt alapítottak.7 A monostor történetéről nem sokat 
tudunk. Maga az épület, illetve feltárt alapfalai az eddigi ku
tatás szerint építészetileg egységesnek látszanak. Nem tud
juk, hogy a monostor és a templom hogyan vészelte át a 
török időket, de földig nem rombolhatták, mivel többször is 
hallunk a török kiűzetése után olyan elhatározásokról, hogy 
a premontreiek visszatérnek monostorukba,8 de ez az épü
let romállaga miatt nem történt meg. A legnagyobb pusztí
tást azonban nem a török és az idő, hanem az elhagyottság 
és lakatlanság okozta, melynek következtében a megrongá
lódott épületeket a környék lakossága tovább bontja. 1777-
ben az új prépostsági lakot is e kövekből építik és ezzel sza
bad prédává lett a templom még megmaradt romja, mert a 
falu népe csak az alapfalakat hagyta meg, azokat is csak a 
föld felszíne alatt. A monostor épülete éppen használható
sága miatt nem tűnt el nyomtalanul, mert paraszti birtoko
sai ezt felhasználhatták a megszentségtelenítés vádja nélkül 
s így a mindig tető alatt levő falak nagyrészt meg is marad
tak. (2. kép) 
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2. Gyulafirátót. A monostori lakóépület a konzerválási munkák közben 

2. Gyulafirátót. Das Wohngebäude des Klosters während der Konser-
vationsarbeiten. 

2. Gyulafirátót. — La maison d'habitat du monastère pendant les tra
vaux de conservation. 

2. Дыолафиратот. Монастырское жилое помещение во время 
работ по консервации. 

Bár az 1964 évben az Országos Műemléki Felügye
lőség által végrehajtott ásatás nem tekinthető befeje
zettnek, mert a korlátozó körülmények miatt nem töre
kedhetett teljességre, de a főbb kérdésekre mégis vá
laszt adott. Tisztázta a kolostor alaprajzát, kiterjedését 
és szintjeit. (3. kép.) A feltárt jellemző pontok alapján a 
templom alaprajza és kiterjedése is kiszerkeszthető: 
Egyeneszáródású szentéllyel és hasonló két mellék
szentéllyel épült, kereszthajóval ellátott háromhajós, 
latinkereszt-alaprajzú templom. (4. kép.) Ehhez csat
lakozik a déli oldalon a téglalapalakú, emeletes monos
tor épület. 

4. Gyulafirátót. A templom főszentélye feltárás közben. 
4. Gyulafirátót. Die Hauptapsis der Kirche während der Freilegung. 
4. Gyulafirátót. — Le choeur principal de l'église pendant la mise à jour. 
4. Дьюлафиратот. Главное святилище во время раскопок. 

A monostor épületének külső kőfalai még állnak, csak a 
válaszfalak tűntek el az idők folyamán és a különböző cé
lokra való átalakítások következtében. A monostor déli fa
lai armírozottak, ami egyben az épület déli lezárását is jelzi. 
É-i végén viszont, közvetlen a templomhoz csatlakozva 
még ép állapotban megmaradt a keresztboltozatos sekres
tye helyisége, kis keskenyrésü román ablakkal kelet felé, 
északi és déli falában egy-egy ajtónyílással a templom és a 
káptalan terem felé. (5—6. kép) A déli ajtó elszedett kő-
kerete megmaradt. A sekrestyétől délre eső káptalan terem 
volt a monostor legdíszesebb helyisége. Nyugati falát két 
enyhén csúcsíves ikerablak és köztük egy ajtónyílás tagolta. 
Ezek közül csak a délebbre fekvő ikerablak maradt meg, 
valamint az ajtónyílás kőkeretezésének déli oldala. E helyi
ségben a középkori szintet sikerült megállapítani, ez a mai 
járószint alatt kb. 60 cm-re húzódott, s ma már csak vékony 
döngölt agyagrétegben mutatkozik, melyre a feltárt falak 
alsó vakolathatára ráfut. E helyiségbe kelet felől újabb kor-

3. Gyulafirátót. A templom és a monostor lakóépületének alaprajza. 
(A vonalkázott részek a feltárt alap-, és felmenő falak). Koppány 
Tibor alaprajz rekonstrukciója. 

3. Gyulafirátót. Grundriß der Kirche und des Wohngebäudes des Klo
sters. (Die schattierten Teile stellen die freigelegten Grund- und oberen 
Mauern dar.) Grundrißrekonstruktion von Tibor Koppány. 

3. Gyulafirátót. — Le plan de l'église et de la maison d'habitat du mo
nastère. (Les parties hachurées montrent les sous-oeuvres et les murs 
mis à jour.) Reconstruction du plan par Tibor Koppány. 

3. Дьюлафиратот. План церкви и жилого помещения мона
стыря. (Заштрихованные части — раскопанный фундамент 
и возвышающиеся стены). Реконструкция плана Тибора 
Коппани. 
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5. Gyulafirátót. A monostor lakóépülete feltárás közben. 

5. Gyulafirátót. Wohngebäude des Klosters während der Freilegung, 

5. Gyulafirátót. — La maison d'habitat du monastère pendant la mise 

à jour. 

5. Дьюлафиратот. Жилое помещение монастыря во время 
раскопок. 

6. Gyulafirátót. A sekrestyéből a káptalanterembe vezető kőkeretes 
ajtó. 

6. Gyulafirátót. Die den Kapitelsaal und die Sakristei verbindende Tür 
mit Steinrahmen. 

6. Gyulafirátót. — Le chambranle en pierre de la porte entre la sacristie 
et la salle du chapitre. 

6. Дьюлафиратот. Дверь с каменной рамой, ведущая из риз
ницы в капитул. 

7. Gyulafirátót. A káptalanterem nyugati homlokzatának rekonstruk
ciója. (Komjáthy Attiláné rajza.) 

7. Gyulafirátót. Rekonstruierte Westfassade des Kapitelsaals. (Zeich
nung von I!ona Komjáthy) 

7. Gyulafirátót. — Reconstruction du fronton nord de la salle du cha
pitre (Dessin de Mme Attila Komjáthy). 

7. Дьюлафиратот. Реконструкция западного фасада стены 
капитула. (РИСУНОК А. Комьяти). 
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8. Gyulafirátót. Délkeleti négyzeti pillér megmaradt alapja. 

8. Gyulafirátót. Der erhaltene Sockel des südöstlichen quadratischen 

Pfeilers. 

8. Gyulafirátót. — Fondement du pilier sud-est. 
S. Дыолафиратот. Сохранившееся основание опорного юго-

восточного столба. 

10. Gyulafirátót. Sírok a templom déli kijárata előtt. 
10. Gyulafirátót. Gräber vor dem südlichen Ausgang der Kirche. 
10. Gyulafirátót. — Tombeaux devant le portail sud. 
10. Дыолафиратот. Могилы перед восточным выходом церкви. 

9. Gyulafirátót. Nyugati előcsarnok alapfala és a vele egybeépített, tom
paszögben leágazó kerítés alapfala. 

9. Gyulafirátót. Grundmauer der westlichen Vorhalle und Grundmauer 
der mit ihr in einem stumpfen Winkel zusammengebauten Umzäu
nung. 

9. Gyulafirátót. — Sous-oeuvre du porche nord et celui de la clôture qui 
fait corps avec le mur du porche, en s'y branchant en angle obtus. 

9. Дыолафиратот. Капитальная стена восточного вестибюля 
и вместе с ней выстроенная и ответвляющаяся от нее под 
ТУПЫМ углом стена ограды. 

ban egy ablak és egy ajtónyílást vágtak, keretezésül közép
kori követ használtak fel, valószínűleg egykori kisebb ab
laknyílások helyén. A káptalantermet délről lezáró fal már a 
mai járószint alatt húzódott, kivéve a nyugati zárófalból 
kiugró kis falcsonkot, mely szint felett is látható volt. E le
romlott falat később (már pajta idejében) vályogfallal egé
szítették ki, több faragott kő, legnagyobbrészt a második 
ikerablak darabjainak beépítésével. A káptalan termet kö
vető heiyiség egy alig 2 m széles folyosó, melynek mai járó
szint alatti alapfalán ajtónyílás már nem volt megállapít
ható. Az ezt követő s egyben utolsó helyiség nagysága a 
belső osztófal kormeghatározása miatt bizonytalan, mivel 
a feltörő talajvíz megakadályozta összeköttetésének tisztá
zását a szint alatt. E helyiség feltehetően nagyobb volt mint 
a káptalan terem, — esetleg stúdium, vagy refektórium, — 
déli falában egy ablaknyílással és nyugat felé egy széles be
járóval. (7. kép.) A monostor épülete kétszintes volt. A sek
restye és káptalanterem felett húzódott a dormitórium, 
melynek a kereszthajóba nyíló emeleti ajtaja a sekrestye bol
tozata felett még jól látható. Innen mentek a szerzetesek 
éjjeli imájukra a templomba. Lépcső nyoma, mely a temp
lomba vezetett, már nem volt fellelhető. A monostorépület 
északi zárófala egyben a templom kereszthajójának záró
fala, melyen át félköríves ajtó vezet a sekrestyébe. E fal nagy 
magasságban áll még, de a templom többi részének csak 
alapfalai maradtak. Ezeket a mai járószint alatt tártuk fel, 
kivéve a déli oldal egy szakaszát, közvetlenül a kereszthajó 
mellett. Itt egy kőkeretes ajtó alsó része és küszöbköve ke
rült felszínre és kívül az udvar felé eső oldalon a falat bur
koló szépen megmunkált hasáb alakú kövek alsó sora vált 
láthatóvá. Ez volt egyben az egyetlen fellelhető külső be
járat. A kereszthajó déli földszinti és emeleti ajtajai ugyanis 
a monostor lakóépületeibe vezettek. A templom belsejét a 
ciszterci építőműhelyeknek megfelelő arányok és beosztás 
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11. Gyulaflrátót. A káptalanterem ikerablakának oszlopa. 

11. Gyulaflrátót. Säule vom Doppelfenster des Kapitelsaals. 

11. Gyulaflrátót. — Colonne de la fenêtre jumelée de la salle du chapitre 

11. Дьюлафиратот. Опора парного окна капитула. 

szerint pillérek osztották három hajóra. A négyezet három 
pillérlapját feltártuk. Kettőt aránylag ép állapotban megta
láltuk, a harmadikat kiszedték, azt csak a kutatóárok met
szetéből rekonstruálhattuk. A negyedik pilléralap feltárását 
egy gyümölcsfa akadályozta (ma magánterületen). (8. kép) 

A szentély alapfalait aránylag jó állapotban sikerült tisz
tázni, csupán a déli mellékszentély alapfalait szedték ki 
részben egy új betonpince létesítése folyamán. A szentély
ben a kutatóárok metszetéből ugyancsak kimutatható a 
járószint, mely mintegy 60 cm-rel magasabban fekszik a 
déli ajtó küszöbénél. 

A szentély előtti négyzettől számítva a templomhajó há
rom boltszakaszból állt (a boltozatot hordó pilléralapokból 
következtetve), s a nyugati homlokzathoz bejárati előcsar
nok is csatlakozott. (9. kép). A déli templomfalat ugyanis 
teljes hosszában feltártuk, s a kereszthajótól számított 21 
m-re egy falvarrat mutatkozott a falon, melynek vonalában 
kijelölt kutatóárokban észak-dél irányú falat tártunk fel, 
mely megfelel a nyugati homlokzati falnak. Ezzel párhuza
mosan egy második észak-déli irányú fal is felszínre került, 
melyből előcsarnokra lehet következtetni. (A magánte rületet 
elzáró új betonkerítés megakadályozta a falak s a déli temp
lomfal összeköttetésének feltárását.) A nyugati homlokzati 
alapfal és a feltételezett előcsarnok alapfalának leágazása 
után a déli templomfal tovább fut nyugat felé, majd tompa
szögben megtörve délnyugati irányban halad. A déli fal 
irányváltoztatásából egy kerítésfalra következtetünk, mely 
közvetlen a templom, illetve az előcsarnok falából indult ki 
s valószínűleg a monostor területét zárta el a külvilágtól. 
(További feltárását egy ráépült ház akadályozta.) 

16* 

12. Gyulaflrátót. Az ikerablak oszlopának fejezete. 
12. Gyulaflrátót. Säulenkapitell des Doppelfensters. 
12. Gyulaflrátót. — Chapiteau de la colonne de la fenêtre jumelée. 

12. Дьюлафиратот. Глава опоры парного окна. 

A déli templomfal és a monostorépület nyugati fala által 
bezárt udvart megkutattuk, a feltételezett kerengő feltárása 
céljából. Kutatóárkaink metszete azonban negatív ered
ményhez vezettek. Kerengő folyosó a rátóti monostorban 
nem volt. Kívül a monostorépület nyugati falán sem talál
tuk boltozatvállak nyomait. 

A monostor udvar sarkában közvetlen a déli falon levő 
bejárat előtt két sírt tártunk fel egyvonalban. Egyik, a kele
tebbre fekvő, falazott sír volt, mellén összekulcsolt kezű 
férfi csontvázával lelet nélkül, — csupán négy koporsószeg 
feküdt a sírban, viszont a sírgödör jobb felső sarkában egy 
utólag odatemetett csecsemő csontjait találtuk. A nyugatabb
ra fekvő sírban is nyújtottlábú férfi csontváz feküdt, arccal 
kelet felé, mellén összekulcsolt kézzel, a medence táján egy
szerű ovális vascsat és vaskarika. (10. kép.) 

Faragott kő az ásatás során nem került elő, csupán a tol
dalék épületek bontásakor akadtunk néhány darabra, me
lyekből a második ikerablak kerete is rekonstruálható. 

Műrészlet magán a romon in situ kevés maradt. Legjelen
tősebb ezek közül a káptalan terem már említett ikerablaka, 
melynek középoszlopa kiterített lapos tölgyfalevél díszítésű 
oszlopfőben végződik. Továbbá a templom keresztházának 
déli megmaradt falán, a sarkokban levő két 3/4 körátmérőjű 
oszlop, lóhere-levéldíszes oszlopfőkkel. A felsoroltakon-
kívül még néhány borda és lábazati töredék van csupán, 
melyekből a templom egykori kiképzésére következtethe
tünk. (П.—12. kép.) 
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13. Bélapátfalva, ciszterci apátsági templom alaprajza. 

13. Bélapátfalva. Grundriß der zisterziensischen Abteikirche. 

13. Bélapátfalva. — Plan de l'église abbatiale cistercienne. 

13. Белаапатфалва. План монастырской церкви цистерциан
цев. 

A feltárt gyulafirátóti templom alaprajzához hason
lót az eddig ismert XIII. századi premontrei templomok 
között nem találunk, mert azok egymástól eltérő, a 
legkülönbözőbb alaprajzi elrendezést mutatják, — a 
bencés jellegű nemzetségi monostortemplom típusától, 
egészen a franciás kereszthajós típusig, — anélkül, 
hogy egy határozottan kialakult premontrei típus meg
állapítható volna (Kisbény, Sopronhorpács, Ócsa, Já-
noshida, Mórichida, Tűrje, Zsámbék). Gyulafirátót 
esetében a ciszterci rend építési hagyományait követték 
a premontreiek. 

Hazánkban a XIII. században már majd két évszázad 
óta építkező Benedekrend mellett a ciszterciek rendje a 
Burgundiában kialakult új megfogalmazásban építke
zik, azaz a nagyszerűen kifejlesztett románkori székes
egyházak két kereszthajós épületeihez képest, rendi ha
gyományainak megfelelően az egyházi építészet leegy
szerűsítésére törekszik. Ennek az új építészeti iránynak 
elterjedésében fontos tényezők a ciszterci rend keretén 
belül működő, építő munkát végző mesteremberek szer
vezetei — a conversusok — kik nem voltak szerzetesek 
de elkötelezték magukat a rendnek és annak szolgálatá
ban együtt mentek az új alapítások kivitelezéséhez, de 
nemcsak saját rendjük egyházainak felépítésénél segéd

keztek, hanem mint építőműhely egyéb templomokra 
is vállaltak megbízást. 

A magyarországi premontrei templomok ismert 
anyagában Gyulafirátót eddig az egyetlen típus, mely 
tisztán a ciszterci mintát követi. Alaprajza feltűnő ha
sonlatosságot mutat legépebben maradt ciszterci temp
lomunkkal Bélapátfalván, (13. kép.) és az 1912-ben 
feltárt első zirci,0 ugyancsak ciszterci apátsági templom 
alaprajzával. A három templom közül a bélapátfalvi és 
a gyulafirátóti alapítási időpontja meglehetősen közel 
esik egymáshoz. — (Zircet 1182-ben alapította III. 
Béla és a XII—XIII. század fordulóján épült fel egy 
része) — Bélapátfalva apátságának alapítási éve 1232 
és a legutolsó kutatás szerint két építési korszak kü
lönböztethető meg templomán: egy tatárjárás előtti s 
egy közvetlen utána.10 Tudjuk, hogy a gyulafirátóti pre
montrei monostor alapítása is 1239/40 előtt már meg
történt. E két templom alaprajzi elrendezésének hason
latossága nem lehet véletlen s szinte biztosra vehető, 
hogy a rátóti monostor-templom is ciszterci építőmű
hely munkája. Az, hogy melyik ciszterci műhely volt 
a kivitelező, már nem állapítható meg, de talán nem is 
lényeges, mert építészeti irányelvük azonos volt. Szi
gorúan kötött szabályok szerint építették templomai
kat, melyek közül több száznak alaprajza ismert európa-
szerte és melyhez sorolhatók a magyarországi példák 
is. A ciszterciek építőműhelyei a Bakonyban különösen 
erős hatással voltak az egyházi építészetre, mely hatás 
még Pannonhalmán is érezhető. 

A premontrei és ciszterci rendek nagyarányú elterje
dése a XII. század végén és a XIII. században mutat
ható ki legjobban. Ekkor egymást követik a két rend 
által benépesített alapítások, mely egyben e rendek 
egyre nagyobb jelentőségét és kedveltségét igazolja 
szemben a Benedek-renddel. Tevékenységük egyházi 
és kulturális téren olyan fontos volt, hogy III. Honorius 
pápa 1216-ban 3 évig tartó egyházi huszad beszolgálta
tása alól csak a cisztercieket és premontreieket menti 
fel. Támogatásukat a kor legfelsőbb osztályai tehát 
mindenképpen indokoltnak látták. 

Ha feltesszük, hogy a már említett oklevélben a mo
nostornak csak alapításáról és nem már felépített mo
nostorról van szó az 1239/40 években, akkor a monos
tor építése csakis a tatárjárás után és egyben az alapító 
halála után történhetett. A feltárt alapfalak mindeneset
re egy építési korszakra utalnak. A Rátót-nem az érsek 
halála után is elég hatalmas és gazdag volt ahhoz, hogy 
jóhírű építőműhellyel építtesse fel nemzetségi monos
torát. A Gyulafiak még sokáig vezető szerepet játsza
nak a politikai életben és az érsek halála után is magas 
tisztségeket töltenek be IV. Béla és V. István kormá
nyában.11 A ciszterci és premontrei renddel állandó 
élénk kapcsolatot tartanak fenn.12 Ezért mindenképpen 
valószínű, hogy a rátóti monostor legkésőbb a tatárjá
rás után hamarosan felépül, mert Mátyás érsek halála 
után családja igyekszik a sajómezei csatában hősi halált 
halt családtagjuk, az alapító, kívánságának a monos
tor felépítésével minél előbb eleget tenni, egy olyan 
korban, mikor a tatárpusztítás után minden nagy épít
kezés nemcsak egyéni, de nemzeti érdeknek is számított. 
S ha számításba vesszük, hogy az elhalt alapító a még 
uralmon levő király barátja is volt, érthető, hogy nem
zetségi monostorának felépítését a király kedves rend
jének, a ciszterciek építőműhelyére bízzák.13 
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Die Freilegung des mittelalterlichen prämonstratensischen 
Klosters von Gyulafirátót 

Im Jahre 1964 wurden neben den Ruinen des prämonstra
tensischen Klosters von Gyulafirátót die Grundmauern 
der vom Geschlecht Rátolt gegründeten Kirche freigelegt. 
Die Reste der Kirche stellen einen nach der Methode der 
Zisterzienser geformten Grundriß von der Gestalt eines 
lateinischen Kreuzes: ein dreischiffiges Gebäude mit einem 
Querschiff und Apsiden mit geradlinigem Abschluß. 
Auch die Klosterruinen wurden jüngst geprüft. Es war 
ursprünglich ein einstöckiges Gebäude mit einem Trakt, 
von dem nur das Erdgeschoß mit dem Kapitelsaal auf
rechterhalten blieb. Das Gebäude hatte keinen Kreuzgang. 

Nach den Quellen wurden Kirche und Kloster um 1239 — 

40 vom Erzbischof von Esztergom, Matthias Rátolti geg
ründet. Das Aufbauen fand wahrscheinlich kurz nach der 
Tatarenverwüstung von 1241 statt. Die freigelegte Klo
sterkirche ist ein neuerer Beweis dafür, daß im Gegensatze 
zu den Benediktinern und Zisterziensern, von denen die 
letzteren auf die kirchliche Architektur Ungarns im 13-ten 
Jahrhundert den stärksten Einfluß ausübten, die Prä-
monstratenser kein charakteristisches architektonisches 
System hatten. Das nächststehende Analógon zu der 
Kirche von Gyulafirátót ist die zisterziensische Abtei
kirche von Bélapátfalva. 
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La mise à jour du monastère médiéval des Norbertins à Gyulafirátót 

En 1964, auprès des ruines du monastère des Norbertins 
de Gyulafirátót, le sous-oeuvre de l'église fondée par la 
gént Rátolt fut mis à jour. Les vestiges de l'église montrent 
un plan à la forme de croix latine, tracé selon le modèle 
cistercien: un édifice à trois nefs avec transept, et avec des 
choeurs sans abside. On a procédé également à un nouvel 
examen des ruines du monastère. Celui-ci était originaire
ment un bâtiment à un étage dont il ne nous est resté que 
le rez-de-chaussée, avec la salle du chapitre. Le monastère 
n'avait pas de cloître. 

Selon les sources écrites, l'église et le monastère furent 

В 1964-м году рядом с развалинами дьюлафира
тотского премонстрейского монастыря раскопали 
капитальные стены церкви, основанной родом Ра-
толтов. Остатки церкви разрешают судить о том, что 
план строения имел форму латинского креста на 
цистерцианский манер: трехнефное здание с попе
речным нефом и прямым святилищем. Позже были 
обследованы и развалины монастыря. Первоначально 
это было двухэтажное, одноиролетное строение. 
Сохранился только первый этаж с капитулом. Здание 
монастыря не имело поперечного коридора. 

Согласно письменным источникам церковь и мона
стырь были основаны эстергомским архиепископом 

fondés vers 1239—40 par Mátyás de Rátolt, archevêque 
d'Esztergom. Leur construction fut achevée probablement 
peu après l'invasion des Mongols de 1241. L'église claustrale 
découverte témoigne, une fois de plus, de ce que les Nor
bertins n'avaient pas de scheme architectural spécifique 
comme les Bénédictins et les Cisterciens. L'influence de 
ces derniers se fit sentir dans les constructions ecclésiastiques 
surtout au XIIIe siècle. 

L'église abbatiale cistercienne de Bélapátfalva est l'ana
logie la plus apparentée de l'église de Gyulafirátót. 
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Матьясом Ратолти примерно в 1239—40 годах. 
Строительство было закончено предположительно 
незадолго после татарского нашествия — в 1241-м 
году. Раскопанная монастырская церковь служит 
новым доказательством тому, что архитектурная 
манера премонстранцев не имела характерных отли
чий от строительного стиля бенедиктинцев и цис
терцианцев. В XIII веке стиль последних оказал 
наибольшее влияние на церковное строительство 
в Венгрии. Ближайшая аналогия дыолафиратотской 
церскви — белаапатфалвайская монастырская цер
ковь цистерцианцев. 
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