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Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953–1971

1. Bevezetés
Nyírbátor nemcsak a középkori magyar történelemben játszott fontos szerepet, de
a mai Magyarország területén fekvő települések közül kiemeli régészeti, műemléki jelentősége is. Már az 1950-es években nyilvánvalóvá vált, hogy a közismert református
és ferences templomok mellett egy középkori eredetű, a 15–16. századra tehető világi
épületegyüttes maradványai is ránk maradtak itt, s az utóbbiak minden kétséget kizáróan
az ecsedi Bátori család itteni rezidenciájával azonosíthatóak. A 20. századra ennek már
csak a barokk magtárrá átépített északi épülete állt a felszín fölé emelkedő falakkal, de a
területet érintő építkezések és a velük párhuzamosan kibontakozó kutatások során kiderült, hogy jelentős maradványok húzódnak a föld alatt is.
Az 1953-ban meginduló ásatások nagyobb szünetekkel 1971-ig folytatódtak, Mérey
Kádár Ervin, Szalontai Barnabás, Csallány Dezső, Kovalovszki Júlia és Magyar Kálmán
közreműködésével. Ezt követően egészen az 1980-as évekig nem történt előrelépés, amikor is újra a műemléki védelmet élvező rezidenciára fordult a figyelem. 1987-ben kezdtek
hozzá a magtár és környékének régészeti vizsgálatához, majd a terület nyugati részét
elfoglaló szülőotthon elbontásával újabb területeket is bevonhattak a kutatásokba.
A falkutatásokat Szekér György végezte, az ásatások 1987–1990 között, majd 1992ben és 1998-ban Tamási Judit vezetése alatt zajlottak. 1999-ben előbb Simon Zoltán, azután Virágos Gábor volt az ásatásvezető, majd a 2000., 2002–2003., 2005–2006. években
végig az utóbbi szakember irányította a feltárásokat. A kutatások a terület északi, nyugati
és északkeleti részeit fedték le, a keleten végzett műszeres vizsgálatok eredménytelennek
bizonyultak.
A kutatások lezárulása után megindult tudományos feldolgozás során világossá vált,
hogy az 1953–1971. közötti kutatások során nyert és az újabb eredmények összekapcsolása több nehézségbe fog ütközni, ezért célravezetőnek tűnt az előbbieknek önálló és a
többit megelőző kritikai vizsgálata. A régebbi feltárások hiányosságai és a dokumentáció
szegényes volta mellett ezt az eljárást az a tény is indokolta, hogy a korai kutatások nagyrészt arra a déli épületszárnyra koncentráltak, amely nem esett bele az 1980-as évektől végzett ásatások során megkutatott területbe. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszékére
2011. tavaszán benyújtott szakdolgozatom a szóban forgó időszak kutatásainak és leletanyagának értékelésére vállalkozott. Mindebből most az 1953–1971 közötti ásatások
ismertetését teszem közzé, a leletanyag bemutatására máshol kerül majd sor.
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2. Történeti háttér

A mai Nyírbátor 1272-ben bukkan fel először a forrásokban, majd nem sokkal ezután,
1279-ben IV. László – Kisbátord és Ábrány birtokokkal együtt – a Gutkeled nemzettséghez tartozó András fiainak: Berecknek, Hodosnak, Györgynek és Benedeknek adományozza.1 Közülük a Bátori család közvetlen őse András fia Bereck, aki valószínűleg már
az 1279-es adományozáskor Bátor nagyobb részének a tulajdonosa lehetett, mindenesetre
egy 1323. évi osztály után már egyedül birtokolta azt. A település ettől kezdve a család
székhelye lett („possessio principalis et capitalis”).2 Bereck célja egyértelműen birtokainak Bátor környékére való összpontosítása volt, elsősorban a nemzettség más ágainak
kezén lévő földek cseréje útján.3
Bátor a kedvező földrajzi viszonyoknak köszönheti kiemelkedő szerepét: a nyugat–
kelet irányban haladó kereskedőknek az Ecsedi-lápot megkerülve a településen keresztül
kellett utazniuk (1. kép). Jelentőségét kiválóan mutatja az 1282-ben megszerzett vásártartási jog,4 valamint az 1334. évi pápai tizedjegyzék, mely szerint Bátor a második legnagyobb összeget fizette Szatmár megyében.5 1330-ban kapott kiváltságlevele kivonta
Bátort a királyi és megyei igazságszolgáltatás, valamint a királyi adó fizetése alól, de a
település nem kapott önálló bíráskodási lehetőséget. Árumegállító jogának hitelessége
– e jogot 1332-ben kapta volna – meglehetős kétségeket ébresztett a szakirodalomban.6
Összességében kiváltságai inkább kedveztek a birtokos földesúrnak, mint a lakóinak, így
ezeket össze sem lehet vetni egy város jogosítványaival.7
1351-ben János fia László Meggyesi Annával kötött házasságával a család somlyói és
ecsedi ágra oszlott. László ugyanis – felesége leánynegyedével – önmaga és gyermekei
számára megszerezte Somlyó várát, valamint a hozzátartozó falvakat és birtokokat.8 A
két ág közötti osztálynak azt az 1354-ben kelt oklevelet tekintjük, mely szerint Bereck
három fiának leszármazottai három részre osztják a közös birtokokat.9 Ez egyben azt is
jelenti, hogy a 14. század közepén még mindegyik ág rendelkezett Bátorban birtokokkal.
Kézenfekvőnek tűnik, hogy a középkor folyamán sokkal nagyobb hatalomra szert tevő
ecsediek valamikor a 15. század második felében kivásárolták rokonaik itteni részesedését, azonban erre semmilyen közvetlen adat nem maradt fent.
Az ecsedi ág felemelkedésének időszaka Luxemburgi Zsigmond uralkodásának idejére esik. A család élén Lőkös fia Péter unokája, I. István (1393–1444)10 áll, aki 1423-ban
1 Balogh 1956. 7–8., Entz  –  Szalontai 1959. 6–7., Balogh 1999. 125., Kubinyi 2000. 127., Virágos 2006b.
62. A Nyírbátorra vonatkozó oklevelekre l.: Németh 2008. 20–23., az 1279-es adománylevélre: Wenczel
1860–1874. IV. 178. Az írásos források közötti eligazodásban nagy segítséget jelentett Székely György
gyűjtése, melyet engedélyével nagy haszonnal forgattam.
2 Németh 2005. 21–23., Virágos 2006b. 62.
3 Talán itt érdemes felhívni a figyelmet a család genealógiájának napjainkig fennálló bizonytalanságaira,
amire Kubinyi András is rámutatott. A leszármazási táblákon sok olyan személy szerepel, akinek
bizonytalanok a pontos rokoni kapcsolatai. A problémák elsősorban abból adódnak, hogy a család
felemelkedése „csak” a 15. században következett be: Kubinyi 2007. 13–14. Az ecsedi ág genealógiájának
pontosítására l.: Tóth 2009.
4	L. az 1. jegyzetet.
5 Németh 1979. 42., Németh 2008. XXXIX–XLI.
6 Balogh 1999. 127–30., Draskóczy 2006. 254–55. Az okleveleket a 15. század második felében készült
hamisítványnak tartja többek között Szakály 1995. 397–398. Az okleveleket ismerteti: Szakály 1995. 396.
7 Kubinyi 2000. 128.
8 Anjou 1878–1920. V. 326., a szilágysomlyói várra l.: Kovács 1993. 2–3.
9 Anjou 1878–1920. VI. 100.
10 Nagy 1857–1868. I. 227. A családtagok számozása Nagy Ivánt követi.
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1. kép Jelentősebb útvonalak és vámhelyek Nyírbátortól keletre (Maksay 1940. 9.)

asztalnokmesteri, 1435-ben országbírói címet nyer. Egy 1433-ban kelt oklevél alapján
(mely a család birtokait az élő férfitagok között osztja fel) és egy 1446–1447-es oklevél
segítségével nagyjából megállapítható a család kezén lévő földek mennyisége. Legalább
1700 jobbágyporta lehetett birtokukban az 1440-es évek végén (ebből 864 esett a bátori
uradalomba, vagyis a földek nagy része ott összpontosult). Az ecsedi ág tehát ekkorra
már a nagybirtokosok közé tartozott. Tudjuk ugyanakkor, hogy névadó erősségük már
romokban hevert, Ecsed vára – melyre a Bátoriak 1334-ben kaptak építési engedélyt11
– számunkra ismeretlen időpontban pusztult el, valamikor a 14. század folyamán vagy
a 15. század elején. Így nem rendelkeztek lakható várral, ami C. Tóth Norbert szerint a
korszakban a politikai életben való eredményes szerepléshez elengedhetetlen lett volna.12
A fentieknek megfelelően a családi törekvések a következő évtizedekben várak
megszerzésére irányultak. A 15. század végére öt vár és négy kastély (castellum) került a tulajdonukba: Buják (1439), Ecsed (1431 és 1446–1447 között), Világosvár (1464),
Szentgyörgy (1479), Szanda (1473), Fejérkő (1490), Babócsa (1490), Racsa és Karom
(1477).13 Érdekes módon ugyanakkor a családi székhelyen, Bátorban nem tudunk semmiféle erősség meglétéről. 1433-ban csak az ősi atyai házról esik szó és a keltezések alapján
(1473: in opido nostro Bathor, 1499: domo nostra, 1503: ex domo nostra Bathorae, 1518:
ex Bathorae domo nostra) a 15. században és a következő század elején sem számol11 Anjou 1878–1920. III. 48.
12 Tóth 2006. 284–288., Tóth 2007. 175. A bátori uradalomhoz tartozott 1433-ban: Bátor oppidum, Vasvári,
(Mária)Pócs, Encsencs, Lugos, Léta, Adony, Ábrány, Kenéz, Szaniszló, Rakamaz, Tímár és Vencsellő
falvak. Lehetséges, hogy ekkoriban még ide tartoztak a későbbi ecsedi uradalom falvai is: Terem, Vállaj,
Kálmánd, Mérk, Fábiánháza, Ecsed, Lórándháza, Levelek és Nyíregyháza. 1520-ban a bátori uradalom:
Bátor és tartozékai, Vasvári, Ábrámfalva, Kenéz, Nagyléta, Lugos, Kisléta, (Mária)Pócs, Nyíregyháza,
Királytelke, Szentmihály és Rakamaz. Tóth 2006. 284–286. 1549-re Bátor az ecsedi uradalom része.
Németh 2006. 33.
13 Horváth 2006. 307–318., Tóth 2007. 182–183.
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hatunk olyan épülettel, amit a korabeliek castrumnak vagy castellumnak neveztek volna.14 A rezidencia első egyértelmű említése 1553-ból származik, amikor is Bátori András
egyik levelét „in Arce nostra Bathor” keltezi.15
Ugyanakkor már a 14. századi források említik Nyírbátorban a család „domosát”,
láttuk, az 1433-as osztályban az atyai ház szerepel; sőt az oklevelek alapján valószínűleg
egy időben több „curia” is állt a településen, ezeknek jelenleg azonban semmiféle lokalizálása nem lehetséges.16 Természetesen ez még egyáltalán nem zárja ki, hogy a későbbi
rezidencia helyén állt volna akár maga az „atyai ház”, de ennek építőanyaga ugyanúgy
lehetett fából is, azaz akár nyom nélkül is megsemmisülhetett. Bátor 1334-es osztályában
felbukkan a Nemes utca (ma Báthory utca), melyből az osztozkodó felek egyenlően részesülnek.17 Nyilván itt lehettek a család szolgálatában álló nemesek házai, és talán éppen
itt, vagy legalábbis a közelben kell keresnünk a családtagok „curiáit” is.
A család felemelkedése tehát több lépcsőben történt. A 15. század első harmadában
jutottak fel a nagybirtokos rétegbe, majd az 1470-es évektől az ország leghatalmasabbjai közé.18 I. István fia, II. István (1435–1493) olyan nagy befolyással rendelkezett, hogy
Neumann Tibor egyenesen őt tartja a Mátyás halála utáni állam leghatalmasabb politikusának.19 Tisztségeit tekintve 1458-tól asztalnokmester, 1471-től országbíró, majd 1479-től
erdélyi vajda. A történeti hagyomány az ő személyéhez köti a nyírbátori „várkastély” és a
plébániatemplom felépítését, valamint a ferences kolostor templomának újjáépítését vagy
bővítését is. Mindezeket a kenyérmezei győzelem (1479) zsákmánya tette volna lehetővé.20
Az említett építkezések mögött azonban valószínűleg nem egy híres ütközet zsákmánya, hanem sokkal inkább a családi birtokállománynak a 15. század folyamán bekövetkezett jelentős gyarapodása állhatott. A fent felsorolt várak és kastélyok mellett 1495-ben
25 egész és 3 fél mezőváros, valamint nagyjából 250-300 falu volt az ecsedi ág kezében.
Ez legalább 8000 jobbágyportát jelent, amivel Korvin János 12000, és Szapolyai István
11500 portája után az ecsedi Bátoriak az előkelő harmadik helyet foglalták el.21
Az írott adatokból kiindulva a bátori rezidencia építési idejével összefüggésben az
építtető személye is bizonytalan. A történészi eszköztárat figyelembe véve csak a családtagok tisztségeiből és tartózkodási helyeiből kiindulva tudjuk megközelíteni a kérdést. Az
említett II. István (1435-93) ilyen irányú szerepvállalását egyetlen forrás sem támasztja
alá. Feleségéről egyáltalán nem tudunk, ráadásul vajdai minőségében lényegében utazó
kormányzattal rendelkezett. Ennek megfelelően rendszerint vagy Erdélyben vagy Budán
találkozunk vele, nyilvánvalónak tűnik, hogy a család és a birtokok ügyeit nem ő intézte.
Mindezen feladatok testvérére, I. Andrásra (1435–1496) hárultak, aki ennek megfelelően
elsősorban Bátorban tartózkodott. Három fia közül I. György 1505-től főlovászmester
volt 1526-ban bekövetkezett haláláig, de élete nagy részében Babócsa várából irányította
a család somogyi birtokait – nem véletlen, hogy Somogy megye főispánja volt. A másodszülött fiú, III. István 1511–1523 között temesi ispán és az Alsó részek főkapitánya, majd
14 Horváth 2006. 309–310.
15	MOL Károlyi család levéltára, Törzsanyag, Lad. 50. no. 14.
16 Bár kerültek elő korábbi épületnek a maradványai az ásatások során, ezeknek egy nemesi lakóházzal való
azonosítása meglehetősen kérdéses: Tamási 1992. 46., Feld 2000. 65–66.
17 Kubinyi 2000. 129.
18 Horváth 2009. 54.
19 Neumann 2009. 121.
20 Az 1479-es dátum alapján keltezi az építkezéseket többek között: M agyar 1975b., Entz 1986–1987. II.
134., 141.
21 Tóth 2007. 187–188.
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2. kép A Bátori rezidencia területe az 1960–1970-es években itt állt épületekkel.
A szintvonalak az 1960. évi területrendezési munkálatok utáni állapotot mutatják

1519-től kisebb megszakításokkal az ország nádora 1530-ig. Méltóságainak megfelelően
általában Temesváron, majd később Budán tartózkodott. A bátori uradalom igazgatását
ebből a generációból II. András intézte, aki 1527-től tárnokmester és 1532 után hunyt el.22
A mohácsi csata után II. István (1435–1493) testvérének, I. Andrásnak (1435–1496)
a fiai: III. István (1490–1530) és II. András (1490–1532)23 I. Ferdinánd pártjához csatlakoztak, azonban Szapolyai János halála után igen kiszolgáltatott lett a helyzetük. Bátor
környéke szinte teljes egészében Fráter György befolyása alá került, Szatmár vármegye
jelentős várai közül csak Ecsed számított Habsburg-pártinak. Az ellentét megosztotta
a Bátoriakat is: II. András fia, Bonaventúra (III.) András, aki 1534-től a család feje (elhunyt 1566-ban), következetesen kitartott a Habsburgok mellett és jelentős szerepet vállalt a később nyírbátoriként közismerté vált egyezmény létrehozásában is. Testvérei: II.
Miklós (1551–1585) és II. György (1552–1570) azonban 1557-ben Izabella oldalára pártoltak. Ennek a családon belüli szakadásnak a birtokviszonyokat érintő részletei még nem
ismertek, mindenesetre Bátor és Ecsed Bonaventúra András kezén maradt. II. Miklós
1561-ben visszatért a Habsburg oldalra, de II. György a reformáció híve lett és egész
életét a család többi tagjától távol élte le.24
A családi ügyek intézésében II. András (1490–1532) szerepét veszi át Bonaventúra
(III.) András (1534–1566), aki a tárnokmesteri és országbírói tisztséget is viselte, 1552ben pedig erdélyi vajda volt. Később, az 1560-as években egyre inkább II. Miklós került a család élére: tudjuk, hogy 1564-ben ő védelmezi az ecsedi várat János Zsigmond
csapataival szemben. Nyírbátort és környékét csak az 1550-es évek végétől fenyegette
22 Wertner 1900. 12–13., Kubinyi 1991. 215–216., Tóth 2009. 14–31.
23 Nagy 1857–1868. I. 229. I. György (1490–1526) a mohácsi ütközetben vesztette életét.
24 Nagy 1857–1868. I. 230–231., Szalontai 1984. 27–33., Bársony 1998. 49–53., Dankó 1998. 35–38. Az
ecsedi Bátoriaknak a reformációban játszott szerepéhez l.: Baráth 2008.
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közvetlen háborús veszély a Habsburg
Ferdinánd és Izabella, majd 1559. után
János Zsigmond között kibontakozó
ellenségeskedés során. Valószínűleg
ezekben az időkben végezték Bátorban
az első erődítési munkálatokat is, ezek
azonban nem bizonyultak kielégítőnek. A település 1562-ben, 1564-ben és
1565-ben is elesett, ezen ostromok során a rezidencia épülete súlyos károkat
szenvedhetett.25
Mindezek után a családi székhely
– elsősorban biztonsági okokból –
az ecsedi várba került áthelyezésre.
II. Miklós halálát követően az ecsedi
Bátori család utolsó férfitagja, V. István
(II. György fia) 1605-ben fiú utód nélkül
3. kép Az „első fal” fényképe 1953-ból
(Báthori István Múzeum Adattára)
hunyt el, ezzel kihalt az ecsedi ág, majd
1613-ban Bátori Gábor fejedelem meggyilkolásával a teljes família is. Bátor virágzása az ecsedi ág életével fonódott össze. Bár
a település jogait a fejedelmi pártfogásnak köszönhetően 1660-ig megőrizte, de azután
helyzete rohamosan romlott, régi jelentőségét elveszítette. 26
A Bátori család kihalása utáni időszakban a korábbi rezidencia több forrásban is felbukkan. Mint említettem, az épületegyüttes több ostromot is átélt az 1560-as években,
majd amikor a 17. század elején hallunk róla, nagyrészt már csak rom, valószínűleg csak
az északi épületének maradtak jelentősebb felszínen álló falai (2. kép). 1613-as összeírásban a következő olvasható: „Vagion oth egy el Puztult Vduarházis”.27 Az ecsedi uradalom
1614-es urbáriumában Bátornál egy „Curia nobilitaris deserta una” szerepel.28 Az 1648as urbáriumban: „Urunk puszta curiája: 1”.29 Az 1680-as összeírásban: „Itt egy puszta
földesúri udvarház.”30 Az 1704-es31 és 1713-as32 leírásokból kiderül, hogy a 18. század
elejére az északi épületnek is csak két földszinti szobáját lehetett használni, a nyugati
már lakhatatlan állapotban volt. Bár a boltozat egy része még állt, az eredeti tetőzet és
az emeletek is elpusztultak. 1736-ban Bethlen Ádámnak a vármegyéhez írott panasza
alapján az udvarház még lakott lehetett,33 de nem sokkal ez után, a 18. század közepén
magtárrá alakítják át. Ezzel összefüggésben az egykori rezidencia területét a 17. századtól valószínűleg teljes egészében gazdasági célokra használták fel.34
Láthatjuk tehát, hogy a régészeti kutatások által érintett épületre nagyon kevés közvetlen írásos adat vonatkozik, építési ideje is bizonytalan. Mint áttekintésemből kiderült,
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Szalontai 1984. 27–33., Entz 1986–1987. II. 133. és Bársony 1998. 49–53.
Balogh 1983. 7–8., Szalontai 1984. 27–33., és Jenei 1986. 96–97., Bársony 1998. 50–57.
MOL Urbaria et Conscriptiones, fasc. 152. no. 6.
M aksay 1959. 809.
Géresi 1882–1897. IV. 141.
MOL Urbaria et Conscriptiones, fasc. 101. no. 53.
MOL Károlyi család levéltára, Lad. 46 b. no. 39.
MOL Károlyi család levéltára, Lad. 46. no. 17.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, fasc. 37. no. 186.
Entz – Szalontai 1959. 52–53., Szalontai 1984. 33.
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Nyírbátor a 13. század harmadik harmadától családi székhelyként funkcionált, ezért birtokosai minden bizonnyal már a 14. században rendelkeztek a településen reprezentatív
és lakásra alkalmas épületekkel. A domus hivatkozás alapján szinte biztosnak tűnik a
forrásokból, hogy egy erődítés nélküli, elsősorban reprezentatív funkciókat ellátó rezidenciáról lehetett szó, melyet csak a 16. század közepén láttak el hevenyészett erődítésekkel. Fennállási idejének felső határa a fentiek alapján a 17. század elejéig tehető.
3. Az 1953–1971 közötti ásatások menete és a felszínre került jelenségek
A dolgozatom tárgyát képező területen az első régészeti megfigyeléseket 1953-ban
végezték, amikor a tervezett óvónőképző35 építését előkészítő földmunkálatok során
falakra bukkantak. A debreceni múzeumot Szalontai Barnabás, a helyi általános iskola rajztanára értesítette. Szeptember 3-án érkezett a helyszínre Mérey Kádár Ervin és
Balogh István, akik megállapították, hogy egy 16. századi falrészről van szó és további
kutatásokat javasoltak. Ez azonban csak azután következett be, hogy Szalontai ismételten
hívta a múzeumot a falak veszélyeztetettsége miatt. Ezt követően szeptember 14–16-án
folytatta a leletmentő ásatást Mérey, aki ezen rövid idő alatt számunkra alapvető fontosságú megállapításokat tett.36
Mérey három falszakasz feltárása mellett egy vázlatrajzot is készített a helyszínről.37
A kastély egykori épületegyütteséből ekkor már csak a magtárrá átalakított északi szárny
állt, a terület nyugati részét pedig az újkori eredetű szülőotthon38 foglalta el (2. kép).
Mérey térképén a magtárépület már a „vármaradvány” megjelölést kapta, ebből következően felismerte a maradványok és az egykori Bátori rezidencia azonosságát. Bizonyára
éppen azért igyekezett a felszínre került falrészleteket egy nagyobb léptékű rajzon ábrázolni, hogy az egykori épületegyüttes kiterjedéséről képet alkothasson. Az említett
szülőotthon utolsó bővítése 1948-ban történt, és bár semmiféle megfigyelés nem maradt
ránk, könnyen lehet, hogy többen emlékeztek még az akkor előkerült falakra és leletekre.
Az említett, elsőként felfedezett falmaradvány (3. kép) egy észak-déli irányú falszakasz volt, mely 95–100 cm mélyen került elő. A fal 0,9–1 méter szélesnek és 0,6–0,7
méter magasnak bizonyult, de csak 4,4 méter hosszan volt megfogható. Egyik oldalán
beásás pusztította el, másik végének záródásáról nincsen információnk. Felette egy
15-20 cm-es égett, faszenes réteg, majd egy 20 cm-es téglaalapozás volt megfigyelhető.
Emellett egy másik kelet-nyugati irányú, 70 cm széles téglasort is találtak a szelvény déli
részében. Mindezek alapján az épület leégése után – melyet Mérey a 16. századra tett –
két ráépítkezés is történt ezen a területen.
A másodikként előbukkant falrészt egy meszes gödör ásása során észlelték. További
kutatással kiderült, hogy egy építmény északnyugati sarokrészéről van szó, és sikerült
megtalálni az ettől keletre fekvő másik sarkot is, melyek így együtt egy, az északi oldalán
6,4 méter széles épületet adtak ki. A fal itt 1,5 méter magasnak bizonyult, északi részén
1, keleti és nyugati részén pedig 1,15 méter szélesnek. Akárcsak az első falazat esetében,
itt is habarccsal kötött téglafalról volt szó, melyet a döngölt altalajra építettek. Mérey
nyírbátori tartózkodása alatt kibontott még egy harmadik falat is, ez azonban korban
35
36
37
38

A tervek későbbi módosulása után végül az épület gimnáziumnak adott otthont.
Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 46-71/1. és 46-71/2–46-71/3.
Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 46-71/4.
Viragos 2006c. 249.
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nem illeszkedett az előzőekhez és
a rezidencia területén kívülre esett.
A helyszínről készített vázlatrajz segítségével az első falszakasz
térképre illeszthető: az a szülőotthontól délre, a későbbi gimnázium
épülete alá esett (22. kép). Fekvése
a teljes épületegyüttes értelmezése
szempontjából különösen fontos,
ezért később részletes elemzésére
is sor kerül. A második fal esetében még könnyebb a helyzet, mivel
évekkel később itt kezdik majd meg
a déli szárny feltárását, helye biztosnak tekinthető. Mérey vizsgálataiból mindenesetre egyértelműen
világossá vált, hogy jelentős világi
épületegyüttes fekszik a föld alatt,
ezért az alapos régészeti feltárás
igen fontos lett volna, hiszen a tervezett építkezéshez szükséges földmunkák a terület délnyugati és déli
részét is érintették.
Végül az alapfalak építése csak
1955. január 6. és február 15. között
zajlott le,39 régész jelenléte nélkül
4. kép A gimnázium építésekor elbontott falak egyike, (4. kép). Szalontai Barnabás érte1955 (Báthori István Múzeum Adattára)
sítette ugyan a nyíregyházi múzeumot, de mire Csallány Dezső a
helyszínre ért, a munkák már teljesen befejeződtek, így ő semmiféle megfigyelést nem tudott már tenni. Minden bizon�nyal Szalontai kérésére az „építkezés vezetősége” készített egy vázlatot az építkezés során
földben talált (és elbontott) falakról, ez azonban számunkra csak kevés segítséget jelent.40
Az „U” alakú gimnázium északi szárnya tehát ráépült a rezidencia épületegyüttesének
délnyugati részére, e területről így semmiféle információval sem rendelkezünk, leszámítva az említett rajzot, melyről azonban – minden hiányossága ellenére – szerencsére több
megfigyelés is leolvasható. A levont következtetéseket ugyanakkor megfelelő óvatossággal
kell kezelni, mivel a rajz nem léptékhelyes, csak a falak méretadatait tartalmazza, ráadásul nem szakember készítette. Megjelenik rajta egy észak-déli irányú egyenes falszakasz,
mely miden valószínűség szerint, a Mérey által megvizsgált ún. első fallal lehet azonos.
A rajzon az egykori déli épületszárny nyugati, gimnázium alá eső része látható. Ezt
két szakaszra lehet bontani: egy keletire és egy nyugatira. A 9. képen három párhuzamos
fal („a”, „b” és „d” jelzésekkel ellátva) jelenik meg, melyek északról dél felé haladó sor39 Az időbeli csúszás minden bizonnyal összefügg a tervek megváltozásával, ugyanis ekkor már gimnázium
építéséről van szó.
40 Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 47-71/1; a rajz a 47-71/3. ltsz.alatt.
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rendben 0,7; 1,2 és 1,2 méter szélesek. Ezek az adatok nagyjából megegyeznek a későbbi, 1958–1961-es
kutatások eredményeivel, melyek
során a déli szárnynak a gimnáziumtól keletre eső részét hozták
napvilágra. A 9. képen azonban jól
megfigyelhető a több mint egy méteres eltérés az 1955. évi és 1958–
1961-es megfigyelések között.41 A
falak vastagsága alapján mindenesetre egy nyugat-kelet irányú,
nagyjából 6,4 méter széles épületről
van szó, melyhez egy három méter
széles, vékonyabb falakkal épített
északi rész csatlakozik. A rajzon a
szóban forgó keleti szakasz hat méter hosszú és egy 1,15 méter széles,
észak-dél irányú fallal zárul le.
A nyugati szakaszban a három
párhuzamos, nyugat-keleti fal közül
csak a középső folytatódik nyugati
irányban (a 9. képen „b” fal). Egy
újabb, ezzel párhuzamos fal jelenik
meg, attól két méterre délre (a 9.
képen „d” fal). Ebből az utóbbi (1,5
5. kép A „déli főfal” fényképe keleti irányból
méter vastag) falból déli irányban
(Báthori István Múzeum Adattára)
három pillérszerű, változatos vastagságú (1; 1,2 és 1,3 méter) falszakasz nyúlik ki. Ezek mind három méter hosszúak, így az épület déli irányban ugyanan�nyira terjed ki mint az ettől keletre eső részeken.
A fenti olvasat gyenge pontja, hogy a középső nyugat-keleti fal (a 9. képen „b” fal) a
rajzon csak egy viszonylag rövid szakaszon jelenik meg, feltételezhetően a tőle keletre
eső részeken a munkások nem észlelték. További kérdéses pont a déli épület tényleges
nyugati lezáródása. A rajzon ugyanis ez semmilyen formában nem jelenik meg, illetve itt
két rövid, de értelmezhetetlen fal is felbukkan.
A tervszerű ásatásokat 1958 nyarán kezdték meg Csallány Dezső és az időközben
létrehozott nyírbátori múzeum igazgatójának kinevezett Szalontai Barnabás felügyelete alatt. A munkálatok azonban ekkor is súlyos szakmai hiányosságokkal folytak.
Kovalovszki Júlia 1960. augusztus elején egy hetet töltött Nyírbátorban, az általa elkészített jelentés alapján alkothatunk képet az alkalmazott módszerekről és a felmerült problémákról.42 A szelvényekről és a feltárt területről nem készült pontos, méréseken alapuló
alaprajz, csupán korlátozott mértékben hasznosítható vázlatok. Egyáltalán nem készültek
41 Míg a 9. kép hűen adja vissza a naplókban és vázlatokon szereplő adatokat, addig a többi képen ezek már
értelmezve, összefüggő falvonulatként jelennek meg (2., 22. és 23. kép).
42 Báthori István Múzeum Adattára, Kovalovszki Júlia jelentése.
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6. kép A „2. szoba” délnyugati irányból (Báthori István Múzeum Adattára)

metszetrajzok, sőt a rétegek megfigyelésére semmiféle kísérlet sem történt. Nem fordítottak kellő figyelmet a járó- és padlószintek meghatározására, lényegében mindenhol
ezek alá ástak. Nagy hiányosság volt még ezek mellett, hogy nem készült el a rezidencia
környékének szintvonalas felmérése sem. Mivel az 1960-as években végzett földmunkálatokkal teljesen átalakultak a terepviszonyok, ma már semmiféle lehetőség nincs az
1950-es években fennállt állapotok rekonstruálására. Csak annyit tudunk, hogy az épületegyüttes egy „U” alakú kiemelkedésen foglalt helyet, melyet észak, nyugat és dél felől
mélyedések is határoltak.
Az említett jelentésből kiderül továbbá, hogy az ásatások régész jelenléte nélkül folytak, a dokumentáció színvonala végeredményben rendkívül alacsony, jellemző, hogy a
mutatkozó jelenségek közötti összefüggéseket sem próbálták meg felderíteni. Kovalovszki
számára nyilvánvaló volt, hogy a napvilágra hozott falak nem egykorúak, azok valószínűleg több építési szakaszhoz tartoznak, azonban e falak csatlakozása, egymáshoz való
viszonyuk nem volt kellően feltárva és dokumentálva. Számunkra tehát lényegében csak
az ásatási naplók állnak rendelkezésre, továbbá a vázlatrajzok és néhány fényképfelvétel.
Így sajnos a ma már újra föld alá került falak pontos helyzetét és egymáshoz való időbeni
viszonyukat sem tudjuk meghatározni.
Nyírbátori tartózkodása alatt Kovalovszki figyelmét sem kerülte el, hogy itt valószínűleg egy olyan épületegyüttesről van szó, melynek részét alkothatta a még álló magtárépület is. Megállapította, hogy a dongaboltozatos pince középkori eredetű, javaslatára
átvágták az annak két helyisége közötti szintkülönbségből eredő földfeltöltést, itt előkerült a középkori küszöb és a magasabban fekvő helyiség téglapadlója is. Mivel a nyugati, nagyobb tér boltozata a keleti, kisebb szoba észak–déli irányú boltozatával szemben
kelet–nyugati irányú volt, feltételezte, hogy a déli fal ezen a részen csak utólagos lezárás
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7. kép A „2. szoba” fényképe északkeleti irányból (Báthori István Múzeum Adattára)

és itt valójában egy saroképületről van szó. A kérdés további vizsgálatát később Magyar
Kálmán folytatta.
Az 1958-tól 1961-ig végzett ásatások előrehaladását elsősorban Szalontai Barnabás
rajzának segítségével követhetjük nyomon,43 ugyanennek segítségével határozhatjuk meg
a kiásott szelvények44 elhelyezkedését is. A munkálatokra és a felszínre hozott falazatokra nézve végeredményben négy forrás áll rendelkezésünkre: az ásatási naplók,45 két vázlatrajz,46 valamint néhány fénykép (5., 6., 7., 8. és 14. kép), melyek közül kiemelkedik egy
fotósorozat a feltárások északkeleti részéről. Mindezekkel összevethető információt hordoz az 1960-as években készített, a visszatemetett falak futását követő – ma is látható –
betoncsíkokból kirakott rekonstrukció (21. kép).
Ez utóbbi források értelmezéséhez Csallány Dezső jelentéseit és Magyar Kálmán tanulmányait hívhatjuk még segítségül.47 Ezeknek a részletessége azonban általában nem
elegendő a problematikus kérdések megoldására, így a következőkben elsősorban az eredeti dokumentációkra fogunk támaszkodni.
A kutatásokat a már említett, 1953-ban előkerült ún. második falnál kezdték meg,
továbbá a gimnázium falánál, ahol az 1955. évi vázlat alapján a déli főfalat sejtették
43 Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 48-71/19.
44 Az ásatások leírásánál következetesen az adott kutatók szóhasználatát vettük át: az 1958–1961-es
időszakban „szelvények”, az 1969–71-es feltárásoknál „árkok” (hosszan elnyúló alaprajzú szondák) és
„blokkok” (inkább négyzetes alaprajzú szondák) szerepelnek.
45 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958, 1959, 1961 (ltsz.: 48-71, 49-71, 50-71).
46 Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 50-71/9 és OMVH 05146 (a volt Országos Műemléki Hivatal, ma
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Adattára).
47 Csallány 1959, Csallány 1960, Csallány 1962a és Csallány 1962b, M agyar 1974, M agyar 1975a és
M agyar 1975b.

16

Eleki Nándor

8. kép A déli épületszárny loggiájáról lezuhant egyik baluszterosztó
(Báthori István Múzeum Adattára)

(9. kép).48 Ez utóbbi helyen a szelvényeket arab számmal jelölve (1–6. szelvények), 30
méter hosszan tárták fel az általában 120 cm széles déli falat (5. kép, az előtérben a „2.
szoba” nyugati fala, a háttérben a gimnázium épülete látható). A gimnázium falától 2,65
méterre egy pinceablak faragott kőkeretének részletét találták meg, valamint egy induló
dongaboltozat első tégláit észlelték jórészt a fal teljes szakaszán – kivéve a 10 és 15 méter
közötti részt. A téglák a boltozat ívére merőlegesen álltak. Mindezekből nyilvánvalóvá
vált, hogy nem az épületet körbeölelő külső falról, hanem egy déli épület faláról, illetve
pincéjéről van szó.
Ennek az épületnek a jobb megismerésére nyitották a 7. szelvényt – melyet 1. szobának
is neveztek – a gimnázium falától számított 11 és 17 méter között. A szelvény északi irányú
kiterjedését nem ismerjük. A napló szerint 65-80 cm mélyen a föld „erősen égett elplanírozott hamus humusz, sok faszén darabkával.” Ez alatt 165 cm mélységig nagy mennyiségű
„kályhacsempe” – a leltárkönyvek alapján valójában kályhaszem – került elő a szelvény
egész területéről „teljesen egységes, átégett téglatörmelékes, vörös színű, elmállott paticsokból, agyagos homokból álló égett rétegben szétszórva.” 165 és 205 cm között pedig a
talaj „apró téglatörmelékekből, közéje behullt égett földből, homokból, téglaporból áll és
planírozás nyomait mutatja.”49 A szelvény délnyugati sarkában előkerült a beomlott boltozat egy darabja 205 cm mélységben, ennek kiszedése során mélyítettek „egészen 350
cm mélységig, ahol minden padlószint megtalálása nélkül előbukkant az érintetlen, sárga
homokból álló altalaj.”50 A fentiekből kiderült tehát, hogy a munka során egy legalább 30
méter hosszú, alápincézett, tűzvészben elpusztult épület déli falát tárták fel.
48 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18) és a Báthori István
Múzeum Adattára, ltsz.: 47-71/3. alatti rajz.
49 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): augusztus 4.
50 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): augusztus 6.
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Az ásatás másik helyszínén, a Mérey Kádár Ervin által kibontott északkeleti saroknál
is elindult a kutatás 1958-ban, itt a szelvényeket római számokkal jelölték meg (I–VII.
szelvények). Az általában 105-110 cm széles falak 45-50 cm mélyen kerültek elő, 110 és
120 cm között pedig egy erősen átégett réteget figyeltek meg. A déli falnál már tapasztalt
módon itt is a falakat követték végig, melyek egy „U” alakú jelenséget adtak ki – ezt a
későbbiekben „2. szobának” is nevezték. A VI. szelvényben, a keleti falat követve, az
északkeleti saroktól számított 10,5 méternél a fal megszűnt és „50 cm-el nyugat felé eltolódva újabb fal indul,” azonban annak vonala a korábbitól eltérően enyhén nyugat felé
tartott. Ez az utóbbi falszakasz szélességében is eltért a korábbiaktól, csak 85 cm-t tett
ki.51 Nagyjából ugyanennél a pontnál, az északkeleti saroktól számított 10,3–10,8 méter
között egy fal indult ki nyugati irányban és csatlakozott be a nyugati falszakaszba (a 9.
képen a VIII. szelvényben futó kelet-nyugati irányú falról van szó). Ezen a részen a napló
szerint: a fal „hirtelen megszűnik,” azt a 45-50 cm-es keresztfal „lerakásakor erőszakosan metszették le,” azaz egy másik építési szakaszhoz tartozhat.52
Az utoljára említett fal feltárásával végeredményben egy 6,4×10,8 m-es építmény
– a „2. szoba” – bontakozott ki. Ennek és az alápincézett, kelet-nyugati tengelyű épület kapcsolatának a felderítésére nyitották a X. szelvényt, ahol azonban semmilyen falat
sem sikerült megfogniuk.53 A „2. szoba” kutatásai során négy nyílást is azonosítottak,
az első esetben „az északi falban [ez a fal a II. szelvényben húzódik, lásd 9. kép – a szóban forgó beugrás a képen nem szerepel] a saroktól számított 30-130 cm között 40 cm
mélységű, kissé ívelt vonalú 1 méter mélységig tartó fülkeszerű bemélyedést” bontottak
ki.54 Majd szintén ugyanezen a szakaszon 2,55 méternél „fülkeszerű bemélyedés feneke
105 cm mély, befelé a belső mélysége 40 cm széles,” mely az északi oldalon 225, a déli
oldalon 125 cm széles (9. kép II. szelvény). Ezen a helyen három faragott homokkő darab
feküdt, ami a napló szerint küszöbként értelmezhető.55 A nyugati falszakaszon is találtak
egy nyílást faragott, küszöbként szolgáló homokkővel (a 9. képen a VI. és VII. szelvény
találkozásánál). Ennek a szélessége a küszöbnél 1,35 méter, a keleti oldalon 2 méter volt.56
A negyedik nyílás a déli keresztfalon bukkant fel (a 9. képen a VIII. szelvényben látható),
a délkeleti saroktól számított 215 cm-re. Méreteit nem ismerjük, de itt is találtak egy küszöbként értelmezett homokkövet, ezúttal csak töredékekben.57
A harmadik küszöbnél (9. kép VI. és VII. szelvény) azzal egyértelműen kapcsolatban
lévő téglákat tártak fel, melyek nyugati irányban húzódtak. Ugyanez megismétlődött a
negyedik nyílásnál is (9. kép VIII. szelvény), ahol majdnem a keresztfal egész hosszában
téglasor indult déli irányban. Mindezek alapján a nyílások minden bizonnyal ajtókként
értelmezhetőek, melyekhez téglapadló csatlakozott.
A két, korábban már említésre került vázlatrajz a déli épületszárny most tárgyalt keleti részét ábrázolja. A korábbi állapotot mutató rajz58 valószínűleg 1960-ban készülhetett.
Különös módon azonban sem a „déli főfal”, sem a „2. szoba” északi fala nem láthatóak
rajta, sőt úgy tűnik mintha a „2. szoba” keleti fala nem is lenne lezárva és még továbbfutna északi irányban. A „2. szoba” délkeletei sarkában felbukkan egy jelenség, ami az
51
52
53
54
55
56
57
58

Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): július 23.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): július 29.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): július 21.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): július 18.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): július 19. és július 23.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): július 28.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1958 (ltsz.: 48-71/1–48-71/18): július 29.
Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 50–71/9.
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ásatási naplókban nem szerepelt. Alakja négyszögletes,
mérete: 2×2,5 m, 0,5 m széles
falakkal épült. A másik vázlat59 – a rajta lévő felirat alapján – 1963-ból származik. Itt
az utóbbi helyen egy téglalap
alakú, északnyugati részén kiugrással tagolt, 4,6×2,8 m-es
alaprajzú építmény látható.
Ez a déli épületszárny ma is
meglévő, betoncsíkokból kirakott rekonstrukcióján (21.
kép) négyzetes alaprajzzal jelenik meg, de itt az északi falvonulat valamivel vastagabb a
nyugatinál.
A fentiekkel összevethető
információkkal szolgál egy
fényképsorozat, mely a „2. szobáról” készült. Jól megfigyelhető rajta a délkeleti sarokban
a négyzetes építmény (6. kép).
A jelenség – már mennyire megállapítható – inkább a
2×2,5 m-es mérettartományba
tartozhat. A 6. képet vizsgálva
felfedezhető az északnyugati
saroknál a már fent említett
északi irányú kiugrás is. A 7.
kép alapján azonban inkább
úgy tűnik, hogy az utóbbi a
fal kiromlásával keletkezett, s
valójában arról van szó, hogy
az északi fal nyugati szakasza
9. kép A déli épületszárny alaprajza az 1958–1961-es ásatási jobb megtartású volt a többi
részhez képest. Az 1963. évi
szelvények hozzávetőleges helyzetével
vázlat rajzolója a négy évvel
azelőtt kibontott falszakaszt
már rosszabb állapotban láthatta és ezért értelmezte azokat helytelenül. A negyedik, déli
nyílás (9. kép VIII. szelvény) a képeken egyáltalán nem vehető ki, csupán egy a falra helyezett faragott kő jelzi a helyét (6. kép). Ezzel ellentétben a nyugati ajtónyílás (9. kép a VI.
és VII. szelvény találkozása) egyértelműen megjelenik és jól láthatóak a hozzá kapcsolódó
téglák is (6. kép). A fényképek egyikén ezen ajtó mellett a földre lerakott téglák sorakoznak, azonban jóval a küszöb alapján feltételezhető járószint alatt. Abban az esetben, ha
59 OMVH 05146.
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nem utólag, a fénykép készítésének idejére, mintegy szemléltetés
céljából „építették vissza” ezeket,
akkor két különböző járószintről
lehet szó.
A második, azaz északi ajtónyílás (9. kép II. szelvény) esetében a küszöb mögött – ez a nyílás belső szélénél helyezkedik
el – egy, a belső tér felé kiugró
falazás jelenik meg, mintha az
ajtót utólag elzárták volna (6. és
7. kép). Közvetlenül mellette, az
északkeleti sarkon jól látható az
első „nyílás”, mely Mérey rajzán is szerepelt. Valójában egy
bemélyedésről van szó, melyről
sajnos már nem dönthető el hogy
épített jelenségről, vagy csupán
pusztulásról van-e szó. A „2. szobától” délkeletre egy négyzetes,
néhol méteres felmenő falakkal
rendelkező épület bukkan fel a
fényképek hátterében (6. kép).
Amennyire a képen kivehető, a
többi középkori fallal azonos az
alapozásának a mélysége és tégláinak mérete is, azonban mégsem
szerepel semmiféle más dokumentációban, így mibenlétét számunkra teljes homály fedi.
1959-ben a tervásatás tovább
folytatódott. A munkák nagy részét a „2. szobától” nyugatra eső
területek átvizsgálása tette ki. A
szelvények elnevezése a következőképpen alakult: a VI-al párhuzamosan futók a VI/A.1, .2,
10. kép A déli épületszárny alaprajza.
.3, stb.; a VII-el párhuzamosak
A különböző árnyalatok
a VII/B.1, .2, .3, stb. megjelölést
az eltérő falvastagságú részeket mutatják,
kapták (9. kép). Ebből következs egyútal a feltételezhető időbeni elválásokat is
tetve, lényegében „végigszondázták” a „2. szoba” és a gimnázium
közötti terület keleti részét. Itt végül egyetlen falat sem találtak, ebből az ásatók azt a
következtetést vonták le, hogy a déli épület L alakú volt.60
60 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1959 (ltsz.: 49-71/1–49-71/11.).
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Ami a számunkra ismert részleteket illeti, a VI/A.2 szelvényben „hamus talajrétegben téglapadlóra fektetett, dőlt helyzetben észak-déli irányban a VI. szelv. faltól mintegy
232 cm-re, a jelenleg meglévő gesztenyefától mintegy 261 cm-re egy terméskőből faragott
(reneszánsz) balusztert” találtak (8. kép).61 A második és a harmadik baluszterosztó a
VII/B.2 szelvényből került elő, az előbbi a 3. ajtónyílás (9. kép VI. és VII. szelvény) északi szélétől 215 cm-re, az utóbbi ugyanattól a ponttól valamivel délebbre.62 Ezek alapján
bizonyos, hogy mindhárom kőfaragvány az „L” alakú épület előreugró részének nyugati
falától 2-2,5 méter távolságban feküdt, azon a téglapadlón, melyet már a 3. küszöbnél (9.
kép VI. és VII. szelvény) is megfigyeltek.
Mivel tehát az utóbb említett területen falakra nem sikerült bukkanni, az ásatók több
helyen is újabb szelvényeket nyitottak: így az északkeleti sarok, valamint a keleti falak
mellett, de kutatásuk csak egy helyen hozott eredményt. A X. szelvény bővítésében tapasztaltak a következő rejtélyes megfogalmazásban kerültek lejegyzésre: „170 cm mélységben az egyik ismert, keleti irányban húzódó (50 cm széles) fal 300 cm-re nyúlik ki az
említett irányban, amikor is déli irányba megy át, s a keleti-nyugat irányban húzódó s
eddig ismert bejárati alapfallal egy 250×150 cm kis szobát képez.” Az elsőként említett
fél méter széles falat látszólag a VIII. szelvényben talált fallal lehet azonosítani, de vajon
mi lehet az „ismert bejárati alapfal”? Az sem világos, hogy ha valóban az épület előreugró részéhez csatlakozott a jelenség, akkor miért a X. szelvény bővítésében találták meg.
Mindkét, rendelkezésünkre álló vázlatrajzon felbukkan egy 3×2,5 (az 1963-as rajzon)
vagy 2,8×2,3 méteres (az 1960-as rajzon), négyszögletes, a keleti falhoz csatlakozó építmény. Ugyanez a jelenség felfedezhető a betoncsíkokból kirakott rekonstrukcióban (21.
kép), a fényképeken azonban a kérdéses részek még a föld alatt vannak. Összességében a
naplókban említett „szoba” nagy bizonyossággal a fenti téglalap alaprajzú épületrésznek
feleltethető meg, a méretadatokból kiindulva, továbbá annak alapján, hogy annak valóban a X. szelvény bővítésébe kellett előkerülnie.
A X. szelvény bővítése során a kutatók egy ferde állású téglasor alapján megállapították, hogy a 1–6. szelvényekben megfigyelt boltozott pincehelyiség még itt is megfogható volt. A falak által közrezárt térben talált két faragott kőlépcső töredéke (80×24
és 50×20×14 cm) alapján úgy vélték, hogy annak a loggiának a feljáróját találták meg,
amelyről a baluszterosztók is származtak.63
Ez az a pont ameddig meglehetős pontossággal nyomon lehet követni a munkálatok
menetét. Az 1960-as évből azonban nem ismert ásatási napló, annak ellenére, hogy a már
említett, Kovalovszki Júlia által írt jelentésből nyilvánvalóan következik, hogy abban az
évben is folytatták az ásatást. Lehetséges, éppen ennek a negatív hangvételű jelentésnek
a hatására dönthettek úgy a feltárás vezetői, nem adnak le dokumentációt. Mivel Magyar
Kálmán 1973-ban elkészült doktori disszertációjában sem esik szó az 1960-as évről,64
biztosak lehetünk benne, a napló valóban nem készült el, vagy ha mégis, akkor nem élte
túl már a következő évtizedet sem.
Az 1961. évi ásatási napló is egészen más jellegű, mint az eddigiek.65 Csak pár szavas
bejegyzések tudósítanak bennünket naponta arról, hogy semmi érdemleges nem került
elő. A szűkszavúság miatt a szelvények helyzetének a meghatározása is gondot okozna,
61
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64
65

Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1959 (ltsz.: 49-71/1–49-71/11.): július 16.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1959 (ltsz.: 49-71/1–49-71/11.): július 17. és 18.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1959 (ltsz.: 49-71/1–49-71/11.): július 31. és augusztus 4.
M agyar 1973. 43–44.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1961 (ltsz.: 50-71/1–50-71/6.).
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ha nem maradt volna fent a korábban már említett vázlat, melyen azok be vannak jelölve.66 A napló alapján az 1961. évben a „2. szoba” és a gimnázium közötti szakasz nyugati felét ásták fel (VI/a4–VI/a8, VII/b4–VII/b8 szelvények), továbbá az ettől délre eső
sávot (IX/a1–XVI/a1), valamint a 7. szelvénytől nyugatra fekvő területet (XV/a2–XV/a4,
XVI/a2–XVI/a4). A naplóból sajnos semmilyen további konkrétum nem derül ki, pedig
a már említett vázlatokat figyelembe véve ekkor a déli épületszárny udvarra néző részének, két, a déli „főfallal” (azaz az 1–6. szelvényekben kibontott fallal) párhuzamos falnak
is napvilágra kellett bukkannia. Több helyen is történik azonban utalás „régi falvonulatra,” „feltárt falak folytatására.”67 Ez alapján logikusan adódik a feltételezés, hogy a
vázlatrajzokon szereplő és a helyszínen ma is látható rekonstrukcióban is megjelenített
falvonulatokat bontották ki ekkor. Végeredményben azonban ezeknek az ásatási naplókban semmiféle konkrét dokumentációja nem szerepel. Kiemelkedő leletként egy faragott
Bátori-címer töredéke ismert a XVI/a3 szelvény területéről (9. kép).68 A napló végén zárásként olvashatjuk: „a nyírbátori Báthori-várkastély alapfalainak [feltárása] – ezen a
területen teljes mértékben – befejezést nyert.”69
Az 1960. évi vázlatrajzon jól látható két, nyugati irányba induló fal, melyeknek a
bontása láthatóan épp csak megkezdődött. Jól megfigyelhető, hogy az északabbi fal jóval
keskenyebb a délebbinél, valamint egy keskeny, észak-déli irányú keresztfal köti össze a
kettőt. Az 1963-as rajzon szintén szerepelnek a kérdéses falak, bár sajnos a készítésekor a
szélességi adatokat egyáltalán nem vették figyelembe. A szóban forgó két fal között itt két
keresztfal indítása jelenik meg, az előzőekben említettől kissé eltérő helyeken. A betoncsíkokból kirakott rekonstrukció esetében (21. kép) három ilyen fal is bemutatásra került.
Az 1963-as rajzon és az utóbb említett rekonstrukción (21. kép) is megfigyelhető egy
a déli, szélesebb és bizonyosan alápincézett traktusban húzódó keresztfal. Feltűnő azonban, hogy az épületszárny déli falának feltárásakor ez egyáltalán nem került említésre.
Nem zárható ki azonban, hogy a már korábban szerepeltetett „1. szobát” éppen ennek a
keresztfalnak a megléte alapján határozták meg 1959-ben.
Összefoglalásként megállapítható, hogy az 1958–1961-es években az épületegyüttes
déli szárnyának keleti szakaszát tárták fel. Mint láttuk, az eredményeket tekintve nagyon
sok bizonytalansággal kell számolni, több épületrész esetében előfordul, hogy alaprajzának formáját és pontos méreteit tekintve akár három, egymástól eltérő variációval is
rendelkezünk.
A következő ásatások 1969 és 1971 között Magyar Kálmán vezetése alatt zajlottak
(19–20. kép). A munkák menetének végigkövetése elsősorban az ásatási naplók szövegei és Magyar Kálmán 1973-ban elkészült doktori disszertációja alapján lehetséges.70
Az utóbbi tartalmaz metszetrajzokat és fényképeket is, ezek nagyrészt megtalálhatóak a
Magyar Nemzeti Múzeum számára leadott dokumentációban is.71 A feltáró hét metszetrajzot az ásatásról illetve annak leletanyagáról megjelent publikációiban is közölt, ahol
több esetben az 1953–1971. közötti időszak ásatásairól is összefoglaló értékelést adott. 72
66 Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 48-71/19.
67 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1961 (ltsz.: 50-71/1–50-71/6.): augusztus 3–5., 10.
68 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1961 (ltsz.: 50-71/1–50-71/6.): julius 29. Fényképét
bemutatja: M agyar 1974, a könyv hátsó borítóján.
69 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1961 (ltsz.: 50-71/1–50-71/6.): augusztus 12.
70 Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1969–71 (ltsz.: 52–71, 9–72.), M agyar 1973.
71 Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár IV. 74/1970 és III. 11/1971.
72 M agyar 1974. 17–18., M agyar 1975a 119. A közzétett jelentések: M agyar 1970 és M agyar 1971.
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11. kép Metszetrajzok az 1969. évi feltárásról
(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár IV. 74/1970)

12. kép Metszetrajzok az 1969. évi feltárásról (Magyar 1975a. 119.)

Magyar Kálmán szerint az 1969-ben megkezdett kutatás „a kastély alaprajzának és
teljes kiterjedésének meghatározására helyezte a főhangsúlyt.”73 Ennek érdekében igyekeztek a terület északi, északnyugati és keleti részein kijelölt árkokkal a középkori épületegyütteshez tartozó falakat felderíteni. Az esetek döntő többségében azonban régészeti
jelenség nem került feljegyzésre, így ezt nem fogom külön minden esetben kiemelni.
A legutóbb, 1999 és 2006 között Virágos Gábor által vezetett ásatások során sikerült
azonosítani Magyar Kálmán szelvényeit. Számos estben kiderült, hogy a dokumentációban szereplők ellenére nem minden esetben ástak le az altalajig, így értékes középkori
részleteket hagytak érintetlenül, illetve több esetben középkori jelenségeken haladtak át,
azok észlelése nélkül. A metszetrajzokon jól megfigyelhető az általa altalajnak vélt vas73 M agyar 1973. 45. Az ásatási naplók és a doktori disszertáció szövege szinte minden esetben szó szerint
megegyezik.
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13. kép Metszetrajzok az 1970. évi feltárásról (Magyar 1974. 17–18.)

tag, homokos feltöltés (11–13. kép); sőt az is, hogy több esetben még ennek elérése előtt is
megálltak (12. kép „2. sz. kutatóárok É-i fala” és „II. sz. blokk Ny-i fala”). A továbbiakban az utóbb említett feltárásokra, mint „későbbi kutatásokra” fogok utalni74 és csak az
1969–1971-es ásatások hiányosságaira mutatok rá.
Az első évben a magtár északi falának nyugati sarka közelében, az egyik pinceablak
előtt nyitották az 1969/I. blokkot. A 10×7 méteres szelvényben erősen törmelékes feltöltést tapasztaltak, a leletanyag elsősorban 17–20. századi volt, csak néhány 16. századra
tehető töredéket találtak. A metszetrajzon (11. kép „I. blokk déli metszete”) felbukkanó
falvonulatok az ásatási naplóban nem kerültek említésre. Magyar Kálmán megállapítása
szerint az altalaj 2,2 méteren jelentkezett, a későbbi kutatások során a középkori rétegek
ez alatt a szint alatt mutatkoztak.75
Az 1969/1. számú árkot a szülőotthon északi falára merőlegesen jelölték ki, méretei:
24×1 méter. Itt az altalajt 1,2 méter mélyen vélték felfedezni, a későbbi kutatások alapján
a középkori rétegek ez alatt húzódtak.76 Az 1969/2. árkot a szülőotthon északi falának
vonala mentén vették fel. Nagyjából a közepe táján egy 80-100 cm átmérőjű, boltozott,
„épített alappal” ellátott kemence bukkant napvilágra, betöltéséből nem hozzá tartozó
15–16. századi kályhacsempék kerültek elő. Ettől nyugatra egy 1,05×1,2 méteres és egy
2,2×1,65 méteres téglafalú épületet találtak (15. kép), mindkettő korát 18. századinak határozták meg.77

74 A nyírbátori magtár régészeti dokumentációja 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, Magyar Nemzeti Mú
zeum Régészeti Adattára: 70.IX/2000., 97.II/2002., 293.XV/2003. és 177.XLV/2005. leltári számok alatt.
75 Magyar 1973. 45., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1969 (ltsz.: 52-71/4–52-71/11): június 17.
76 Magyar 1973. 46., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1969 (ltsz.: 52-71/4–52-71/11): június 18.
77 M agyar 1973. 46–47., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1969 (ltsz.: 52-71/4–52-71/11):
június 19–20.
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Az 1969/2. számú árokról készült fényképeken az említett kemence a kelet-nyugati futású fal
nyugati végéhez csatlakozó félköríves jelenség.78 Ettől a ponttól
nyugatra felfedezhető a két „téglafalú épület”, ezeket az őket újra
kibontó Virágos Gábor téglaaknaként értelmezte (15. kép).79 Az
1969/2. számú árok északi faláról
készült metszetrajzon – a három
helyett – csak egy, az 1969/4. árok
indulása fedezhető fel, ráadásul a
K1 pontnál a metszet két szakaszát
összeillesztve azok egészen más
rétegződést mutatnak (12. kép).
A nagyobb méretű, nyugatra fekvő „épülettől” közvetlenül
nyugatra egy nagyjából 2 méter
átmérőjű szemétgödörből nagy
mennyiségű kályhacsempét bontottak ki, többek között a legjelentősebb, a regensburgi és lovagalakos körbe tartozó töredékeket
(19. kép).80 Ennek a szemétgödörnek
a feltárását sem végezték el
14. kép Az 1969–1970. évi ásatások: „XVIII–XIX. századi
tökéletesen:
a későbbi kutatások
gazdasági épület az 1. és 3. kutatóárokban”
(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár IV. 74/1970) megállapításai szerint jelentős
mennyiségű kályhacsempe anyagot hagytak a földben. Ettől északra mérték ki a 4,5×2 méteres 1969/II. blokkot, de itt
csak 19. századi leleteket találtak. A már említett 1969/1. árok északi végében megjelenő
téglafalat kutatták az 1969/3. számú árokkal. A kibontakozott „U” alakú, 6×3,5 méteres
téglaépületet az ásató a leletanyag alapján 18. századi szerszámos kamrának határozta
meg (14. és 16. kép). Az 1969/4. árok helye bizonytalan. A doktori disszertáció és az
ásatási napló szövege alapján az 1969/II. blokkból indult északra, de az 1975-ben, az
Archaeológiai Értesítőben megjelent dolgozat rajzain a 2. számú árokban talált szemétgödörtől indult északi irányba. Mindenesetre „jelentősebb leletanyag, illetőleg rétegződés
nem mutatkozott” benne.81
A 18,5×1 méteres 1969/5. számú árkot az 1969/1. és 1969/4. árkokra merőlegesen nyitották meg, ebben „a homokos altalaj eléréséig jelentősebb leletanyag nem mutatkozott.”
82
A későbbi kutatások alapján itt sem mélyítettek le a középkori rétegekig. Összefoglalva
78 Vö. M agyar 1975a. 119.
79 Virágos 2006c. 249.
80 Itt a 1969/2. árokban fel van tűntetve a két 18. századinak meghatározott épület és a szóban forgó
szemétgödör is.
81 M agyar 1973. 48–50., M agyar 1975. 118.
82 Magyar 1973. 50., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1969 (ltsz.: 52-71/4–52-71/11): június 26.
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megállapítható, hogy a
szülőotthontól északra
eső területen egy 15–
16. századi kemence és
egy szintén középkori
szemétgödör érdemel
csak említést, így nyilvánvalóvá vált, hogy a
rezidencia legkülső fala
e területtől délre, a szülőotthon alatt húzódott.
Az említett objektumok tehát a külső fal és
a – későbbi ásatásokon
feltárt – 16. század közepére valószínűsíthető
árok közötti területről
15. kép Az 1969–1970. évi ásatások:
kerültek elő (19. kép).
„2. számú kutatóárok: 1. és 2. számú helyiség”
Az 1969. évi ásatá(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár IV. 74/1970)
sok zárásaként a magtár déli falánál jelölték
ki a 4,5×3,5 méteres 1969/III. számú blokkot. Innen több reneszánsz kőtöredék bukkant
elő, valamint a szelvény keleti szélén egy szélesebb, dél felé futó középkori téglafal jelentkezett, de pontos méreteit nem állapították meg.83 A későbbi kutatások során kiderült,
hogy az északi épület keletről számolt második árkádpillérének részletét tárták itt fel.
Az 1970/1. árkot a magtár déli falára merőlegesen, a délnyugati saroktól 13,4 méterre,
az 1970/3. árkot ugyanattól a saroktól 8,8 méterre mérték ki. Ezekben egy-egy a magtártól induló fal jelentkezett, melyek a pincelejáró pofafalainak bizonyultak. Az 1970/II.
számú blokkal összekötötték a két árkot, mégpedig azok déli részén; a cél egy nyugatkelet irányú fal vizsgálata volt. A napló és a doktori disszertáció szövegéből nem derül
ki, hogy az 1970/1. és 1970/3. árkokban mutatkozó falak összekapcsolódtak-e vagy csak
két párhuzamos futású falról volt szó. Az altalajt 3 méter mélyen feltételezték.84 A kellő
mélységet azonban ezen a részen sem érték el: a pincelejáró legalsó részei feltáratlanul
maradtak.
Az 1970/2. árkot a magtár keleti falára merőlegesen, a délkeleti saroktól 3 méterre
ásták ki, majd az 1970/I. blokkal rányitottak a benne mutatkozó tégla építményre, ez egy
jelenkori emésztőnek bizonyult. Ennél a mélységnél jobban azonban nem mélyítettek,
azaz itt sem érték el a középkori rétegeket. Ettől az ároktól délre és vele párhuzamosan
húzták az 1970/4. árkot, 9,5 méter hosszan. Az 1970/2. ároktól északra jelölték ki az
1970/5. „árokrendszert”, mely valójában egy észak-déli irányú, és az abból kiágazó kisebb árkokból állt. Ez utóbbi kutatásokból előkerült legrégebbi leletanyag a 18. századból
származott.85 A későbbi kutatások alapján sem az 1970/4., sem az 1970/5. árok esetében
nem érték el a középkori rétegeket. Az utóbbi esetben épp a 16. század közepére tehető
83 Magyar 1973. 51., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1969 (ltsz.: 52-71/4–52-71/11): június 25.
84 M agyar 1973. 52–53., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1970: június 15.
85 M agyar 1973. 53–54., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1970: június 10.

26

Eleki Nándor

várárok és a palánkhoz
tartozó cölöplyukak
fölött álltak meg.
Az 1970/6. árkot
az 1970/4. árokra merőlegesen vették fel,
ez 16,5 méteren húzódott déli irányban. Itt
már 50-60 cm mélyen
az érintetlen homokos
altalajt találták. A déli
részében két kemencét
is sikerült meghatározniuk. Az elsőre nyugati
irányban nyitották az
1970/III., a másodikra
kelet felé az 1970/IV.
16. kép Az 1969–1970. évi ásatások:
számú blokkot. Az
„A 3. számú árokrendszerrel feltárt XVIII–XIX. századi épület”
előbbi esetében közép(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár IV. 74/1970)
kori kerámia került elő,
az utóbbi egy téglából
épített újkori kemencének bizonyult.86 Az 1970/6. ároktól nyugati irányban, arra merőlegesen helyezkedtek el a 7×1 méteres 1970/7. és 1970/8. árkok. Mindkettőnek a nyugati végében figyeltek meg egy-egy kemencét. A két árok egybenyitásából keletkezett az
1970/V. blokk (17–18. kép), melynek keleti felében – az ásató megfogalmazása szerint –
„’in situ’ feltártunk egy tégla alapot. Mellette a pusztulás pillanatát mutató lefelé fordított
kályhaszemek feküdtek. Két megszenesedett gerendát is sikerült megfigyelnünk.”87 A nagy
mennyiségű kályhaszem mellett egy rossz megtartású, észak-déli futású téglafal is mutatkozott, ez a kályhához csatlakozott. Mindebből a fényképeken csak egy derékszögben
elforduló falszakasz fedezhető fel, a kályhaalapozást nem lehet felismerni (18. kép). A
metszetrajzokon egy szabályos beásás figyelhető meg, ami talán azt az épületet jelzi, amihez a kályha tartozott, valamint az is kiderül, hogy ebben az esetben mélyebbre ástak mint
az esetek nagy részében (13. kép). Összességében nem lehet kizárni, hogy valóban egy a
rezidenciával egykorú épület kályhájáról van szó, de ezt a fotók és a rajzok nem támasztják
alá. Véleményem szerint a kályhaszemek az udvar planírozási rétegéhez is tartozhattak.
Az 1970/V. blokktól délre, a már említett 1970/III. blokkra merőlegesen vették fel
a két 5×1 méteres 1970/9. és 1970/10. árkokat. Magyar Kálmán szavaival „Itt vörösre
égetett, illetőleg fekete hamus rétegződést találtunk.”88 Az ásatási napló azonban eltér a
doktori disszertáció szövegétől: előbbiben csak az 1970/10. árok szerepel az említett helyen, ez az 1970/9. az 1970/7. és 1970/8. árkokban előkerült kemencék összekötésére szolgált. Majd közvetlenül e mellett vették fel az 1970/V. blokkot.89 Az idevonatkozó ábrán
(20. kép) az 1970/9. árok mindkét lehetséges pozícióját feltüntettem.
86
87
88
89

M agyar 1973. 54–55., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1970: június 16.
M agyar 1973. 55., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1970: június 17.
M agyar 1973. 56.
Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1970: június 16.
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Az 1970/1. és 3.
árkoktól délre helyezkedett el az 1970/11.
számú árok, ennek bővítése volt az 1970/VI.
blokk. Ezekről sajnos
nem tudunk meg semmi közelebbit, csak azt,
hogy téglatörmelékes
földben haladtak és az
ásató leírása alapján
itt is eljutottak az altalajig. Az eddigiekben
említettektől délre húzódott a 24 méteres,
kelet–nyugati irányú
17. kép Az 1969–1970. évi ásatások: „V. számú blokk”
1970/12. árok, az egy(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár III. 11/1971)
kori udvar jó részét átszelve. Néhány középkori darabtól eltekintve a leletanyag itt is a 18. századra volt tehető (13. kép).90 A későbbi
kutatások alapján a középkori rétegeket itt sem érték el.
1971-ben csupán az 1970/2. árok bontását fejezték be. Az ásatási naplóból kiderül,
hogy Szalontai Barnabás felkérésére ekkor a múzeum udvarán előkerült, a ferences kolostorhoz tartozó falakat kutatták meg.91
Összefoglalva tehát az 1969-től 1971-ig tartó ásatások eredményeit, az ekkor előkerült
jelenségek nagy része 18. századinak vagy még későbbinek bizonyult. Magyar Kálmán
leírásai alapján a szülőotthon északi fala mellett bontottak ki egy középkori kemencét
és egy szemétgödröt, mindkettőből értékes kályhacsempék származtak (19. kép, 1969/2.
árok). A magtár déli falánál részlegesen feltárták a pincelejáratot (20. kép, 1970/1. és
1970/3. árkok, 1970/II. blokk), illetve egy dél felé húzódó pillért (1969/III. blokk). A
magtártól délkeletre eső területen feltehetően középkori eredetűnek bizonyult az egyik
kemence (1970/III. blokk), mellette talán annak nagyméretű előterét vagy egy leégett
épület maradványait találták meg (1970/10. árok). A dokumentációban szereplő utolsó
középkori objektum egy téglafalú vagy téglaalapozású épület kályhája, nagy mennyiségű
kályhaszemmel (1970/V. blokk). Magyar Kálmán így summázta a kutatások végeredményét: „megállapítható, hogy a XV–XVI. századi U-alakú várkastély a XVI. században
elpusztul. Megújítása később csak részlegesen történik meg. A XVIII. században erősen
átalakítják a megmaradó épületegységeket (magtár, stb.). Az átalakításra kevésbé alkalmas részek elplanírozásával új járószintet hoznak létre, amelyre gazdasági célokat szolgáló építmények kerültek elsősorban. A gazdasági egységek részei a XIX. század végére
több helyen elpusztulnak, illetve átalakulnak.”92
A Nyírbátori Múzeum őriz olyan 1962-ből és 1969-ből származó leletanyagot, melyek nem a fent említett ásatásokból származnak. Ezekről sem hivatalos irat, sem fel90 M agyar 1973. 56–57., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1970: június 17., június 23.
91 M agyar 1973. 57., Báthori István Múzeum Adattára, Ásatási Napló, 1971, ltsz.: 9–72.
92 M agyar 1973. 58.
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jegyzés nem áll rendelkezésünkre, csupán a
leltárkönyvi bejegyzések bizonyítják, hogy
a rezidencia területéről
jöttek elő. Az első ilyen
leletcsoport a gimnázium
sportpályájának
építése során került
a múzeumba, 1962ben. A kérdéses terület közvetlenül a déli
épületszárnytól keletre
esik. Mint az előzőekben láttuk, ez volt az a
rész, ahol Kovalovszki
18. kép Az 1969–1970. évi ásatások: „V. számú blokk kályhaalapja” Júlia nem látta egyér(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár III. 11/1971)
telműen az épület keleti falát, de az ásatás
vezetői ezen a helyen a
kutatást lezártnak tekintették. Ha a déli épület valóban csak addig terjedt ki, ameddig
Csallány Dezső és Szalontai Barnabás feltételezték, a későbbi védműveknek akkor is a
sportpálya alá kellett, hogy essenek.
A második leletcsoport előkerülési körülményeiről azt tudjuk, hogy „Nyírbátor, kastély gimnázium udvara, csatorna ásás közben, 1965.” Valószínűleg a gimnázium épületétől északra húzódó csatornáról van szó. Ebben az esetben ezek a leletek a nyugati
épületből, a feltételezett kapu környékéről származnak.
4. A feltárt épületek értelmezése
A Bátori család nyírbátori rezidenciájáról a fentiek alapján az 1953–1971 közötti
időszakban a következők váltak ismertté: a plébániatemplomtól keletre található az „U”
alaprajzú épületegyüttes, melynek északi, nyugati és keleti szárnya egy félköríves kiemelkedésen foglal helyet. A nyugati részről az említett években az ott álló szülőotthon
miatt közelebbit nem tudtak meg.93 Az északon emelkedő magtárról világossá vált, hogy
középkori eredetű és – ellentétben Kovalovszki Júlia korábbi feltételezésével – nem kapcsolódtak hozzá további épületrészek. Végeredményben a feltárások során a déli épületről szerezték a legtöbb ismeretet, még ha rengeteg kérdőjellel is kell számolni ebben a
vonatkozásban. Ez az épületszárny azért is különösen fontos, mert az újabb ásatások nem

93 Minden valószínűség szerint itt kell keresni az udvarra vezető kaput, bár ebben a vonatkozásban az újabb
kutatások sem tudtak eredményt felmutatni, éppen a legvalószínűbb helyen ugyanis nem vizsgálódhattak:
Virágos 2006a. 103. A középkori nemesek utcája éppen nekifut a rezidenciának (23. kép, a szóban forgó
utca a kép déli részén látható, északkeleti irányba tart), könnyen lehet a kapu ezen a ponton helyezkedett
el. Szerencsére az iskola épülete kissé délebbre áll ettől a helytől, így van némi esélye, hogy a kapu a
jövőbeni feltárások során napvilágra kerüljön.
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érintették, így minden a déli épületről rendelkezésünkre álló információ az 1953–1971-es
kutatásokból származik.
A déli épületről a következőkben felvázolandó kép a különböző forrásokból kiolvasható információk egymásra vetítéséből alakult ki (9. kép). Sajnos ezek általában nincsenek fedésben egymással, így nem összevethetőek, nem ellenőrizhetőek. A következtetések levonásánál tehát a megfelelő óvatossággal kell eljárni.
Bár az ásatási naplókban csak a „déli főfal” és a „2. szoba” szerepel, a másik két keletnyugati falra is történik utalás. Ezek az ismert vázlatokon94 és a megvalósult rekonstrukción egyértelműen szerepelnek, illetve az északabbi fekvésű a fényképeken is fellelhetőek.
(6. kép). Pontosan ugyanez a helyzet a „2. szoba” délkeleti sarkában fekvő 3×2 méteres
belső építmény esetében is: a naplókban nem szerepel, de a rekonstrukción, a rajzokon és
fényképeken is azonosítható. Kérdéses a „déli főfalból” északi irányba kinyúló, egy méter
vastag keresztfal tényleges megléte. Ugyan szerepel a rekonstrukción és az egyik vázlaton
is,95 de az erről a szakaszról készített fotón nyoma sincsen (5. kép). Ugyanakkor egyértelműen nem zárható ki, hogy esetleg a kép elkészülte után bontották ki, vagy esetleg csak
nagyon rossz állapotban őrződött meg és ezért ekkora távolságból nem vehető ki.
A déli épület északi részén húzódó két kelet-nyugati fal közötti keresztfalak (9. kép)
csak a betonrekonstrukción (21. kép) bukkannak fel. Az egyik fényképen ugyan még felfedezhető a kelet felől számolt első keresztfal, mely a „2. szoba” nyugati sarkától indul.
Ugyanez látható az egyik rajzon is, ahol azt a rajz készítője 35 cm szélesnek tűntette fel.
Az 1963-as vázlaton azonban csak a másik két nyugatabbi szerepel, és túl rövidek, nem
kapcsolódnak a délebbi falhoz.
Az 1960-as évek első feléből származó, betoncsíkokból kirakott, romkertszerű rekonstrukció (21. kép) méretei több helyen eltérnek az ásatási naplókból kiolvasható adatoktól. Az alábbiakban az előbbit vesszük alapul, két okból is. Először is a betonrekonstrukció adatait támasztják alá a két ránk maradt rajzon szereplő számok, másrészt az 1955.
évi vázlatrajz és a naplók alapján elkészített alaprajz valamivel több mint egy méteres
eltérést mutatnak (9. kép). Ez a különbség pedig csökkenthető, ha a rekonstrukciót fogadjuk el, hiszen az fél méterrel keskenyebb a naplók segítségével kiszerkesztett alaprajznál.
Végeredményben megállapítható tehát, hogy a déli épületszárny egy hozzávetőlegesen 44 méter hosszú alápincézett építmény volt. Ebből 30 métert az 1958–1961. közötti
kutatások során tártak fel, 14 métert pedig 1955-ben, a gimnázium építése során bontottak el. Szélessége majdnem 12 méter. Északi homlokzatának keleti részéhez egy további,
téglalap alaprajzú épület („2. szoba”) csatlakozott, ennek belső tere 8×5 méter. Az épületszárny egy vastagabb falakkal (1,2–1,5 m) épült 5 méter széles déli és egy vékonyabb falú
(0,8 m) 2,8 méter széles, folyosónak is nevezhető északi traktusra tagolódott.96 Ez utóbbi
az udvar felé esett és nagyfokú hasonlóságot mutat a nyugati épületszárnyon megjelenő,
az 1999–2006. évi kutatások által felszínre hozott jelenséggel (22. kép), melyet feltárója az
udvar felé nyitott, téglaburkolatos, kőkorlátos, földszinti folyosóként értelmezett.97 195861-ben lefektetett téglákat figyeltek meg a „2. szoba” déli és nyugati oldalán (22. kép).
Elképzelhető tehát, hogy az említett kőkorlátos folyosó körbefutott az udvar déli és
94 OMVH 05146. és Báthori István Múzeum Adattára, ltsz.: 50–71/9.
95 Az OMVH 05146. alatti vázlatrajzon ez a keresztfal valóban összeköti a két falat, de a rekonstrukción
csupán négy méter hosszú és a becsatlakozás előtt véget ér.
96 Az ásatási naplók alapján a méretek a következőképpen alakulnak: a „2. szoba” belső tere 9×4 méteres,
magának a déli szárnynak a délebbi szakasza 6 méter, az északi 3 méter széles.
97 Virágos 2006c. 249.
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nyugati részén, kényelmes
közlekedést biztosítva az
itt található épületrészek
között. Ebben az esetben
könnyebben érthetővé válik,
hogy miért nem kötötték
össze a nyugati és az északi
épületet, hiszen ez utóbbinál
– legalábbis a későbbi periódusokban – valószínűleg
emeletes loggiával lehet számolni.98 A „folyosó” utóbbi
értelmezését
ugyanakkor
elméletileg kizárják a benne
húzódó keresztfalak, a dokumentációs bizonytalanságok miatt azonban azok
megléte és pontos helye nem
vehető bizonyosra.
Másik lehetséges változat egy emeletes reneszánsz
loggia feltételezése, melyet
már az 1958–1961-es ásatók
is felvetettek a „2. szoba”
nyugati oldaláról (9. kép) lezuhant baluszterosztók alapján. Problémát jelent azon19. kép Magyar Kálmán ásatásai a szülőotthontól északra.
ban, hogy a baluszterosztók
Az 1969/2. árokban két 18. századi épület látható,
nem a keskeny „folyosóról”
tőlük nyugatra pedig a középkori szemétgödör,
származnak, hanem a kiahonnan nagy mennyiségű kályhacsempe került elő
ugró épületrészről, továbbá
feltűnő a „folyosó” falainak
viszonylag kis, fél méteres szélessége. Mindezek mellett természetesen a loggiaként való
értelmezést sem lehet kizárni. A falak vastagságából adódóan igen kézenfekvő a feltételezés, hogy a szóban forgó „folyosó” egy utólagos bővítés eredménye (10. kép). A déli
és az északi traktus két különböző építési periódushoz való besorolását támaszthatja alá
továbbá az előbbi alatt húzódó boltozott pince megléte.
Téglasorokat találtak a déli épület udvarra néző homlokzata előtt is, ennek a felületnek a pontos kiterjedését azonban nem ismerjük. Mindenesetre bizonyosnak tűnik, hogy
az udvar felületének egyes részletei téglával voltak lefedve.
Az utóbb tárgyalt déli épületnek sem a keleti, sem a nyugati lezárását nem ismerjük.
A nyugati részről csak egy zavaros vázlat maradt ránk, amiből igen nehéz bármilyen
konkrétumot is kiolvasni. Nagy bizonyossággal megállapítható, hogy itt is megvolt a három, már említett kelet-nyugati fal. Úgy tűnik, hogy a legdélebbi és legészakabbi 6 méter
98 Sajnos a magtárépület kutatását és kiépítését számos probléma övezi, többek között a reneszánsz loggia
megléte sem egyértelmű. Feld 2007. 99–101.
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20. kép Magyar Kálmán ásatásai a magtár épülete körül

után véget ér, azonban a közöttük lévő fal még tovább folytatódik, bizonytalanná téve,
hogy valóban az épületszárny lezárásáról volna-e szó. A nyugati szélen megfigyelhető jelenséget Szekér György rajzos rekonstrukciójában árnyékszék aknasoraként értelmezte,
egyben feltételezve, hogy az épület két emelettel is rendelkezett, minderre azonban nincs
bizonyítékunk (24. kép).
A keleti záródás nem kevésbé bizonytalan. Nyírbátori szemléje alkalmával Kova
lovszki Júlia külön említette, hogy e helyen nem volt látható olyan fal, amit az épület
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keleti falaként lehetett volna értelmezni. Mivel a naplók alapján a „déli főfalat” 30 méter hosszan tárták
fel, az mindenképpen túlnyúlt a „2.
szobán”, tehát az épület valószínűleg
nem L-alaprajzú volt. Az északi részen azonban, a X. szelvényben nem
találtak arra utaló nyomot, hogy az
épület tovább folytatódott volna
keleti irányban. Szekér említett rekonstrukcióján (24. kép) a probléma
áthidalására az épület déli fala egy
kerítőfalba megy át, mely az udvart
öleli körbe. Valószínűbb azonban,
hogy az épület keleti részét nem
tárták fel teljesen, és még vannak a
földben ide tartozó maradványok.
A legtöbb információ a „2. szobáról” áll rendelkezésünkre, köszönhetően a ránk maradt fényképeknek. A helyiség három ajtónyílását
jegyezték fel az ásatási naplókban.
Ezek közül a déli oldalon lévő sem
a képeken, sem a rekonstrukción
nem figyelhető meg, így megléte
végeredményben bizonytalan. A
naplókban szereplő – meglehetősen
hiányos – adatokból a hozzávetőleges helyzetét kiszerkesztve nyil21. kép A déli épületszárny keleti szakaszának
vánvalóvá válik, hogy a délkeleti
betoncsíkokból kirakott rekonstrukciója
sarokban lévő 3×2 méteres alapozás
és az ajtónyílás nem létezhetett egy
időben, esetleg hibás megfigyelésről
van szó (9. kép). Az északi ajtó is problematikus: a fényképek alapján úgy tűnik, mintha
később elfalazták volna, ezenkívül a nyílás befelé szűkül és a hozzá tartozó küszöb is a
belső tér felől található, ellentétben azzal, amit egy az udvarra nyíló ajtó esetében elvárhatnánk. A nyugati falon lévő nyílás jól kivehető a képeken, akárcsak a hozzá csatlakozó
téglasorok is. Kérdéses tehát, hogy végeredményben a földszinten hány bejárattal lehet
számolni, illetve ezek időben miként viszonyulnak egymáshoz és magához az épülethez.
Véleményem szerint csak a keleti ajtónyílás megléte tekinthető megalapozottnak, a másik két jelenség esetében túl sok bizonytalanság lép fel.
A kutatások során az X. árokban talált 2,5×1,5 méteres belső terű helyiséget határozták meg lépcsőfeljárónak, melynek segítségével a loggiára lehetett volna feljutni.
Ez azonban csak abban az esetben képzelhető el, ha feltesszük, hogy az 1958–1961-es
kutatások során a déli épületszárny keleti záródását valóban feltárták. Azt is érdemes
megfontolni, hogy ebben az esetben a lépcső kissé kiszorított helyre kerül, hiszen megközelítéséhez meg kellett kerülni a déli épület homlokzata elé ugró épületrészt. A szóban
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22. kép A rezidencia épületegyüttesének rekonstrukciós alaprajzi vázlata
(A rajz Virágos Gábor közreműködésével készült)

forgó falvonulatok helye – bár a vázlatokon megtalálhatóak – az ismert fényképeken látszólag még feltáratlan. Ugyanakkor a „2. szoba” lépcsőtoronyként való magyarázata is
felmerül: a délkeleti sarokban látható 2×2,5 méteres jelenség (6. kép) szolgálhatott akár
lépcső alapozásaként is.
Az egész épületegyüttesre vonatkozóan az 1953–1971-es és az újabb eredmények, ha
korlátozottan is, de összekapcsolhatóak (22. kép). A körbefutó, fedett folyosó lehetőségéről már esett szó, azonban ezt a Mérey Kádár Ervin által feltárt „első fal” helyzete nem
támasztja alá. Figyelembe véve a meszesgödörtől való távolságát és vastagságát, az az
udvar felől számolt második fallal lehet azonos. A szülőotthontól mért 14 méter alapján
két lehetőség képzelhető el. A nyugati épület déli részén nem futott ki keleti irányba, így
nem csatlakozott közvetlenül a déli épülethez, hanem egy pár méteres távolság választotta el őket. Ugyanez figyelhető meg a nyugati és az északi épület viszonyában is. A másik
lehetőség, hogy a fenti helyzetet megváltoztatták egy következő építési periódusban, egy
fedett folyosó vagy loggia kiépítésével, aminek segítségével összekötötték az épületeket.
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23. kép Az épületegyüttes 1991-ben ismert épületei az egykori plébániatemplommal
(Szekér – Tamási 1991. 6.)

5. Összefoglalás
Az írott források alapján a nyírbátori rezidenciát közelebbről ismeretlen – de nagy valószínűséggel feltételezhető – előzmények után, valószínűleg a 15. század végén, a 16. század elején építették ki az ecsedi Bátoriak. A lehetséges építtetők közé tartozik: I. András
(1435–1496) és II. András (1490–1532), az esetleges átépítéseket, bővítéseket Bonaventúra
(III.) András (1534–1566) személyéhez köthetjük. A család jelentős 15. századi vagyongyarapodásának jeleként a településen nagyarányú építkezések indultak meg, ezek közül a
két legjelentősebb a plébániatemplom és a rezidencia épületegyüttese, melyek térben igen
közel esnek egymáshoz. Utóbbinak csak néhány közvetlen említése ismert, ezek alapján
erődítésekkel csak a 16. század közepén látták el.99 Feltehetően az 1560-as években súlyos
károkat szenvedett, ami után tulajdonosai többé nem vették használatba.
Noha nyilvánvalóan a korszak egyik különösen jelentős világi épületegyütteséről van
szó, Nyírbátorban az írásos források egyszer sem említenek castellumot. Ennek az lehet
az oka, hogy a késő középkori és kora újkori kastélyok esetében minden esetben számolni
kell valamilyen szintű erődítéssel. A korabeli szóhasználatban castellum alatt általában
a castrumnál gyengébb védelmi képességekkel rendelkező építményeket érthették.100 Az
újabb szakirodalom azonban a nemesi lakóhelyet elsősorban nem hadászati képességei,
hanem funkciója, társadalmi szerepe alapján ítéli meg. Ez alapján a nyírbátori épület
99 Virágos 2006a. 103–105.
100 Feld 2002. 50., Koppány 1974. 15–17., Koppány 1990. 43–44.
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24. kép A rezidencia épületegyüttese és a plébániatemplom tömegrekonstrukciója
(Szekér – Tamási 1991. 18.)

joggal rokonítható a késő középkori és kora újkori kastélyokkal: főképpen lakóhelyként funkcionált, egy jelentősebb település középpontjában foglalva helyet.101 Alaprajza
(22. kép) is hasonlóságot mutat a castellumokéval, ahol rendszerint az épületek az árokkal
körbevett védőfal mentén, ahhoz kapcsolódva húzódnak. Sok esetben kiemelkedik közülük az egy- vagy kéttraktusú lakóépület, mely általában az udvar egyik oldalát foglalja
el. Ilyen elrendezéssel találkozunk a késő középkorban többek között a botszentgyörgyi,
a bátmonostori és az ötvöskónyi kastély, valamint a pomázi udvarház esetében.102 A 16.
századi kastélyok egy csoportja is hasonló jellemzőket mutat, ezeknél a négyzetes, zárt
udvar dominál, melyet vagy a védőfalak belső oldalához kapcsolódó lakó- és gazdasági
épületek vagy az épületszárnyak hoznak létre.103 Úgy tűnik a késő középkori formák
igen hosszú életűnek bizonyultak, Wathay Ferencnek a saját vági kastélyról 1600. körül
készült rajza egyértelműen egy ilyen jellegzetességeket mutató épületet ábrázol.104
A terminológia kapcsán meg kell még említeni Kubinyi András tanulmányait, ahol
Nyírbátor a főúri rezidenciák sorában jelenik meg. Bár az általa felállított szempontrendszert egyértelműen a történészi megközelítés határozza meg, mégis nagy előnye, hogy a
tárgyalt lakóhelyek társadalmi szerepét állítja a középpontba.105 Szintén rezidenciaként
szerepel a nyírbátori épületegyüttes Virágos Gábor munkájában, a régészetileg kutatott
nemesi lakóhelyek társadalmi vizsgálata során.106
Mint láttuk, a nagyrészt föld alá került épületekről az első ismert megfigyelések 1953ból származnak. 1955-ben építkezések során elpusztult a déli épület nyugati része. Az
1958–1961. évi ásatások a déli épületre (9. kép), a Magyar Kálmán által vezetett 1969–
1971-es kutatások a rezidencia északnyugati, északkeleti és keleti területeire terjedtek
ki (19–20. kép). A feltárások tudományos színvonala egyik esetben sem volt megfelelő.
101	A castellumok jellemzőire l.: Feld 2002. 50–53.
102 Koppány 1990. 51.
103 Ide sorolhatóak a szilágysomlyói, hédervári, mihályi, borsi, szerencsi és nagyőri épületek. Feld 2002.
53–58.
104 Koppány 1982. 112–114.
105 Kubinyi 1989. 87–89. és Kubinyi 1991. 215–216.
106 Virágos 2006b. 109–111.
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A korai kutatások ugyan elsősorban a déli szárnyra koncentráltak, de annak alaprajza
és kiterjedése is sok bizonytalanságot mutat. A keskeny,
részben alápincézett épület
pontos keleti és nyugati záródása ismeretlen, az udvarra
néző homlokzatán valószínűleg egy reneszánsz loggia
vagy egy kőkorlátos, földszinti folyosó húzódott végig.
Kiemelkedő részlet még a
homlokzat elé ugró „2. szoba”
(9. kép), mely talán lépcsőtoronyként szolgálhatott, mindenesetre a rendelkezésünkre
álló információk alapján innen
lehetséges volt az épület belső
részeinek megközelítése.
Mivel az általunk most
áttekintett kutatások során
nem helyeztek hangsúlyt a
falak egymáshoz való kapcsolatának a megfigyelésére,
különösen nehéz feladat bármiféle bizonyosnak mondható
– akárcsak elméleti – rekonst25. kép A rezidencia 16. század közepi állapotának
rukciót felállítani. Szekér
rekonstrukciós kísérlete
György rajza (23–24. kép) az
(Virágos 2009. 428., Buzás Gergely munkája)
egyik kísérlet, mely több problémára is szellemes megoldást
kínál: a nyugati részen egy, a kerítő falon kívülre eső árkádsort tételez fel, keleten pedig
a „déli főfalat” azonosnak veszi egy külső fallal. A fentiekben említett problémák miatt
azonban ez is csak egy lehetőség marad a sok közül, ráadásul készítésének időpontjában
még semmilyen információ nem állt rendelkezésre az azóta már jobban ismert nyugati
épületrészről.
Újabban Buzás Gergely és Virágos Gábor vállalkoztak rekonstrukciós rajz készítésére, mely az épületegyüttes 16. század közepi képét mutatja (25. kép).107 A rajz kiválóan
érzékelteti a szárnyak egymáshoz viszonyított arányait. A nyugati részen megjelenik az
említett földszinti, fedett folyosó, de az, hogy ez a déli épület homlokzatára is áthúzódik-e, – ötletesen – takarásba került. A déli szárny keleti lezáródásának bizonytalanságait
áttetsző épületek körvonalaival jelezték. Sajnálatos módon a déli szárnyról csak minimális mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, így egy pontosabb változat felvázolására csak
újabb, hitelesítő kutatások segítségével nyílna lehetőség.
107 Virágos 2009. 427–428., 20. és 21. ábra.

Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953–1971

37

Irodalom

Anjou 1878–1920
Balogh 1956
Balogh 1983

Balogh 1999
Baráth 2008
Bársony 1998
Csallány 1959
Csallány 1960
Csallány 1962a
Csallány 1962b
Dankó 1998
Draskóczy 2006
Entz – Szalontai 1959
Entz 1986–1987
Feld 2000
Feld 2002
Feld 2007

Nagy Imre – Tasnádi Nagy Gyula: Anjou kori okmánytár.
Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I–VII. Buda
pest, 1878–1920.
Balogh István: Nyírbátor története. In: Nyírbátor története,
Bátorliget élővilága. Szerk. Szalontai Barnabás. Budapest,
1956. 5–17.
Balogh István: Történeti adatok Nyírbátorra Szabolcs megye levéltárában (1512–1715). In: Adatok Nyírbátor történetéhez. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, 1983. 7–16. (A
Báthori István Múzeum Kiadványai 25.)
Balogh István: A Bátori család négy oklevele (1330–32).
Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XIII. (1999)
107–131.
Baráth Béla Levente: Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16.
századi patrónusi tevékenységéhez és Nyírbátor reformációjához. Egyháztörténeti Szemle, IX. (2008/2) 26–52.
Bársony István: A város története a XVI–XVIII. században.
In: Tanulmányok Nyírbátor monográfiájához. Szerk. Dám
László–Ujváry Zoltán. Debrecen, 1998. 49–96.
Csallány Dezső: Nyírbátor. Előzetes jelentés. Régészeti Fü
zetek, Ser. I. 12. (1959) 75.
Csallány Dezső: Nyírbátor. Előzetes jelentés. Régészeti Fü
zetek, Ser. I. 13. (1960) 112.
Csallány Dezső: Nyírbátor, Hof des Gymnasiums. In:
Archaeológiai Értesítő, 89. (1962) 272.
Csallány Dezső: Nyírbátor, a gimnázium udvara. Előzetes
jelentés. Régészeti Füzetek, Ser. I. 15. (1962) 89.
Dankó Imre: A hajdúváros Nyírbátor. In: Tanulmányok
Nyírbátor monográfiájához. Szerk. Dám László – Ujváry
Zoltán. Debrecen, 1998. 26–48.
Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog
és a só a 14–15. századi Magyarországon. Szabolcs-SzatmárBeregi Szemle, XLI. (2006/3) 251–265.
Entz Géza – Szalontai Barnabás: Nyírbátor. Budapest,
1959.
Szabolcs-Szatmár megye műemlékei. I–II. Szerk. Entz
Géza. Budapest, 1986–1987.
Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyar
országon. A régészeti kutatások eredményei. Sárospatak,
2000. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 38.)
Feld István: Késő reneszánsz és kora barokk. Budapest,
2002. (Magyar Építészet 3.)
Feld István: Megjegyzések a nyírbátori várkastély kutatásához és kiépítésének tudományos megalapozottságához.
Castrum, 6. (2007/2) 91–103.

38
Géresi 1882–1897
Horváth 2006
Horváth 2009
Jenei 1986

Koppány 1974

Koppány 1982
Koppány 1990
Kovács 1993
Kubinyi 1989

Kubinyi 1991
Kubinyi 2000
Kubinyi 2007
Magyar 1970
Magyar 1971
Magyar 1973
Magyar 1974

Eleki Nándor
Géresi K álmán: A Nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. I–V. Budapest, 1882–1897.
Horváth R ichárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XLI. (2006/3)
305–326.
Horváth R ichárd: Életrajzi szilánkok ecsedi Bátori István
politikai pályafutásáról (1458–79). Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle, XLIII. (2009/1) 48–82.
Jenei K ároly: Nyírbátor mezőváros százéves harca a Károlyi
családdal. In: Tanulmányok Nyírbátor és a Báthori család
történetéhez. Szerk. Dám László. Nyírbátor, 1986. 93–143.
(Folia Historica et Ethnographica 1.)
Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. A magyarországi
kastélyépítés kezdetei. In: A castellumtól a kastélyig. Tanul
mányok a magyarországi kastélyépítés történetéből. Buda
pest, 2006. 9–42.
Koppány Tibor: Wathay Ferenc egykori vági kastélya. In: A
castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből. Budapest, 2006. 107–116.
Koppány Tibor: Castellumok a késő középkori Magyarorszá
gon. In: A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből. Budapest, 2006. 43–60.
Kovács András: Szilágysomlyó, a Báthory vár. Kolozsvár,
1993. (Erdélyi Műemlékek 1.)
Kubinyi András: Főúri rezidenciák a középkor végén. In:
A Dunántúl településtörténete. Falvak, várak és puszták
a Dunántúlon (XI–XIX. század). A Magyar Tudományos
Akadémia Veszprémi és Pécsi Bizottságának VII. konferenciája. Szerk. Somfai Balázs. Veszprém, 1989. 87–93.
Kubinyi András: Nagybirtok és főúri rezidencia Magyaror
szágon a XV. század közepétől Mohácsig. A Tapolcai Városi
Múzeum Közleményei, 2. (1991) 221–228.
Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szeged, 2000. (Dél-Alföldi
Évszázadok 14.)
Kubinyi András: Báthory Miklós és családja politikai szereplése. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk. Horváth Alice. Vác, 2007. 13–30.
Magyar K álmán: Nyírbátor – Báthory kastély. Régészeti Füzetek, Ser I. 23. (1970) 90.
Magyar K álmán: Nyírbátor – Vár. Régészeti Füzetek, Ser. I.
24. (1971) 90.
Magyar K álmán: A nyírbátori várkastély XV. századi kályhacsempéi és művelődéstörténeti vonatkozásai. Doktori
disszertáció. 1973.
Magyar K álmán: Az ötvöskónyi Báthori várkastély. Kapos
vár, 1974. (Somogyi Múzeumok Füzetei 18.)

Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953–1971
Magyar 1975a
Magyar 1975b
Maksay 1959
Nagy 1857–1868
Neumann 2009
Németh 1979
Németh 2005

Németh 2006
Németh 2008
Szakály 1995

Szalontai 1984
Tamási 1992
Tóth 2006
Tóth 2007

Tóth 2009
Virágos 2006a

39

Magyar K álmán: A nyírbátori Báthori várkastély címerábrázolásos kályháiról. Archaeológiai Értesítő, 102. (1975/1)
117–132.
Magyar K álmán: A nyírbátori Báthori-várkastély története
és régészeti kutatása. Szabolcs-Szatmári Szemle, X. (1975/3)
43–53.
Maksay Ferenc: Urbáriumok XVI–XVII. század. Budapest,
1959.
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I–XII. Budapest, 1857–1868.
Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló
uralkodása alatt (1490–1493). Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle, XLIII. (2009/1) 83–127.
Németh Péter: Nyírbátor: egy mezőváros a középkorban.
Szabolcs-Szatmári Szemle, XIV. (1979/3) 41–43.
Németh Péter: A Bátori család eredetéről. In: Hagyomány és
változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős
Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza,
2005. 21–33.
H. Németh István: Szabolcs megye birtokviszonyai a 16.
század második felében a dikajegyzékek tükrében. SzabolcsSzatmár-Beregi Szemle, XLI. (2006/1) 31–37.
Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a
XV. század elejéig. Nyíregyháza, 2008.
Szakály Ferenc: Egy XVI. századi szponzor gazdasági hátországa. Nyírbátori Somogyi Péter és lakóhelye. In: Szakály
Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. Budapest, 1995. 388–412.
Szalontai Barnabás: Nyírbátor néprajzi építészete. Debre
cen, 1984. (Studia Folkloristica et Ethnographica 13.)
Tamási Judit: Bátori-kúria – Bátori-várkastély. Előzetes jelentés a nyírbátori műemléki magtár 1992. évi kutatásáról.
Műemlékvédelmi Szemle, II. (1992/2) 44–48.
C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es
években. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XLI. (2006/3)
266–289.
C. Tóth Norbert: Az ecsedi Báthory család birtokgyarapítási törekvései a XV. század második felében. In: Báthory
Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk. Horváth
Alice. Vác, 2007. 173–189.
C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban.
A Bátori család ecsedi ágának tagjai, 1377–1541. SzabolcsSzatmár-Beregi Szemle, XLIII. (2009/1) 5–47.
Virágos Gábor: A nyírbátori Báthori rezidencia. Műemléki
helyreállítást megelőző régészeti kutatásának 2005. évi eredményei a várkutatás tekintetében. Castrum, 3. (2006/1) 102–
105.

40
Virágos 2006b

Virágos 2006c
Virágos 2009

Wenczel 1860–1874
Wertner 1900

Eleki Nándor
Virágos, Gábor: The Social Archaeology of Residential
Sites. Hungarian noble residences and their social context
from the thirteenth through to the sixteenth century: an
outline for methodology. Oxford, 2006.
Virágos Gábor: Nyírbátor, Báthori-rezidencia. In: Régészeti
Kutatások Magyarországon 2006. 245–249.
Virágos, Gábor: Senoji Batorų giminės rezidencija Nyirba
tore (Vengrija): tyrimai ir rekonstrukcija / The Ancient
Residence of the Báthori Family at Nyírbátor (Hungary):
Research and Reconstruction. In: The Palace of the Grand
Dukes of Lithuania and its Restoration within the Context
of the European Experience. Szerk. Dolinskas, Vydas–Ste
ponavičienė, Daiva. Vilnius, 2009. 417–430.
Wenczel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplo
maticus Arpadianus continuatus. I–XII. Pest–Budapest,
1860–1874.
Wertner Mór: A Báthoryak családi történetéhez. Turul, 18.
(1900) 6–29.
Rövidítés

OMVH

Az egykori Országos Műemlékvédelmi Hivatal, ma Kultu
rális Örökségvédelmi Hivatal tervtára

