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Köszöntő
A konferencia első napján Mátyás király és szabolcs-szatmár-beregi támogató-
iról szóló előadások hangzottak el, melyek teljes egészében az írott forrásokon 
alapultak. A családtörténet (a genealógia), a tisztségek viselésének története (az 
archontológia), vagy az eseménytörténet számára kétségtelenül ez az elsődleges 
történeti forrástípus. Ugyanakkor a mindennapi életre, az anyagi kultúrára, az 
építészetre vonatkozó adatok java a régészeti kutatástól várható. Természetesen van 
átfedés, hiszen a gazdasági és társadalmi helyzetre és változásokra vonatkozóan 
a régészet eredményei legalább annyi adattal szolgálhatnak, mint az oklevelek. A 
két forráscsoport együttes, kombinált, egymást kiegészítő és ellenőrző használata 
adhat csak megbízható eredményt bármilyen kutatás esetében. 

A konferencia második napján épp ezért a régészeti kutatás eredményeinek, az 
anyagi kultúra és az épületkutatás legfrissebb fejleményeinek ismertetésére kerül 
sor. Nyírbátor egy-két évtizedig a késő-középkori Magyarország egyik legfontosabb 
hatalmi központja volt, az egyik legbefolyásosabb főnemesi család központi reziden-
ciájának adott helyet. A városban a 15. század végén és a 16. század elején ennek 
megfelelően nagy mennyiségű és kiemelkedő minőségű építészeti és művészeti 
beruházásra került sor, ami egy klasszikus értelemben vett főúri rezidencia komp-
lexum kialakulásához vezetett.  Ennek során a birtokos család által mesterségesen 
– jogilag és gazdaságilag is jóval a valós körülményeket meghaladóan – felfejlesztett 
városban körülbelül azonos időben át- és kiépítésre került egy reneszánsz, udvar 
köré rendezett három épületszárnyból álló díszes curia épület, mellette a patrónus 
által át- és kiépítésre került a plébánia- és egyben kegyúri templom, illetve a város 
szélén megépítik a ferences kolostort. 

Nyírbátor valódi jelentőségét a késő-középkori történelemben a hazai kutatás 
csak az utóbbi évtizedben ismerte fel, ennek ellenére a városban már több mint 50 
éve folyik régészeti feltárás. Szalontai Barnabás munkásságának köszönhetően az 
1950-es évektől számos neves hazai szakember végzett rendszeres vagy rendszertelen 
kutatásokat a nyírbátori épületekben, illetve azok környékén. A kutatás azután vett 
új lendületet, hogy a műemlék épületek tudományos kezelését és szakmai karbantar-
tását az Országos Műemléki Felügyelőség  felkarolta. Bár a templomok esetében sor 
került kisebb feltárásokra, a kutatás fő iránya az 1980-as évek végétől a rezidencia 
komplexum lett. Az EU PHARE támogatásának köszönhetően 2005–2006-ban a re-
zidencia kb. felének teljes kutatása lezárulhatott, minden korábbinál több új adattal 
és kérdéssel ajándékozva meg a szakembereket. A város új rendezési koncepciójában 
szerencsére komoly szándék fogalmazódott meg a műemléki és történeti értékek 
kibontakoztatására, hasznosítására vonatkozóan. Ennek a szándéknak köszönhető, 
hogy mind a mai református templom, mind pedig a minorita templom esetében 
lehetőség nyílt végre az álló középkori épületek komplex kutatására is. Bár igen 
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rövid idő és nagyon kis költségvetés állt rendelkezésre, a kis felületű, de célirányos 
régészeti feltárás és az épületkutatás (falkutatás, restaurátori kutatás, geofi zikai 
mérés) komoly eredményeket hozott: eddigi ismereteinket átírva az épületek előzmé-
nyét, korszakolását és fejlődését is meg lehetett állapítani. A kutatást a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat koordinálta, ami egyrészt biztosította a feladat komp-
lexitását (épületkutatás, restaurátor kutatás és régészeti feltárás egy kézben tudott 
összpontosulni), másrészt lehetőséget teremtett arra, hogy minden olyan korábbi 
kutató és szakember, aki az elmúlt években kutatást végzett a templomokon (akár 
történeti, művészettörténeti szempontból is), részt vehetett a munkában. 

Kérem hallgassák meg új eredményeinket a nyírbátori régészeti és műemléki 
kutatások alapján!  

Virágos Gábor
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