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A nyírbátori minorita kolostor 2008. márciusi kutatása – amelyet Németh Péterrel, 
Juan Cabellóval, Jakab Attilával és Kiss Csabával együtt végeztünk – a templom-
szentély belsejének egy kis részére, a templom északi oldalának a déli kolostor-
szárny által takart bizonyos részeire, a szentély külsején a délkeleti poligonablak, 
a torony, a déli kolostorszárny udvari homlokzatának, a kolostor keleti szárnyából 
megmarad alapfalak és a templom déli homlokzata előtt egy támpillérköznyi terület 
vizsgálatára terjedt ki. A szondázó kutatásra a március 10. és 19. közötti másfél 
hét időtartam állt rendelkezésünkre.

A ferencesek nyírbátori megtelepedését a szóbeli hagyomány a 14. századra teszi, 
s noha mint fejlett mezővárostól ez elvárható lenne, erre meggyőző adatokat csak 
az 1490-es évekből ismerünk. 1494-ből fennmaradt ugyanis két könyvbejegyzés, 
amelyek szerint e két, később Leleszre került könyv a nyírbátori konvent, illetve 
kolostor könyvállományába tartozott. 1497-ből a gvárdián nevét is ismerjük. A 
korai források között lehet megemlíteni azt a Karácsonyitól idézett 1499-es adatot, 
amely szerint a ferences templomban minden nap énekes misét tartottak. Ebből 
arra következtetett, hogy a kolostor a nagyobbak közé tartozott. A történeti ha-
gyomány a kolostor kiépülésében Bátori István (és Kinizsi) 1479-es kenyérmezei 
győzelmének nagy szerepet tulajdonított. Bátori személyének kiemelt szerepét 
egy a közelmúltban előkerült, a kolostornak adott klenódiumokra vonatkozó 16. 
század eleji adat szintén megerősítette. Mint alapítót, a kolostorban temették el 
1493-ban bekövetkezett halála után. A 16. századtól kezdve a nyírbátori kolostor 
egyre gyakrabban szerepel a forrásokban. 1514-ben a Dózsa-féle felkelés során 
betörtek a kolostorba. Egy 1531-es adat szerint a refektóriumon és a konyhán 
folytak építési munkálatok. 1535 elején 14 misés pap lakta a kolostort. 1549-ben 
a váradi ferences gvárdián arról értesítette a rend patrónusaként titulált Bátori 
Györgyöt, hogy kiküldte a bátori kolostor javítási munkálatainak végzésére kért 
bognárokat. (Egyébként ő volt az, aki a plébániatemplomot a reformált egyház 
birtokába adta.) 1552-ben a török támadásától tartva az értékesebb tárgyakat 
az ecsedi várba vitték. 1563-ban már csak négyen laktak a kolostorban, mígnem 
a hívek nélkül maradt utolsó ferences barátok távoztával 1566-ban a kolostor 
működése megszűnt. 

A középkori együttesből megmaradt tekintélyes méretű templom felépítése 
jelenkős anyagi ráfordítást követelt. Igényes kialakítása, a szamárhátíves nyugati 



kapu, az ablakok tisztán faragottkő-szerkezetű ablakrácsai tovább növelték a 
költségeket. A boltindítások tanúsága szerint legalább a szentélyt bordás boltozat 
fedte. A nyolcszög felével képzett boltindítások alját egyfajta kehely alkotja, az 
alulról indított kúszólevelekből képzett, sajnos utóbb levésett levélkoszorúval. A 
2008. évi kutatás hozadéka, hogy a hajó északi falából előkerült egy egyszer hor-
nyolt ékborda, amely a középkori boltozathoz tartozhatott, és amely feltehetően 
az északi oldal középkori támpilléreinek lebontása miatt keletkezett, vagy más 
károsodás okozta falszövet-hiány javítása következtében került be a falazatba. Míg 
a nyugati kapu, a boltindítások, a borda nem kifejezetten a legmodernebb stílust 
képviselik, különösen a nyugati ablak kőrácsa már a 16. század elejének formáit 
idézi. A szentély délnyugati sarkában nyitott szonda segítségével lejutottunk a 
mai járószint alatt 120 cm-rel mélyebben húzódó egykori járószint mélységébe. 
A járófelület burkolata nem maradt meg, csak a fektető-habarcsa, amely alatt a 
törmelékben vakolatdarabokat lehetett megfigyelni. A szonda segítségével vizsgált 
szentélyfalon számos bekarcolás látható a vakolatban.

A templommal és a toronnyal egy időben épült a kolostor. Erről tanúskodik az 
a támpillérként meghagyott, a torony falába bekötött falcsonk, amelyik a torony 
északi oldalának keleti sarkához csatlakozik, és amely a toronyhoz kapcsolódó he-
lyiség keleti falának maradványa. E helyiség egy 5,7 m széles és 7 m hosszú terem 
volt. Nyeregtetőjének csúcsa, miként a torony északi falán meg lehetett figyelni, 
10, 8 m magasan záródott. A helyiség széles kapuval nyílott a torony előteréből. A 
kapu záradékát később átalakították.) Járószintjét habarcspadló borította, amelyet 
később téglával javítottak. A helyiség falán, az északkeleti sarokban előkerült le-
vésett kőkonzol alapján a teret boltozat fedte. A helyiség északnyugati sarkához a 
falazattal azonos szélességű, rövid tömb csatlakozott, amely a helyiség északi falát 
támpillérként erősíthette. E tömbhöz vékonyabb falazat kapcsolódik, amely észak 
felé húzódik, és amely a középkori kolostor keleti szárnyának részét alkotta.

A ferences kolostorok keleti szárnyában gyakran található a nyírbátoriéhoz 
hasonló helyzetű, nagyobb helyiség. Ilyen az 1495 után szintén a Bátoriak által 
építtetett kőröshegyi (Somogy m.) kolostor. A visegrádi kolostor keleti szárnyában a 
szentély és a kápolnaként megnevezett poligonális záródású tér között a 16. század 
elején felépített, két keskeny térszakasszal közrefogott torony, illetve annak alsó 
részét elfoglaló tágas helyiség található.

E terek rendeltetését illetően több javaslat is született a kutatók részéről. A 
szegedi kolostor 1503 és 1543 között épült tornyához kapcsolódó, egykor oltárral 
is ellátott helyiséget a kutató káptalanteremnek tartotta. Ez érthető is, hiszen nincs 
egyéb hely, amely megfelelő lenne a szerzetesi közösség gyűlései számára. Szintén 
káptalanteremként interpretálták az először 1452-ben említett gyulai kolostor 
hasonló helyzetű terét, akárcsak a szécsényi kolostor keleti szárnyának a 14. 
század közepén felépült kétszintes terének középpilléres alsó részét. Utóbb ennek 
értelmezése kétszintes sekrestyére módosult, részben annak köszönhetően, hogy 
a szomszédos helyiséghez kapcsolódva előkerült egy poligonális záradék, amelyet 
a kutató a káptalanteremhez kapcsolódó, 1413-ban említett Szent Kereszt-ká-
polnaként azonosított. A lőcsei kolostor középpilléres terét szintén sekrestyeként 
értelmezik, különös tekintettel arra, hogy ennek északi oldalához is kapcsolódik egy 
poligonális záródású helyiség. A nagyváradi konventuális kolostor keleti szárnyá-
ban, a szentélytől északra található, szintén középpilléres helyiség a kutató szerint 
talán refektórium volt. A sekrestye megnevezés viszont egyértelműen a toronyhoz 
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csatlakozó térhez kapcsolódik abban a kései, 17. század közepi forrásban, amely a 
kassai ferencesek és a katonaság között született egyezségről tanúskodik, és amely 
szerint a ferencesek először a szentélyt, a sekrestyét és a tornyot kapják vissza. 

Nyírbátorban tehát a következő helyiségek léte bizonyítható: sekrestye, refektó-
rium, konyha, cellák. S minthogy 1526-ban az egyik Bornemisza gabonát rabolt 
el a kolostorból, az élelmiszert befogadó raktár, vagy raktáraknak is voltak. Az 
1988-as nyírbátori kutatásunkkor is több helyen találtunk az újkoriaknál korábbi 
falakat, de mivel mind akkor, mind a mostani beruházáselőkészítő feltárás a föld 
alatt lévő maradványok kiterjedését volt elsősorban hivatva tisztázni, e nagyobb 
mélységben lévő középkori maradványok feltárása még várat magára.

A középkori kolostor pusztulásának időpontjára és körülményeire vonatkozóan 
számos elképzelés ismert. Eszterházy Pál szerint a protestánsok okozták pusztu-
lását. Egy a 18. század elején papírra vetett nézet szerint Petraskó vajda 1587-es 
támadása következtében néptelenedett el a kolostor. A Kelemen Didák felszente-
lésekor mondott beszéd szerint pedig 1599-ben érte el a pusztulás a kolostort. 
Ecsedi Bátori István országbíró 1603-as végrendeletében 500 forintot hagyott az 
elhagyott kolostorra, „hogy – mint írja - megis ne verné az esseö es oktalan allath 
ne turna fel” őse, István vajda sírját, továbbá azt írja, „Az klaustrumnak is meg 
kiázására volna gondom, miertth hogy otth sok nemzetünk fekszik es az szegegy 
Báthory István uram is otth fekszik.” Halálának évében, 1605-ben pedig azért 
panaszkodik Basta fosztogató csapataira Bocskaihoz írott egyik levelében, mert 
„…az szegín atyám, s anyám koporsóját is feltörték…”. Ezt követően vitethette át 
István vajda síremlékét a református templomba. 

 
* * *

A rendi élet 1566-ban bekövetkező megszűnte után a ferencesek Kelemen Didák 
vezetésével 1717-ben visszatértek. 1718 őszén zsindelytetőt készítve használható 
állapotba hozták a templom szentélyét, és új szerzetesi (dispensa, refektórium, 
konyha), valamint lakóépületeket kezdtek emelni. Úgy tűnik, a torony északi 
falához kapcsolódó középkori sekrestyét is használható állapotba hozták. A he-
lyiség északi falát a középkori járószintnél magasabban áttörték, és a magasabb, 
feltehetően külső járószintről legalább három fokos lépcsőt vezettek le észak felől 
a helyiség középkori habarcspadlójára. A lépcsőépítésre egy pusztulás után ke-
rült sor, mert a lépcső és az alatta lévő középkori fal közötti talajrétegben égésből 
származó törmelék található. A lépcsőt fagerendák közé fogott téglákból építették. 
A fagerendáknak már nem volt nyoma, létezésüket a második fok gerendájának 
megmaradt fészke bizonyítja. A lépcsőt a téglák erős kopottsága alapján megle-
hetősen soká használták. A torony északi falához kapcsolódó köpenyfalban két 
fülkét is kialakítottak. Egy 1749-es forrás szerint a sekrestyéhez ideiglenes fa 
épületszárny kapcsolódott (lásd a szegedi kolostor keleti szárnyát). A középkori 
épületrész és az újabb emelése között eltelt időt jelzi, hogy a terület feltöltődött, 
illetve, hogy az újabb épületszárnyaknak a járószintje magasabb szintre került. 
Egy 1719-es forrás megemlíti, hogy a szerzetesek ideiglenes épületeket emeltek 
lakás céljára. E paticsfalú házak, épületek maradványait az 1., a, 2., a 3. és a 9. 
kutatóárokban talált, kelet-nyugati, illetve észak-déli irányú, kb. 40 cm széles, 
átégett agyag alkotta sávokban sorba rendeződő, 10-15 cm-es átmérőjű kör alakú 
foltokkal, cölöplyuk-maradványokkal azonosítottuk. A szerzeteseket kezdetben 
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nem látták szívesen, a források szerint az épületeket kétszer-háromszor állítólag 
rájuk is gyújtották. Azt, hogy az épületek valóban tűzben pusztultak el, a terüle-
ten talált átégett patics- és faszénmaradványok bizonyítják. A tűzvészt követően 
azonban negyedszer is felépültek a házak. Az agyag, illetve téglapadlós szerény 
hajlékokban zajló élet nyomai azok a kis bronz könyvkapcsok, amelyeket ezen 
házak járószintjén találtunk. Az itt folyó élet dokumentumai azok a kerámia- és 
üvegtöredékek, valamint állatcsontok is, amelyek az 5. helyiséget kitöltő talajban 
és a helyiség falában talált gyűjtőaknákból kerültek elő. 

Az 1. kutatóárok segítségével feltártuk kolostor északi szárnyának északi falát 
kelet felé folytató tégla alapfalat. Ezen a részen lehetett megfigyelni, hogy a tégla 
falazat építési habarcsrétege ráhúzódik a cölöpvázas paticsfal maradványára. A 
kutatóárokban előkerült az északi szárny folyosóját és helyiségsorát elválasztó 
fal alapozásának folytatása, amelyhez azonban nem csatlakozik a keleti szárny 
helyiségsorát nyugatról határoló falalapozás. A középkori sekrestye északi falát 
és padlóját immár magasabb, feltöltődött járószintről átvágták az újkori keleti 
szárny déli falának alapozásával. A középkori épületrész pusztulása tehát legké-
sőbb ekkor következett be. A téglafal felszínén 1988-ban és jelenleg is több helyen, 
„W” domborjeles téglákat találtunk, amelyek – tekintettel a kolostor 18. századból 
adatolt erdélyi és nagyváradi kapcsolataira – talán nagyváradi eredetűek lehetnek. 
Akárcsak 1988-ban, ezúttal is kísérletet tettünk az 1719-ben az udvar közepén 
említett kút helyének lokalizálására. A talajradar által adott jelzés alapján kijelölt 
V. kutatószelvénnyel azonban mindössze egy néhány sornyi téglából álló, gyenge 
téglafalat találtunk. E fölött hulladékgödörre akadtunk, amelyből nagy mennyisé-
gű kerámiatöredék került elő. A hulladékgödröt egy vastag mészréteg fedi, amely 
szintén meszesgödör maradványa lehet.

* * *

1725-ben végre sor került a templom felszentelésére. Ha volt is középkori boltozat 
a hajóban, az elpusztult, és helyette csehsüveg-boltozat épült. Átépítették a nyugati 
homlokzatot és a párkányzatot. A rend megerősödésének és Károlyi Sándor gene-
rális támogatásának köszönhetően az 1734-et követően felépült a ma is fennálló 
kolostor. 1734-ben Architectus Niczkit, 1737-ben Nicolaus kőművest említik a 
források. Miután a rend életének építészeti kerete kezdett formát ölteni, a devó-
ciót szolgáló járulékos építészeti elemekre is koncentrálhatott a közösség. Ennek 
látványos eleme lehetett az a kilenc stációból álló kálvária, amelyet a templomhajó 
déli oldalának támpillérei közé építettek be 1737-ben. A Hallerné Károlyi Klára 
támogatásával emelt, mára eltűnt tornácos együttes egyik elemének járószintjét és 
csekély maradványát, egy lépcsőfokkal magasabbra helyezett felszínét, ez utóbbin 
tégla felépítmény alsó téglaréteg-sorával, a 4. és az 5. támpillér között tártuk fel. 

1749-ben ismét befedik a tornyot, a sekrestyét és a hajót. A munkát váradi 
német mesterek, magister Wolphgangus Unsult és társai, Josephus Suspeck, 
Johannes Michaele Lejszli, Adalbert Frick és Paulus Krejber végezték. Ugyanek-
kor kifestették a templomot is, amelyet podroveczi Podhorodeczky András lengyel 
származású festő készített. A kutatás során kitűnt, a keleti szárnyat is be akarták 
vonni az épületegyüttesbe, ezért az északkeleti sarkon is lerakták az alapfalakat. 
1750-ben úgy rendelkezett erről a (miskolc-)tapolcai káptalani gyűlés, hogy csak 
folyosó kell a templom mellé, szobákat befogadó szárny nem. 1754-ben Niczki 
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Nikodém bemutatta az ebédlő és az északi szárny tervét. 1758-ban a miskolci 
káptalan jóváhagyta Niczki működését. A talajvíz elleni védekezésül 1775-ben 
a templomépületet kb. 1 m vastagságban feltöltötték, a járófelületet kőlapokkal 
fedték, az épületet ismét kifestették, a szószéket pedig a szentély déli falától a 
mai helyére tették. 1778-ban a kolostorban is dolgoztak, amikor is 5000 téglát 
építettek be.

Ezután a források nem szólnak jelentősebb beavatkozásokról. 1889-ben az 
egyébként rossz állapotú templom tetőzete a toronnyal együtt villámcsapás mi-
att leégett. Ennek kijavítására csak ideiglenes jelleggel került sor. Viszont ekkor 
cserélték ki az ablakok régi, ólmozott üveglapjait.  1909-ben terv készült a torony 
lefedésére, s Sztehlo Ottó ismételten költségvetést készített. Miközben keresték 
a kegyurakat (a Károlyiakat), 1910-ben az illetékes főszolgabíró a templomot az 
életveszély miatt bezáratta.

Újabb helyreállítási munkálatokra 1925-ben került sor. Helyenként 1 m mé-
lyen körbeásták a falakat, kátránylapokat raktak le, és körülcementezték a föld-
del érintkező falrészeket. A 2008-as kutatás során elbontott sekrestyét 1926-an 
építették. 

A templomon folyó munkálatok újabb fejezete 1939-ben vette kezdetét, amikor 
Möller István tervet készített az elvégzendő legszükségesebb munkákhoz. Mint az 
1942. évi jelentéséből azonban kiderül, előírásait semmibe véve, állami pénzből a 
templom „csinosításába” kezdtek. A templom lábazatát cementhabarccsal, a külső 
vakolatot kőporos fröcsköléssel javították, a kőpadlót felbontották, anyagának egy 
részéből a szentély padlóját kijavították, a hajót pedig terrazzo-lapokkal fedték. A 
munka során előkerült a diadalív kőből faragott része is. A hajóban a repedéseket 
kitömködték, a boltozatról és a kórusról a barokk stukkókat leverték. Ez utóbbiak 
nyomát a 2008-as restaurátori kutatás során megtalálták. A falakat kifestették, 
a kék és márványozott zöld helyett a boltozatot és a pilléreket fehérre festették. A 
Möller által előírt statikai tervek megvalósítására azonban nem került sor.

Zárógondolatként tehát elmondható: a kolostor kutatása korántsem tekinthető 
lezártnak, még a leginkább vizsgált keleti szárny maradványait, valamint a déli 
szárnyat illetően sem, a soha nem kutatott és nagyobb épülettömeget képviselő 
északi és nyugati szárnyról nem is beszélve. Másfél hetes 2008. évi kutatásunk 
legalább annyi kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt.


