
Simon Zoltán
Adalékok a nyírbátori református templom 
építéstörténetéhez

 
A nyírbátori református (egykor Szent György) templom méltán nevezhető a ma-
gyarországi késő gótikus építészet kulcsemléknek. Ennek megfelelően a templom-
ról számos publikáció jelent meg,1 bár az épület műemléki kutatásáról – annak 
dacára, hogy az elmúlt évtizedekben több felújításon is átesett, sőt falfelületeiről a 
vakolatokat teljesen le is verték – mindeddig jószerével nem beszélhettünk. A ma 
álló templom építési ideje egy, a lábazati párkányon található, 1494-es évszámmá 
kiegészített 94-es szám, valamint az egykor itt állt stallumon olvasható 1511-es 
évszám alapján megnyugtatóan tisztázottnak tűnt, egy a déli kapu felett látható 
felirat pedig az építtetőt is megnevezi: az egyéb írott forrásokban 1490-től szereplő 
Bátori András fi a András († 1534) személyében. A datálást helyességét az épületen 
fellelhető jellegzetes megoldások (térforma, boltozat, ablaktípus, reneszánsz elemek 
alkalmazása, stb.) is alátámasztják, az épületen tagadhatatlanul megfi gyelhető ano-
máliákat tervváltozással, korábbi (de akkor még ismeretlen) épületrészek felhasz-
nálásával magyarázták, vagy a kutatással megoldandó problémák közé sorolták.

2008. márciusában végre lehetőség nyílt a templom részleges kutatására is. 
Sajnos, a lehetőségek most is igen szűkre szabottak voltak. Mindössze nyolc 
munkanap, erősen hiányos felszerelés és alig néhány ember állt rendelkezésünkre 
ahhoz, hogy legalább néhány kérdésre választ kapjunk.2 A templom mindvégig 
használatban volt, a belsőben régészeti kutatásról szó sem lehetett, de a falkutatás 
lehetséges mértéke is messze elmaradt a szükségestől. Az alábbiakban e kutatás 
eredményeit ismertetjük, belátva, hogy bár néhány kérdésre választ kaptunk, 
újabb problémák is felmerültek.

A messziről nézve egységes, késő gótikus építménynek tűnő templomon szá-
mos anomália fi gyelhető meg. Ilyennek tekinthető a nyugati homlokzat előtt álló 
lépcsőtorony aszimmetrikus helyzete, az északi oldal támpillérjeinek a boltozatin-
dításokhoz helyenként egyáltalán nem illeszkedő pozíciója, a reneszánsz elemek 
tisztázatlan viszonya a falakhoz, a nyugati kapu, a nyugati ablak és az északi ha-

1. Csak illusztrációképpen: Gróh István: A nyírbátori ev. ref. templom. In: Archaeologiai Értesítő 35. (1915) 
261-287., Leffl er Béla: A nyírbátori ref. templom. In: Archaeologiai Értesítő 13. (1893) 413–425., Csányi 
Károly–Lux Géza: A nyírbátori ref. templom. In: Technika 25. (1944) 382–384., Csányi Károly–Lux Géza: 
A nyírbátori ref. templom. Technika 26. (1945) 22–26., Entz Géza–Szalontai Barnabás: Nyírbátor. Bu-
dapest, 1959. A legfrissebb és legalaposabb: Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon 
1480–1515. Balassi Kiadó Budapest, 2005. (a továbbiakban: Papp, 2005) 67–76, 194–201. 

2. A munkában részt vett Markó Ágnes építészmérnök, régészhallgató és Kovács Zoltán technikus.
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jófal szemöldökgyámos ajtajának a 15–16. század fordulójánál korábbra datálható 
tagozatai, s néhány, a déli kapu feletti felirat szerint a templomot „fundamentu-
mától fogva” építtető Bátori Andrással szemben annak nagybátyjára, Bátori István 
erdélyi vajdára utaló kőfaragvány, köztük az egyik 1488-as évszámmal.

Az már korábban gyanítható volt, hogy a templom ebben a formájában semmi-
képpen sem lehetett a település legkorábbi temploma. 1313-ban, amikor első ízben 
hallunk Nyírbátorban egyházi intézmény létéről, mindjárt két pap neve bukkan 
fel,3 ez eleve felveti annak lehetőségét, hogy ekkor már nem is egy templom állt a 
településen. Egyrészt az adatok eléggé késeiek, másrészt – mivel tudjuk, hogy Nyír-
bátor az 1330-as években már meglehetősen nagy és fontos hely lehetett (1282-ben 
már vásárjoga volt)4 – joggal tételezhetjük fel, hogy valamilyen templom már jóval 
1313 előtt is állt Nyírbátorban. Bátor neve családnévként az 1276 és 1321 között 
adatolható Gutkeled nembeli András fi a Bereck5 neve mellett bukkan fel az írott 
forrásokban (Bereck apját, Andrást még a Szabolcs megyei Rakamazról nevezték 
meg). Bereck tehát már Nyírbátorban lakott, joggal feltehető, hogy legalábbis Bereck 
életében már állt itt templom is. 1326-
ban arról hallunk, hogy Borsa nembeli 
Tamás és Gutkeled nembeli Lotár fiai 
Bereck fi ainak számos birtokát (köztük 
Bátort is) az azokon levő templomokkal 
együtt felégették.6 A bátori egyház sze-
repel a pápai tizedjegyzékben is.7 Arról, 
hogy a templom Szent György mártír 
tiszteletére volt szentelve 1354-ből való 
az első adat.8 Ez már bizonyosan a mai 
református templom elődjére vonatkozik. 
A korábbi adatokról azonban ez nem ál-
lítható teljes bizonyossággal, hiszen egy 
1433-as adat szerint állt a településen 
egy kicsiny rotunda is, Krisztus testének 
szentelve.9 Ezt már Gervers-Molnár Vera 
is azzal a polygonális szentélyzáradékú, 
támpillérekkel erősített nyolcszegletű 
hajójú, nyugati oldalán toronnyal rendel-
kező épületmaradvánnyal azonosította, 
mely a mai templomtól északra került elő 
1958-ban.10 A szerző véleménye szerint ez 
lehetett Nyírbátor első plébániatemploma, 
„amely még a XIII. században – ha nem 
korábban – épült”. Nézzük tehát először 
 3. Németh Péter: A középkori Szatmár vármegye települései a XV. század közepéig. Aşezările comita-

tului medieval Satu Mare păna la ĭnceputul secolului al XV-lea. Nyíregyháza, 2008. (a továbbiakban: 
Németh, 2008), 23.

 4. Németh, 2008., 21.
 5. Németh, 2008., 21.
 6. Németh, 2008., 21.
 7. Németh, 2008., 23.
 8. Németh, 2008., 23.
 9. Németh, 2008., 23.
10. Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország rotundái. Művészettörténeti Füzetek 4. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1972., 80., 222. lj.

1. kép. A Krisztus teste kápolna patkó-
íves és polygonális szentélye belülről
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ezt a problémát, vajon valóban körtemp-
lom volt-e ez, a ma alapfalaiban bemuta-
tott építmény?

A területet öt kutatóárokkal vizsgáltuk 
meg. A szentélyben, illetve annak északi 
oldalán húzott kutatóárkok egyértelműen 
bebizonyították, hogy a kápolna eredeti 
szentélye patkóívvel zárult (1., 2. kép). 
A hajó déli fala a helyreállítást megelőző 
felmérésen belülről íves formájú,11 s bár 
az eredeti, íves északi hajófalat a kápolna 
átépítésekor a jelek szerint teljesen ki-
szedték, némileg meglepő volt, hogy a hajó 
nyugati végén nyitott kutatóárokban egy 
nyugat felé ívelődő, a mai, bemutatott fa-
laktól független falszakasz került napvilág-
ra. E fal nyugati folytatásának vizsgálatára 
nyitott két további kutatóárkunk negatív 
eredményt hozott, mert a kérdéses helye-
ken az altalajig nyúló modern beásások 
mindent elpusztítottak. A területen nem 
nyílt lehetőségünk további kutatóárkokat 
nyitni, de a megtalált korábbi, patkóíves 
szentély és a hajó ívesnek ábrázol déli fala 
meggyőzően bizonyította, hogy valóban itt 

állt az 1433-ban említett, később polygonálissá átépített rotunda. A kápolnából és 
környezetéből korhatározó leletanyag nem került elő, a területen kívül-belül igen 
vastag modern törmelékréteg van, azonban az alaprajz valóban korai építményre 
utal. A félköríves, vagy patkóíves szentélyű rotundákat Gervers-Molnár Vera e jel-
legzetes épülettípus legősibb csoportjához sorolja, melyek a 11. század közepétől 
a 13. század második feléig nagy számban épültek az országban.12 A nyírbátori 
rotunda építési ideje ugyan közelebbről nem határozható meg, de mindenképen 
Árpád-kori építményről van szó, így bizonyára valóban ez lehetett a település első 
plébániatemploma. Átépítésének idejére alább fogunk visszatérni.

Még ha feltesszük is, hogy a nyírbátori templomra vonatkozó legkorábbi adatok 
a Krisztus teste egyházra vonatkoznak, akkor is szembesülünk a ténnyel: 1354-ben 
már állt a Szent György templom is, s ez nem azonos a mai templommal, csupán 
előzménye lehet annak. Kérdés, vajon ez a mai templom helyén állt-e, ahogyan 
ezt már Németh Péter valószínűsítette?13 Arra, hogy ez valóban így volt, azok a 
szórványos híradások utalnak, melyek a templom belsejében talált – napvilágra 
kerülésükkor természetesen értelmezhetetlen – falakról tudósítanak.14 

11. A járószinten bemutatott falakon ma belül egy tompaszögű sarkot is találunk, de szinte mindenütt 
bebizonyosodott, hogy a helyreállított falak vonala jelentősen eltér az eredeti falmaradványoktól! 

12. Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország rotundái. Művészettörténeti Füzetek 4. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1972., 32.

13. Németh Péter: Nyírbátor: Egy mezőváros a középkorban. Szabolcs-szatmári Szemle 14. (1979/3.), 
41–43.

14. 1931-ben a templom „közepén”, az 1980-as években a karzatpillérek vonalában bukkantak korábbi 
falakra a járószint alatt. Papp, 2003., 72., 508. lj.

2. kép. A patkóíves szentély külső síkja
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A kutatás során15 megvizsgáltuk a 
templom csaknem valamennyi támpilléré-
nek viszonyát a falakhoz. A déli oldalon (a 
torony délnyugati támpillérét is számítva) 
a nyugatról számított harmadik támpil-
lérről kiderült, hogy annak nyugati fele 
kötésben áll a déli fallal, a keleti azonban 
elválik attól! A kapcsolat vizsgálatát maga-
sabban is megismételtük, de az eredmény 
ugyanaz volt (3. kép). A jelenség mással 
nem magyarázható, csak azzal, hogy a 
támpillér mögött két, különböző korú fala-
zat találkozása rejlik: a támpillértől keletre 
eső falazathoz utólag építették hozzá – a 
támpillérrel együtt – az attól nyugatra eső 
falazatot. A következő kérdés tehát már az 
volt, hogy ez a „korai” fal meddig húzódik 
keleti irányban? Az előcsarnok nyugati 
falába foglalt támpillér nyugati szomszéd-
jához hasonlóan elválik a déli faltól, s 
bár a pillér keleti oldala nem vizsgálható, 
valószínűnek tűnt, hogy ez a pillér teljes 
egészében utólagos építmény. Az előcsar-
nok keleti falába foglalt támpillér nyugati 
oldala ugyancsak megvizsgálhatatlan volt, 
a keletit azonban meg lehetett kutatni. A pillér és a templom falai itt már kötésben 
állnak egymással, akárcsak az ettől keletre eső támpillérek.

Mindezek alapján feltehető volt, hogy a „korai” fal keleti vége az előcsarnok keleti 
falába foglalt támpillér mögött rejtőzködik. Ezt ugyan erről az oldalról nem lehetett 
igazolni, de feltevésünk helyessége másutt bebizonyosodott (lásd alább!).

Adott volt tehát egy „korai”, kelet-nyugati irányú falunk, mely mind a déli 
homlokzat nyugati végénél, mind pedig a szentélynél idősebb, s kézenfekvőnek 
látszott, hogy az nem más, mint egy korábbi templom hajójának déli fala. Annak 
megállapítására, hogy milyen magasságig áll ez a fal, a rövid ideig rendelkezésre 
álló gördülőállvány kevés volt. Annyi bizonyos, hogy a fal 4,5 m-nél magasabban 
áll. Ekkora falfelületen könnyen elképzelhető, hogy a falhoz tartozó homlokzattagoló 
elemek (pl. párkány), vagy nyílások fennmaradtak, azonban ezek felderítésére nem 
volt módunk, viszont kisebb kutatószondákat nyitottunk a „korai” fal alsó szaka-
szán (6. kép), arra számítva, hogy egy elfalazott déli kapura bukkanunk. A kutatás 

15. A templom falainak építőanyaga mészhabarcsba rakott tégla. A különböző építési periódusok tégla 
anyagában és téglaméreteiben – a támpillérek újkori javításaihoz használt, a többitől élesen elütő, 
gyenge, porózus tégláktól eltekintve – markáns különbségek egyáltalán nem voltak megfoghatóak. Arra 
már Papp Szilárd is felfi gyelt, hogy a torony (mint alább látni fogjuk, egyidős) nyugati és déli falában 
eltérő méretű és színű téglákat használtak (Papp, 2005., 69.). Téglaanyag és téglaméret különbözősége 
csak abban az esetben lehet periódusváltás jelzője, ha az tendeciózusan kimutatható. Hasonlóképpen 
nem lehetett egyértelműen eltérő habarcsokat kimutatni az egyes középkori periódusok esetében sem 
(a kivételt itt is az újkori falazatok erősen homokos habarcsa jelentette). Könnyen belátható, hogy a 
kötőanyag különbözősége is csak akkor jelezhet vitathatatlanul periódusváltást, ha a különbség egy-
értelmű és következetesen kimutatható.

3. kép. A déli oldal nyugatról számított 
harmadik támpillérjének elválása a 

hajófaltól
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negatív eredménnyel zárult.16 Az ugyan nem zárható ki teljesen, hogy esetleg a mai 
déli kapu helyén lett volna egy déli kapu ebben a periódusban is, azonban igen kicsi 
a valószínűsége, hogy az a déli fal keleti végén, ennyire kiszorított helyzetben nyílt 
volna, így feltehető, hogy e „korai” templomnak csak nyugati kapuja volt. Bár az 
északi falban is sikerült egy, a mai templomnál korábbi falszakaszt azonosítanunk, 
az nem lehet egykorú ezzel, így be kell látnunk, hogy a templomban megfogható 
legkorábbi épületből csupán ezt, a cca 14 m hosszú falat ismerjük. A „korai” hajó 
nyugati és keleti végének megállapított helyét a következő (alább ismertetendő) 
periódusú templomhajó pontosan megfogható nyugati és keleti vége igazolta. 
Az egykori nyugati hajófal egy szakaszát az 1980-as években Balázsik Tamás a 
templom belsejében, a karzat megerősítéséhez kapcsolódó szondázó kutatásakor 
megtalálta,17 de az összefüggések ismerete nélkül értelmezni természetesen még 
nem tudta. E „korai” templom szentélyének formájáról a templombelső feltárásáig 
természetesen semmit sem tudhatunk. Van azonban egy másik – tisztán logikai 
– út is, mely a szentélyforma megállapításához vezethet. Az 1930-as években 
megtörtént a templom belsejében levő sírkamrák feltárása és felmérése.18 Az akkor 
talált három sírkamra közül számunkra most kettő, az úgynevezett I. sírkamra (a 
templom közepén) és a II. sírkamra (a hajó déli fala mellett) érdekes. Ha sírkam-
rákat rászerkesztjük a kutatási alaprajzra (4. kép), nyomban kiderül, hogy a II. 
számú sírkamra déli és nyugati fala hozzásimul az első periódusú templom déli 
és nyugati falainak alapozásához, szemmel látható, hogy ezeknek a falaknak a 
helyét a sírkamra kialakításakor ismerték és felhasználták. Ha feltesszük, hogy 
az I. számú sírkamra kialakításakor is úgy jártak el, hogy meglévő alapozásokat 
használtak fel, úgy egyetlen eset lehetséges: az I. számú sírkamra északi és keleti 
fala valójában nem más, mint egy-egy már meglevő alapozás. Ha ez igaz, úgy ez a 
két alapozás nem tartozhat máshoz, mint az első periódusú templom szentélyéhez, 
s így az a szentély csakis egyenes záradékú lehetett. Sajnos a templombelső régé-
szeti feltárásáig e vázolt logikai sor nyomán feltételezett egyenes szentélyzáródás 
nem több feltevésnél. Ilyen kevés adatból e templom korhatározása úgyszólván 
lehetetlen. Amennyiben mégis helyes a logikai úton kikövetkeztetett szentélyfor-
ma, úgy is csupán egy általánosan elterjedt, közelebbről datálhatatlan alaprajzi 
formáció rajzolódik ki előttünk. Mégis, ez az alaprajzi forma leginkább a 13. szá-
zad második felének falusi templomépítészetében terjedt el, de előfordulnak ilyen 
megoldások még a 14. század végén is. Van azonban egy meggondolásra méltó 
körülmény is. Valószínű, hogy a templom Szent György titulusa nem a véletlen 
műve: a Bátoriak családi legendáriuma szerint egyik ősük, Vid – akárcsak Szent 
György – Szent István király idejében legyőzte az Ecsedi láp sárkányát. Emiatt a 
Gutkeled nemzetségből származó családok címereiben (így a Bátoriak címerében 
is) szereplő – nyugati eredetű – ezüst alapú három vörös éket is félreértelmezték: 
az ezüst alapot egy idő után egyenesen sárkányfogaknak tekintették. Ha a titulus 
és a családi hagyomány valóban ilyen szoros összefüggésben áll egymástól, úgy 

16. A déli fal nyugati szakaszán ugyan nem vertük le teljes hosszúságban a vakolatot, de a kijelölt szon-
dák olyan sűrűségben követték egymást, hogy egy esetleges elfalazásnak valamelyikbe bizonyosan bele 
kellett volna esnie.

17. Kétségtelen, hogy az első periódusú fal keleti és nyugati végpontjait a fal belső oldalán is meg lehetett 
volna vizsgálni, a kérdéses helyeken azonban legfeljebb csupán az elbontott nyugati és keleti falak 
csorbázatait (mi mást?) lehetne megtalálni, ez azonban az eddigiekhez képest semmilyen új információt 
nem nyújtana. A kérdéses helyeken egyébként a belső vakolaton többé-kevésbé függőleges repedések 
húzódnak.

18. Papp, 2005., CXVII. tábla, 292. kép  (Möller István felmérése, 1931.)
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4. kép. A templom kutatási alaprajza
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azt kell gondolnunk, hogy a Szent György templom nem épülhetett fel András fi a 
Bereck nyírbátori megtelepedése előtt. Bereck 1279-ben kapta többedmagával 
együtt Bátort adományba IV. László királytól.19 Természetesen az is elképzelhető, 
hogy csak Bereck fi ai, akik Ecsed várát is felépítették, emelték a templomot a 14. 
század 20-as, 30-as éveiben, talán éppen az 1326-os tűzvészben megrongálódott 
Krisztus teste egyház pótlására.

A templom következő építési periódusának maradványait az északi hajófalban 
találhattuk meg. Az északi homlokzaton felmerülő első kérdés az volt: vajon mi 
lehet az a ferde falszakasz, mellyel a nyugatról számított (az északnyugati, átlós 
támpillért is számítva) második támpillér keleti oldala az északi templomfalhoz 
csatlakozik? Megvizsgálva a kérdéses pontot, kiderült, hogy a ferde falszakasz 
kötésben áll az északi fallal, viszont korábbi magánál a pillérnél, s nem más, mint 
egy korábbi átlós támpillér csonkja. Mivel átlós támpilléreket csak olyan helyekre 
szokás építeni, ahol épületsarok van, bizonyos, hogy az északi templomfal azon 
szakasza, melyet nyugat felől ez az átlós támpillér zárt le, korábbi, mint az északi 
hajófal nyugati vége. A most felfedezett átlós támpillér lényegében szemközt van 
a „korai” hajónak a déli oldalon feltételezett nyugati sarkával, azonban ez utóbbit 
– akárcsak a délkeletit – a jelek szerint nem erősítette (legalábbis a „korai” fallal 
egykorú) átlós pillér, tehát az északi fal átlós támpillérrel lezárt szakasza nem egy-
korú a „korai” fallal (csakis későbbi lehet annál), de idősebb a nyugati toldásnál.20 
Ugyancsak a két fal különböző korára utal, hogy míg az északi oldalon a fal ten-
gelyében álló támpillér kötésben áll magával a fallal, addig a déli oldal ugyanilyen 
helyzetű támpillérje utólagos. Annyi bizonyos tehát, hogy a déli hajófal utólagos 
támpillérje – nyilván a felső rész kivételével – az északi hajófallal egy időben épült.) 
Az északi hajófal most ismertetett szakaszának tehát a „korai” templom észak felé 
való kibővítése eredményének kell lennie. A bővítés során a korábbi nyugati falat 
megtartották. 

A felfedezés fényében fontossá vált a többi támpillér és az északi fal viszonyának 
tisztázása is, különös tekintettel a „korai” délkeleti sarokkal szemközt. Közülük 
a nyugatról számított harmadik pillér tisztán bekötött a falba, a negyediknek 
azonban csak keleti oldala viselkedett így, a nyugati nem, sőt a pillér melletti 40 
cm széles sávban levésett fal csorbázata mutatkozott. Mivel ez a pont lényegében 
szemközt van a „korai” hajófal délkeleti sarkával, a csorbázat nem lehet más, 
mint a „korai” templom északi bővítményének északkeleti sarka, pontosabban a 
sarokhoz kapcsolódó egykori sekrestye visszabontott nyugati falának maradványa. 
Tehát ebben a periódusban a korábbi hajó kelet-nyugati kiterjedése nem változott, 
csupán szélessége nőtt meg.21 Feltevésünket a sekrestye falainak feltárása igazolta. 
A sekrestye maradványait három kutatóárokkal tártuk fel. Egy észak-déli irányú 
kutatóárokban a várakozásoknak megfelelően, a jelenlegi templomfaltól észak-
ra 0,90 és 1,90 m között, közvetlenül a humusz alatt (-30 cm) elő is került egy 
kelet-nyugati irányú téglafal, mely a második periódusú sekrestye északi falával 
azonosítható (5. kép). Az árok egyúttal a késő középkori járószint meghatározására 
is alkalmas volt, hiszen a késő gótikus templom felépítése után a visszabontott 

19. Németh, 2008., 21.
20. Megjegyzendő, hogy az észak felé történő kiépítéskor éppen építhettek támpillért a korábbi délnyugati 

és délkeleti sarkok elé is, ezeket azonban a templom nyugati és keleti irányú kibővítésekor – mivel azok 
nem voltak bekötve a korábbi falba - nyom nélkül elbonthatták.

21.  Az északi hajófal kérdéses pontjait is megvizsgálhattuk volna belülről – de a 17. lábjegyzetben leírtak 
e pontokra is vonatkoznak. 
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korábbi sekrestyefal nyilván nem emel-
kedett az akkori járószint fölé, így a késő 
középkori szint közel a maival azonos 
magasságban húzódhatott, legfeljebb 
néhány centiméterrel lehetett mélyebben. 
A sekrestye nyugati falának a falkutatás-
sal történt lokalizálásának megerősítése 
céljából egy kisebb kutatóárkot tűztük ki 
arra a pontra, ahol a sekrestye északnyu-
gati sarkát sejtettük. A kérdéses ponton a 
sarok – itt is közvetlenül a humusz alatt, 
-20 cm-es mélységben – elő is került. A 
sekrestye keleti falának meghatározására 
húzott árokban – az előzőekhez hasonló 
mélységben – napvilágra került a sekres-
tye északi falának rövid szakasza és egy 
hozzá csatlakozó rövid, átlós támpillér 
maradványa. Ez utóbbi keleti síkjához 
később falazták hozzá a ma részben azon 
álló késő gótikus támpillér alapozását. Az 
átlós támpillér kétségtelenül kijelölte az 
egykori sekrestye északkeleti sarkának 
helyét, így pontosan meghatározható 
volt a sekrestye kelet-nyugati kiterjedé-
se, mely nagy valószínűséggel azonos az 
ehhez a sekrestyéhez tartozó szentély északi falának hosszúságával is. Kérdés, 
hogy mekkora lehetett a sekrestye észak-déli kiterjedése, valamint az, hogy milyen 
és mekkora szentély tartozott hozzá? Ennek meghatározásához némi kitérőt kell 
tennünk, s ezért első lépésként térjünk vissza az első periódusú épülethez!

Ismerjük tehát az első periódusú templom nyugati, déli és keleti hajófalának, 
valamint északi és keleti szentélyfalának valószínűsíthető helyét, az első periódusú 
templom alaprajza – a diadalív hosszának kivételével – könnyedén felszerkeszthető. 
Tudjuk azt is, hogy a második periódusban a korábbi templom nyugati és déli falait 
megtartották. Mivel a második periódusú sekrestye meghatározható keleti falának 
vonala egybe esik az első periódusú szentély keleti falának valószínűsíthető vonalá-
val, joggal tételezhető fel, hogy a második periódusban a korábbi szentély déli falát 
is megtartották. Ha ez igaz, úgy a második periódusú szentély északi falának helye 
– mivel az északi hajófal vonala ismert – ugyancsak könnyedén kiszerkeszthető, 
nagy valószínűséggel megállapítható tehát a sekrestye észak-déli kiterjedése is. Az 
ismert, illetve a valószínűsíthető falak által kirajzolt alaprajz arányai kizárják, hogy 
a második periódusú templom szentélye is egyenes záradékú lett volna, s hason-
lóan kicsi a valószínűsége annak is, hogy íves záradékú szentély tartozna hozzá. 
Kizárásos alapon polygonális szentélyzáradékkal kell tehát számolnunk. Ennek 
egyik lehetősége az, hogy feltesszük, hogy a szentély északkeleti fala a pontosan 
ismert hosszúságú északi fal keleti végétől indult (vele szemközt ugyanígy kellet 
a délkeletinek is viselkednie!), s ehhez kell egy szabályos nyolcszög három oldalát 
– mint záródást – hozzárajzolni (6. kép). Természetesen az sem zárható ki, hogy 
a második periódusban a szentély északi és déli fala ennél hosszabb volt, így a 

5. kép. A 2. periódusú sekrestye északi 
fala 
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szentély valójában nyújtottabb volt, mint a legegyszerűbb rekonstrukció esetén (7. 
kép). Ez már valóban csak a templombelső feltárásával tisztázható részletkérdés.

Egy nagyon fi gyelemre méltó körülményt mindenképpen meg kell ezzel kap-
csolatban említenünk: a rekonstrukciós rajz alapján teljesen egyértelmű, hogy 
az I. számú sírkamra a második periódusú templomhoz tartozik, hiszen éppen e 
templom szentélyének közepére esik!

Tehát a kutatás során kimutatható második építési periódusban a korábbi 
templom hajójának hosszát nem változtatták meg, észak felé azonban kibővítették. 
Az új északi hajófal elérte az addig szabadon álló Krisztus teste kápolna déli falát, 
sőt, némileg rá is fut (vö. 8. kép!) – ekkor kellett a két épületet összekapcsolni, 
s kézenfekvőnek tűnik, hogy ekkor történt meg a rotunda átépítése is. A Szent 
György templom hajójának falait ekkor már támpillérek erősítették – bizonyára 
be is volt boltozva. Mivel az így kialakult hajó közel négyzetes alaprajzú, elkép-
zelhető, hogy középpilléres megoldást alkalmaztak. E templom szentélyének for-
máját sem ismerjük, de valószínű, hogy az már polygonális záradékú lehetett. A 
szentély északi oldalához sekrestye csatlakozott. Még egy fontos adalék: tudjuk, 
hogy a hajó hossza nem változott meg, s a déli hajófalban e periódushoz tartozó 
kapu sem került elő. Ha lett volna ilyen az csakis a mai déli kapu helyén lehetett 
volna, de itt újra szembesülünk az első periódusnál már felmerült kérdéssel: mi 
indokolta volna a déli kapu ennyire kiszorított helyzetét? Valószínűbb tehát, hogy 
a templomnak ebben a periódusban is csak nyugati kapuja volt. Az e periódusban 
volt déli hajóablakok helyét (ha maradt egyáltalán nyomuk) – állvány híján – nem 
tudtuk megkeresni.

Kérdés, hogy mikorra tehető a templom második építési periódusa? Ebből a 
szempontból roppant fontos a Krisztus teste egyház első okleveles említése. Az 
említés 1433-ból származik, amikor Bátori Péter fi ai: István, Tamás és Bertalan 
megosztoznak birtokaikon. Ekkor említenek bizonyos nyírbátori jobbágytelkeket, 
melyek egy kis utcácskában, a kicsiny és kerek, Krisztus legszentebb testének 
tiszteletére emelt egyháznál (in vico parvo seu platea penes ecclesiam parvam et 
rotundam in honorem sacratissimi corporis Christi constructam) vannak. A szö-
vegből két fontos következtetést lehet levonni. Egyrészt, ha az épület ekkor már 
nem önállóan állt volna, hanem alárendelt szerepben, kápolnaként hozzákapcsolva 
egy nála jóval nagyobb templomhoz, úgy valószínű, hogy a capella szóval jelölték 
volna, nem pedig az ecclesia kifejezéssel. Ugyanakkor – ha ekkor már nem lett 
volna önálló épület a rotunda, úgy - aligha ez szolgált volna a jobbágytelkek he-
lyének meghatározásaként. A másik szempont éppen a rotunda kifejezés haszná-
lata a szövegben. Az ecclesia rotunda kifejezés egyértelműen kerek (kör alaprajzú) 
templomot jelent. A Krisztus teste egyházat a második építési periódusban már 
mindenképpen hozzá kellett kapcsolni magához a templomhoz, s a hozzákapcsolás 
a rotunda átalakítása nélkül nem lehetett lehetséges, ezért kénytelenek vagyunk 
elfogadni azt, hogy a rotunda hajójának és szentélyének polygonális formájúvá 
történő átalakítása az összekapcsoláskor történt. Ettől a pillanattól kezdve a Krisz-
tus teste egyház a legkevésbé sem tűnhetett kereknek, annál is inkább, mivel az 
ezután egyáltalán szemlélhető északi oldalát támpillérek tagolták (köztük egyenes 
falszakasszal!), nyugati oldalát torony takarta, szentélye pedig polygonális záradékú 
volt. A következtetés nyilvánvaló: 1433-ban azért nevezték rotundának az épületet, 
mert akkor az még valóban rotunda is volt. Mindezek alapján valószínűsíthető, 
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6. kép. A 2. periódusú Szent György templom rekonstruált alaprajza – 1. változat

7. kép. A 2. periódusú Szent György templom rekonstruált alaprajza – 1. változat

hogy a második építési periódus csupán 1433 után történt. Most már csak az a 
kérdés, hogy pontosabban mikor?

A templomban több olyan elem is található, melyek nem illenek bele a mai 
templomnak a 15–16. század fordulója tájára tehető, s Papp Szilárd által meggyő-
zően bizonyított építési idejébe. Ezek közül a legfontosabbak a Bátori István vajda 
(†1493) személyéhez köthető elemek: egy, a vajda nevével és az 1488-as évszámmal 
ellátott, ma legalábbis harmadlagos helyzetben,22 a déli kapu lunettájában talál-
ható Bátori-címeres kőfaragvány, de lényegében ugyanide sorolható az, az ehhez 

22. Papp, 2005., 68.
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roppant közel álló másik, felirat nélküli Bátori-címeres kőlap is, mely a nyugati 
homlokzaton, a nyugati kapu felett látható. Ugyancsak némileg kilóg a sorból az 
északi hajófalban álló, egykor a Krisztus teste kápolnába vezető, szemöldökgyá-
mos ajtókeret, melynek párhuzamai az 1480-as évektől kezdve mutathatóak ki az 
országban (az egyik – földrajzilag is közeli – párhuzamot jelentő, ám jóval bonyo-
lultabb nyírturai nyugati kapun egyenesen az 1488-as évszám olvasható!). Nem 
zárható ki ugyanez a nyugati kapuról sem. A nyugati homlokzat ablakáról már Papp 
Szilárd is kimutatta, hogy eredetileg nem ide készült.23 Nem hagyható fi gyelmen 
kívül az sem, hogy tradicionálisan a templom (igaz, a mai templom!) építésének 
kezdetével szoktak kapcsolatba hozni egy 1484-es oklevelet is, melyben Bátori 
István és András bizonyos birtokaikat Vingárti Geréb László erdélyi püspöknek 
adományozzák, miután az már korábban lemondott Nyírbátor és Vasvári tizedei-
ről az ő, valamint a nyírbátori Szent György plébániatemplom javára.24 Végezetül 
említésre méltó az a hagyomány, hogy a nyírbátori templomot (megint csak a mai 
templomra vonatkoztatva!) Bátori István vajda építette, s az építési költségeit a 
kenyérmezei győzelem (1479) alkalmával szerzett hadizsákmányból fi nanszírozta 
volna. Ez utóbbi hagyományt Papp Szilárd – bizonyíthatatlan volta miatt – a le-
gendák világába száműzte.25 Ha e hagyománytól el is tekintünk, egyáltalán nem 
tűnik elképzelhetetlennek, hogy éppen az 1480-as években zajlott le a templom 
második építési periódusa, s az valóban Bátori István vajda nevéhez köthető. Ebben 
az esetben e periódusból származhat az oly sok zavart okozó 1488-as évszámú 
Bátori-címer, s a nyugati hajófal nyílásairól, valamint a kápolnába vezető szemöl-
dökgyámos ajtóról is feltehető, hogy eredetileg ehhez a templomhoz tartoztak.26

Eljutottunk tehát a templom harmadik építési periódusához, melyben az épület 
ma is látható képe lényegében kialakult. Természetesen nem lehet feladatunk a 
késő gótikus épület részletes leírása – ezt már nálunk avatottabbak megtették.27 
Alább inkább azokat a részleteket soroljuk fel, melyek az eddigiekhez képest új 
információkat jelentettek.

A templom eddig nem említett támpillérjei – mind a nyugati, mind pedig a ke-
leti szakaszokon – a falazatokkal kötésben állnak, azokkal azonos időben épültek. 
Ugyancsak egykorú a templom falával a jelenlegi sekrestye is. A falkutatás igazol-
ta azt is, hogy a sekrestye felett egykor volt oratórium is együtt épült a szentély 
falával, hiszen nyugati falának tégladarabokkal eltömött bekötési helye szépen 
23. Papp, 2005., 69.
24. Magyar Országos Levéltár Dl. 65132. (Online adatbázis)
25. Papp, 2005., 67.
26. Furcsa fi ntora a sorsnak, hogy éppen e nyíláskeretek falhoz való viszonyának vizsgálata volna teljesség-

gel meddő erőfeszítés. A fentiekből ugyanis teljességgel egyértelműen kiderül, hogy a templom nyugati 
vége az imént ismertetett második periódusnál későbbi (mint alább látni fogjuk, csakis az ezt követő, 
valóban a 15-16. század fordulóján lezajlott építkezés eredménye lehet), így a benne levő nyíláskere-
tek semmiképpen sem lehetnek e falakhoz képest utólagosak, még akkor sem, ha eredetileg korábbi 
periódusú falakból lettek kiemelve és mai helyükre beépítve. A kápolnába vezető szemöldökgyámos 
ajtókeretnél két eset lehetséges: 1. Egyidős a fallal, tehát valóban az 1488 körüli periódushoz tartozik. 
2. Utólagos a falszövethez képest, tehát csak a következő, a 15-16. század fordulóján lezajlott építési 
periódusban állították ide, de attól még továbbra is tagadhatatlan, hogy ilyen – viszonylag egyszerű 
– ajtókeretek készülhettek a 15. század 80-as éveiben is, tehát ez is származhat a századfordulón le-
bontott templomból (például lehetett a korábbi sekrestye ajtaja), csak ezt is újra felhasználták (Annak 
ugyan sok értelme nem volna, hogy egy egyébként is meglevő kőkeretet néhány év múlva kicseréljenek 
egy ugyanolyan korúra, így a magunk részéről ezt nem is hisszük, tehát véleményünk szerint a kőkeret 
a második periódus terméke, és eredeti helyén áll.). A Bátori címerek közül a déli kapu lunettájában 
levőről tudjuk, hogy legalábbis harmadlagos helyzetben van, a nyugati homlokzaton levőre pedig ugyanaz 
vonatkozik, mint a nyugati nyílásokra.

27. Papp, 2005., 194–201.
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előkerült. Természetesen egyidősnek bi-
zonyult a fallal az egykor a szentély felé 
néző ma már elfalazott félköríves nyílás 
is. Kiderült, hogy az oratóriumot nem 
boltozat, hanem gerendás mennyezet 
fedte, a mestergerenda fészke a szentély 
falában előkerült.

Mivel az elpusztult oratórium rekonst-
rukciója fontos eleme az elkövetkezen-
dő helyreállításnak, sarkalatos kérdés 
volt annak megállapítása, hogy milyen 
úton-módon közelítették meg az orató-
riumot? Az oratórium bejárati helyének 
azonosítása kezdetben reménytelennek 
tűnt, ám szerencsére olyan helyen volt, 
hogy nyoma maradhatott. Az oratórium 
visszabontott nyugati falának csorbázata 
ugyanis nem fut végig a szentély északi 
falán, hanem a főpárkány aljától mért 7 
méter körül eltűnik, ettől lejjebb ép tégla-
sorok futnak (8. kép). Ez nem magyaráz-
ható másképpen, csak úgy, hogy itt nyílt 
az oratórium ajtaja, melynek déli káváját 
maga a szentélyfal adta. Az egykori nyílás 
vállmagassága a főpárkány aljától mért 7 
méter körül valószínűsíthető. Ebből nyilvánvalóvá vált az is, hogy a oratóriumot egy 
külső lépcsővel közelítették meg. A lépcsőnek (vagy legalábbis felső szakaszának) a 
sekrestye nyugati fala előtt kellett emelkednie. Amennyiben a lépcsőt a sekrestyén 
keresztül közelítették meg, úgy a sekrestyéből a lépcsőhöz vezető ajtó helyeként 
csakis a sekrestye északi fala jöhet szóba (a nyugati fal kizárt, hiszen egy itt álló 
ajtó éppen a lépcső alá nyílna, s különben is e falban egy eredeti lavabó találha-
tó, a keleti falban pedig egy eredeti ablak nyílik), ahol a mai bejárattól 36 cm-re 
nyugatra elő is került egy korábbi ajtónyílás kávája. Ennek alapján valószínűsít-
hető, hogy az oratóriumhoz vezető lépcső a sekrestye északi fala előtt indult, s a 
sekrestye ma már elbontott északnyugati átlós támpillérjét pihenőnek használva 
fordult a nyugati oldal elé. A lépcső alapfalainak megkeresésére nyitott két kuta-
tóárok negatív eredménnyel zárult, így nagy a valószínűsége, hogy a lépcső nem 
tömör szerkezeten, hanem nyitott íveken nyugodott. Mivel a sekrestye oldalfalain 
bekötő lépcsőfokok helye nem mutatkozott, fel kell tennünk, hogy a fokok a falak 
mentén felállított faszerkezeten nyugodtak, s maguk is fából lehettek. Az is lehet-
séges, hogy a lépcső mindenestül faszerkezetű volt. Mivel az aligha valószínű, hogy 
a lépcső fedetlen lett volna, magyarázatot kaphatunk a sekrestye északi falában 
nyíló kicsiny, szegmensíves záradékú, de a falazattal egykorú ablak formájára is: 
ez egy kívülről a lépcsőház által takart, mégis, a sekrestyébe ebből az irányból is 
némi fényt juttató, de semmiképpen sem dekoratív nyílás volt. Bizonyára emiatt 
tér el a formája a sekrestye másik, a keleti falban nyíló, szintén eredeti, egykor 
mérműves ablakának formájától. (Valószínű egyébként, hogy a déli előcsarnok 
oromfalában látható mérműtöredék ez utóbbi ablakból származik.)

8. kép. Az oratórium nyugati falának 
helye és az egykori ajtó kávája az észa-

ki szentélyfalon
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Lássuk most a késő gótikus falak és 
a reneszánsz részletek egymáshoz való 
viszonyát! A templomon ma hét tisztán 
reneszánsz elemet találunk: a sekres-
tyeajtót, a szentségházat, az oratórium 
mellvédkorlátját, a sediliát, a déli kaput, 
a déli hajfal nyugati szakaszában levő 
keresztosztós ablakot, valamint a lépcső-
torony ajtaját.

A szentély déli, külső homlokzatán a 
legkeletibb ablak könyöklője a többi ab-
lak könyöklőjénél magasabban húzódik. 
Az eltérés oka éppen a sedilia, melynek 
szemöldökpárkánya miatt kellett az ab-
lak könyöklőjének szintjét a ma látható 
módon kialakítani. Ha a sediliát utólag 
helyezték volna el az ablak alá, az ablak 
könyöklőjét is utólag kellett volna a mai 
szintre emelni, s ennek – így, vagy úgy - 
nyomának kellett volna maradnia, vagy a 
meghagyott, de továbbfutó kőkáva, vagy 
– ha azt kiemelték – annak fészkét kitöltő 
utólagos falazat formájában. Megvizsgál-
va a könyöklő alatti falszövetet nemhogy 
továbbfutó kávát, vagy utólagos kifalazást 

nem találtunk, de amellett, hogy a könyök-
lő alatti téglasorok rendben, zavartalanul 
futnak, az alsó kávaelem külső széle alul 
vízszintesbe is fordul, jelezve, hogy ez a 
könyöklő sohasem volt alacsonyabban 
kiképezve. Ez ugyan egyértelműen igazolta 
a sedilia és a fal egykorúságát, az ülőfülke 
kőkerete és a falszövet viszonyát belülről 
is megvizsgáltuk. A sedilia keretének ke-
leti oldalán nyitott kutatóblokkban nem 
tapasztaltuk azt, hogy a kőkeret utólag 
lett volna a falba helyezve (9. kép), tehát a 
külső homlokzaton tett megfi gyelésünket 
a belső oldal kutatása is megerősítette: a 
sedilia egyidős a késő gótikus falazattal. 
Vitathatatlan volt az egyidejűség a sekres-
tyeajtó és a környező falszövet esetében is. 
Ezek fényében – bár belülről megközelíthe-
tetlen, így vizsgálhatatlan volt – az oratóri-
um mellvédje sem lehet utólagos, hiszen a 
hozzá tartozó nyílásról kívül bebizonyoso-
dott, hogy a falazattal egyidős. Valamelyest 
árnyaltabb a kép a szentségház esetében. 

9. kép. A sedilia kőkeretének viszonya 
a szentélyfallal

10. kép. A szentségház kőkeretének 
viszonya a szentélyfallal
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A szentségház környezetében (10. kép) 
tapasztaltak alapján teljes határozott-
sággal állíthatnánk, hogy ez is egyidős a 
fallal – ha nem került volna elő alatta két 
kisebb tufahasáb. A faragványoktól elte-
kintve tisztán téglából emelt templomban 
sehol másutt nem találtunk követ a fala-
zatokban. Mivel azonban ezek itt vannak, 
elviekben nem zárható ki, hogy ezek akár 
egy korábbi szentségtartó kőkeretének 
visszafaragott maradványai is lehetnének. 
Mindazonáltal sokkal valószínűbb, hogy 
a mai szentségház a falazattal egyidős, 
a két tufahasábot (melyek a tégláknál 
szilárdabbak) pedig az egyetlen kőtömb-
ből kifaragott kőkeret jelentős súlyának 
átvétele és jobb elosztása végett helyezték 
el a keret alá.

A déli kapu esetében némileg váratlan 

eredményre jutottunk. A kőkeret és a fal 
viszonyát a jobb oldali szárkő mellett vizs-
gáltuk meg. A kőkeret közvetlen szomszéd-
ságában levő falszövet mind anyagában, 
mind síkjában ordítóan elüt hajó falától 
(11. kép). Ez arra utal, hogy a kaput csak 
később illesztették be mai helyére. Ez ön-
magában még nem volna meglepő, hiszen 
tudjuk, hogy itt még tart az első periódusú 
templom déli hajófala, így a kapu ahhoz 
képest csakis másodlagos lehet. Nagyobb 
problémát jelent, hogy a lábazati párkány 
(mely nem az első, hanem már az éppen 
most tárgyalt késő gótikus periódushoz 
tartozik, hiszen az egész templomon körbe-
fut!28) a kapu mindkét oldalán előbb fordul 
vissza (12. kép), mint ahogy kellene, ha 

egykorú volna a kapuval (abban az esetben 
28. A lábazat természetesen több helyütt javított, sőt, olyan helyekre is kerültek modern pótlások, ahol 

– például a sekrestye északi sarkain – eredetileg támpillérek voltak. Ugyanakkor egy kétségtelenül eredeti, 
beforduló elem látható a második periódusú északi hajófal és a második periódusú sekrestye nyugati 
fala helyére épített harmadik periódusú támpillér csatlakozási pontján, ez bizonyítja a lábazatnak a 
harmadik periódushoz való kötődését. Ilyen, két különböző korú falszakaszban álló egyetlen lábazati 
kőelem másutt is felfedezhető. A lábazat kőelemeit beültették a falba, ezzel a korábbi periódusok lába-
zatait - ha voltak ilyenek egyáltalán – nyomtalanul eltűntették. 

11. kép. Utólagos falazat a déli kapu 
jobb oldalán

12. kép. A lábazat visszafordulása 
a déli kapu kőkerete előtt
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ugyanis közvetlenül a kőkeret mellett fordulna vissza!). Úgy tűnik, hogy a lábazat 
eredetileg egy valamivel szélesebb kapuhoz illeszkedett. A lunetta ívét alkotó kőele-
mek illesztéseinél tapasztalható pontatlanságok is arra utalnak, hogy a kapu elemei 
utólag, némileg hevenyészve lettek összeállítva. Ugyanerre utal az is, hogy a lunetta 
alatti feliratos-címeres kőhasáb mindkét oldalon messze túlnyúlik mind a lunetta 
alatti tojássoros párkányon, mind pedig az annak megfelelő hosszúságú szemöldök-
kövön. Mintha a címeres-feliratos kő eredetileg nem is ehhez a kerethez tartozott 
volna! Sejtésünket, hogy a mai déli kapu mindenképpen másodlagos helyzetben 
van,29 a belsőben tett megfi gyeléseink csak megerősítették. A templom déli falán 
megvizsgáltuk a déli kapuhoz tartozó fülke áthidaló téglaövét. Az utólagosság itt is 
erősen szembetűnő, de még fontosabb, hogy a kapu felett függőleges elválás került 
elő, mely csaknem a boltozatig követhető. Az elválás a boltozat kaputól keletre eső 
faloszlopától mért 177 cm-nél található. Hasonló elválás van a kaputól nyugatra 
is, ez a kaputól nyugatra eső boltozati falpillértől mért 165 cm-nél található. A 
két elválás közötti falazat azonos és összefügg a kapufülke feletti ív falazatával, 
tehát azonos időben készült. A két, egymással párhuzamos, függőleges elválást, 
mely igen nagy magasságig követhető, s az általuk közrezárt terület lényegében a 
homlokzati szakasz tengelyében van, nem lehet másként értékelni, mint egy, a déli 
homlokzat többi késő gótikus ablakához hasonló ablak helyét. Az ablak könyöklője 
(melynek helyét az utólagos falazat határa jól kirajzolja) az alatta egykor volt kapu 
záradéka miatt a többi ablakénál magasabban helyezkedett el (12. kép). Amikor 
ezt a kaput a maira kicserélték, a felette volt, a kapunál keskenyebb kőkeretes 
ablakot fel kellett számolniuk, mert ellenkező esetben a nyakukba szakadt volna 
az egész. Az ablak megszüntetésekor a kőkeret elemeit ki kellett emelni, később 
már az ablak visszaállításával már nem is bajlódtak.30 Csak mellékesen jegyez-
zük meg: ha a mai déli kapu csak akkor került elhelyezésre, amikor a felette volt 
ablakot elfalazták, úgy a fentiek értelmében bizonyos, hogy az 1488-as évszámos 
címer, melyről 18–19. századi források azt állítják, hogy az előcsarnok megépítése 
előtt a lunetta felett volt,31 már akkor sem lehetett eredeti helyén. A mai déli kapu 
elhelyezésének valószínűsíthető időpontjára alább még vissza fogunk térni.

Fordítsuk fi gyelmünket immár a templom nyugati vége felé! A fentiekben annyit 
már leszögeztünk, hogy a templom nyugati vége utólag épült hozzá nem csupán a 
déli hajófalban megfogható első, hanem az északi hajófalban azonosítható második 
periódusú épülethez is. Már ennyiből is nyilvánvaló, hogy legkorábban is csak a 
harmadik, a 15–16. század fordulóján lezajlott építési periódus eredménye lehet. 

29. A mai déli kapu szokatlan volta Papp Szilárdnak is szemet szúrt: Papp, 2005., 72., 501. lj. Ő is 
felveti a lehetőségét annak, hogy e kapu helyén egy korábbi gótikus kapu állt. Ezzel ugyan egyet is 
értünk, azzal azonban nem, hogy ide kapcsolja azt a szemöldökgyámos nyíláskeret-töredéket, mely a 
kápolnába vezető ajtó elfalazásából került elő (CX. tábla, 279. kép, alul, jobbra), hiszen az inkább az 
1488-as periódushoz kapcsolódik, ahol nem valószínű, hogy a templomnak volt egyáltalán déli kapuja. 
Álláspontunk szerint a második (1488-ban befejeződött) periódus nyugati kapuja ma is áll a jelenlegi 
nyugati falban, az ugyanekkor készült, a kápolnába vezet ajtó szintén megvan, s ráadásul eredetei 
helyén áll, így a töredék inkább e periódus sekrestyeajtajából származhat. Véleményünk szerint tehát 
a mai déli kapu helyén eredetileg valóban más – a mainál némileg szélesebb – kapu állt, ez a kapu 
azonban a 15–16. század fordulóján lezajlott periódus terméke volt, s talán ennek a kapunak egyik 
eleme volt a Bátori András, mint építtető nevét megörökítő felirat is.

30. Amennyiben az ablak befalazása nem a déli kapu kicserélésének következménye lett volna, hanem 
más ok (például a nyílásba betakaró tetőszerkezetű előcsarnok felépítése) miatt történt volna meg, 
aligha lett volna szükség az ablakbéllet kőelemeinek kiszedésére és a kapu feletti téglaív átépítésére, 
hiszen egyszerűen csak be kellett volna falazni a nyílást!   

31. Papp, 2005., 195., 139. lj.
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Az első periódusú déli hajófal nyugati végétől nyugatra húzódó falazat töretlenül 
fut nyugat felé, nincs elválás a hajó és a torony déli fala között, s a torony déli 
támpillérje32 is kötésben áll vele. Mivel a torony északi fala és a nyugati hajófal 
is kötésben áll egymással, vitathatatlan, hogy a templom nyugati vége a toron-
nyal együtt egyetlen ütemben épült fel. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tornyot 
eleve aszimmetrikus helyzetűnek tervezték, s úgy is építették meg. Hogy miért, 
arra a torony funkciója ad választ. Ez a torony nem harangtoronynak, hanem 
kifejezetten lépcsőtoronynak épült, mely egyrészt egy nyugati karzatra, másrészt 
pedig a templom boltozata fölé biztosította a feljutást. Ez utóbbi tény egyúttal a 
torony – és a vele egyidős nyugati hajószakasz – építésének idejét is megvilágítja: 
egyidősnek kell lenniük a késő gótikus hálóboltozattal,33 tehát valóban a 15–16. 
század fordulóján épültek. Ennek fényében már nem véletlen, hogy itt is találunk 
reneszánsz részleteket: a lépcsőtorony ajtaját és a déli hajófal keresztosztós ablakát, 
mely eredetileg kétségtelenül karzatablak volt. A jelek tehát arra utalnak, hogy a 
15–16. század fordulóján lezajlott harmadik építési periódusban (az új szentély 
megépítése mellett) nyugat felé egy karzattal és egy lépcsőtoronnyal toldották meg 
a korábbi templomot. Mindazonáltal nyugati kapura továbbra is szükségük volt, 
s ez okozta azt, hogy a lépcsőtornyot nem a homlokzat tengelyében építették fel, 
hiszen ellenkező esetben a nyugati bejárás vagy a torony földszintjén keresztül 
vezetett volna (mely a földszintről a torony felsőbb szintjeire való feljutást lehetet-
lenítette volna el, de legalábbis nehezítette volna meg), vagy a nyugati kapu került 
volna kiszorított helyzetbe. Mivel a jelek szerint a korábbi nyugati kaput ismét fel 
akarták használni, a lépcsőtoronynak a nyugati homlokzat tengelyében való felépí-
tése szóba sem jöhetett, hiszen úgy a kapu a torony egyik oldalán sem fért volna 
el. Így viszont a kapu kényelmesen elfért, a torony északnyugati támpillérjének 
szögét pedig úgy alakították ki, hogy az a kapuból minél kevesebbet takarjon el. 
A kapu fölé ugyancsak egy korábbi elemet, a második periódusú templom egyik 
ablakát építették be újra.

Egy-két, e periódussal kapcsolatos megfi gyelés részletezésével hadd maradjunk 
még néhány percig adósak, hiszen azok ismertetése a periódus datálásának ponto-
sításához járulhat hozzá! Vegyük előbb sorra mindazokat az adatokat, ami a késő 
gótikus periódus korhatározásához segítséget nyújthatnak.

Papp Szilárd meggyőzően bizonyítja, hogy ez az építkezés – döntően Bátori 
András fi a András donátorsága alatt – 1494 és 1511 között zajlott le. A datálást 
nem csupán az épületen fellelhető jellegzetes megoldások (térforma, boltozat, 
ablaktípus, reneszánsz elemek alkalmazása, stb.) támasztják alá, hanem írott 
források is. Anélkül, hogy e datálás jogosságát alapvetően megkérdőjeleznénk, 
néhány, továbbra is meglevő ellentmondásra fel kell hívni a fi gyelmet. Lássuk 
mindjárt az építés kezdeteként megjelölt 1494-es évszámot! Ennek alapjáról Papp 
Szilárd a következő módon nyilatkozik: „A templom záradékának két keleti tám-
pillére közül a délinek a lábazati rézsűjén, ahol a körítőfalhoz csatlakozik, 94-es 
szám látható befaragva. A szám közvetlenül a kő bal szélénél helyezkedik el, s az 
előtte levő lábazati kő már cserélt. Így nem lehetünk biztosak benne, hogy a 94-
es szám előtt egykor 14-es is szerepelt-e, de a meglevő számjegyek faragásának 
módja és elhelyezkedése miatt aligha gondolhatunk másra, mint évszámra”.34 A 
32. Arra, hogy ez a – kétségtelenül csekély statikai szerepet játszó – támpillér miért éppen itt épült fel, 

nem tudunk magyarázatot adni.
33. A boltozat és a nyugati fal egykorúságát megkérdőjelező vélemények cáfolata: Papp, 2005., 70., 497. lj.
34. Papp, 2005.,  68., és 486. lj.
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4-es számjegy jellegzetes formája miatt nem vitatható, hogy a 94-es szám nem 
újkori bevésés eredménye, azonban annak feltevése, hogy ez valóban egy 1494-
es évszám maradványa volna, véleményünk szerint kissé merész gondolat. Azzal 
egyet kell értenünk, hogy a szóban forgó szám semmiképpen sem lehet elhelyezési 
szám, az azonban – mivel a számmal ellátott kő előtti eredeti lábazati elem ma 
már nincs meg – semmivel sem bizonyítható, hogy egy évszám második fele volna. 
Csupán még egy ellenvetés: miért vésnének fel úgy egy négyjegyű számot, hogy 
annak két-két eleme két külön kőtömbre essen, ha kényelmesen megoldható lett 
volna az is, hogy egyetlen kőre vésik?

Amennyiben fenti okfejtésünk (a második periódus datálásáról) helyes, úgy alig-
ha valószínű, hogy a mai templom felépítése Bátori István vajda (†1493) életében 
megkezdődött volna. Ezért elviekben nem zárhatjuk ki az 1494-es kezdést, de nem 
a fenti évszámtöredék(?) alapján.

A donátor személye vitathatatlannak tűnik: „AD HONOREM MAGNI DEI 
EIVSQ(VE) MATRIS VIRGINIS INTEMERATE AC DIVI GEORGY MARTIRIS MAG-
NIFICVS DOMINVS ANDREAS ANDREE DE BATOR FILIVS SVIS IMPENSIS HOC 
TEMPLVM A FVNDAMENTIS EVTRVXIT OB PIETATEM” olvasható a déli kapu 
szemöldökköve feletti frízen. Világos beszéd, a templomot alapjaitól fogva Bátori 
András fi a: András építette, saját költségén. A szóban forgó András 1490-ben tűnik 
fel a forrásokban, s 1534-ben éri a halál. Életének ideje látszólag jól egybevág a 
templom harmadik periódusának datálásával, azonban a kezdés időpontját illető-
en meggondolandó, hogy ugyanezen András csupán 1517-ben tartotta esküvőjét, 
így 1494-ben még bizony csak kicsi gyermek lehetett!35 A  további problémák ott 
kezdődnek, hogy a kutatás egyértelműen megállapította, hogy a déli reneszánsz 
kapu másodlagos helyzetben van, annak helyén eredetileg más – talán egy késő 
gótikus – kapuzat állt. Ennek értemében a feliratos kőelem sem lehet eredeti he-
lyén, sőt, az is bizonyos, hogy nem ehhez a reneszánsz kapuhoz tartozott. Sajnos, 
semmiféle információnk nincs arról, hogy honnan került ez a kő mai helyére. Mivel 
a feliratban megemlítik, hogy a templom Szent György (és Szűz Mária) tiszteletére 
épült, el kell fogadnunk, hogy eredetileg is ehhez a templomhoz tartozott (csak 
a kisördög kedvéért: elvileg akár még az sem zárható ki, hogy máshol – például 
a család másik rezidenciáján, Ecseden – is állhatott egy Szent György templom, 
melyet Báthori András fi a András építtetett…), talán a mai kapu előzményének 
egyik eleme volt.

A fentiek ellenére sem lehet okunk kételkedni abban, hogy a mai templomot 
valóban Bátori András emeltette, hiszen ezt állítja Siegmund Herberstein császári 
követ is, amikor visszaemlékezik az 1551-ben Nyírbátorban tett látogatására, el-
mondja, hogy Bátori Bonaventura (András) apja – azaz a fent emlegetett András 
– gazdagon díszített, szép templomot emeltetett itt.36 Az építkezés kezdetének idő-
pontját azonban – véleményünk szerint – célszerű volna kissé későbbi időpontra, 
az 1500 körüli évekre tenni.

Az építkezés befejezését a stallumon olvasható 1511-es évszám alapján szokás 
meghatározni. Bár a szöveg („…HOC OPVS PERFECTVM EST ANNO D MCCCCC-
XI”), mely szerint ez az alkotás az Úr 1511. esztendejében készült el, nyilvánvalóan 
a stallumra és nem a templomra vonatkozik, általánosan elfogadott vélemény, 
hogy a templom is erre az időre épült fel. Megerősíteni látszik ezt a véleményt 

35. Az adatért C.Tóth Norbertnek tartozom hálás köszönettel.
36. Az adatot közli: Papp, 2005., 69.
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az is, hogy a készíttetők nevei között a templom építésével is kapcsolatba hozott 
Bátori András (továbbá idősebb testvérei: György és István – megjegyzendő: őket 
a déli kapu feletti, a templom építését mindenestül Bátori Andrásnak tulajdonító 
felirat egy szóval sem említi!) is szerepel. A szövegben azonban semmi sem utal a 
templom és a stallumok kapcsolatára. Mindazonáltal a szakirodalomban többször 
felmerült már, hogy a ma is meglevő két hátaspad valójában nem ide készült, 
hanem a nyírbátori minorita templomból szállították volna át későbbi helyére. A 
kételkedés oka elsősorban az, hogy a stallumoknak nem sok keresnivalójuk vol-
na egy plébániatemplomban, azok inkább valamiféle testület céljait szolgálhatták 
eredetileg. A kérdés megválaszolására Papp Szilárd – amellett, hogy egyértelműen 
kizárja, hogy a stallumok valaha is a minorita templomban álltak volna37 – roppant 
szellemes megoldást javasol: felveti egy családi összefüggésű lovagi társulat lehető-
ségét, esetleg a Zsigmond-kori Sárkányrend felélesztésére tett kísérletet tételez fel. 
Ennek alátámasztására a Bátoriak körében következetesen használt sárkány-motí-
vumnak a templomban való gyakori előfordulását hozza fel.38 Sajnos azonban sem 
valamiféle, családi összefüggésű lovagi társulat létére, sem pedig a Sárkányrend 
Bátoriak általi felélesztési kísérletére nem utal semmiféle írott forrás, így egyelőre 
ez nem több tetszetős fi kciónál. A sárkány-motívum kedveltségét megerősítette a 
Bátoriak említett, sárkányölő ősének hagyománya. Ezt a hagyományt csak tovább 
erősítette a sárkányrendi tagság.

Lássuk azonban, milyen újdonságot eredményezett a stallumokkal kapcsolatban 
a kutatás? Annyi egyértelműen bebizonyosodott, hogy a szentély hosszanti falainak 
csonka faloszlopai sosem futottak le a járószintig, a várt helyeken sem levésett 
kőfaragványok, sem kiemelt kőelemek helyének kifoltozása nem mutatkozott, a 
téglasorok zavartalanul futottak. Ez azonban nem jelent többet, mint azt, hogy 
eleve úgy számoltak: ezeken a helyeken valamit (stallumokat, összefüggő falképeket 
vagy más elemeket) el fognak helyezni. Ez akár még arra is utalhat, hogy a stal-
lumok valóban eredetileg is ide készültek volna. Van azonban egy meggondolkod-
tató körülmény: Az 1962-64-es helyreállításig a templom déli, gótikus ablakainak 
könyöklői a mainál kb. 1 m-rel magasabban húzódtak, s csak ekkor bontották 
azokat vissza az eredeti magasságig.39 A könyöklők szintjének megemelése isme-
retlen időpontban, de bizonyosan a stallumok elhelyezésekor következett be, mert 
azok felső része betakart az ablakokba. Ez inkább arra enged következtetni, hogy 
a stallumokat nem ide tervezték, hiszen miattuk már meglévő szerkezeteket kellett 
átalakítani. Mindezek alapján nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a stallumo-
kat eredetileg is ide szánták, így az egyik stallumon szereplő 1511-es évszám sem 
feltétlenül kapcsolható a templom befejezéséhez.40 Megjegyzendő, hogy a stallumok 
a protestáns liturgikus térben már könnyebben hasznosíthatóak voltak, mint egy 
37. Papp, 2005., 74. Hozzá tartozik ehhez, hogy Papp Szilárd azt a problémát, hogy a stallum egykor 

befordított szakaszai a hátukat mutatták volna a hajó felé, azzal oldja fel, hogy azokat amúgy is takarta 
egy-egy mellékoltár, s bizonyítékként egy 1915 előtt készült fényképre hivatkozik, mely a templomot 
abban az állapotában mutatja, ahol a stallumok még a helyükön állnak, s a déli fal mellett még látható 
az egyik mellékoltár menzája (a képen ezen nyugszik a szószék) Papp, 2005., CXVI. tábla, 291. kép. 
Igaz, hogy ezt az építményt Möller István 1931-es alaprajza (CXVII. tábla) is mellékoltárnak nevezi, de 
ezeken túl semmi bizonyíték nincs arra nézve, hogy ez nem a szószék újkori alépítménye volt.

38. Papp, 2005., 74-76.
39. Papp, 2005, 196., 142. lj.
40. A stallumok eredeti helyére C.Tóth Norbert több lehetséges megoldást is javasolt. Közülük az egyik 

legtetszetősebb az, hogy a stallumok eredetileg a nyírbátori Bátori várkastély valamelyik termében 
állhattak, ahol a család egyetemének összejövetelein használhatták azokat. Az elmélet – sajnos – iga-
zolhatatlan.
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plébániatemplom esetében, így elhelyezésükre lehet, hogy csak a templom pro-
testáns kézre kerülését követően [mely már Bátori György (1530–1590) életében 
bekövetkezett] került sor.

Mindezek fényében a harmadik építési periódus befejezésének eddig vélt időpontja 
sem sebezhetetlen vélemény. A magunk részéről a következő módosítást javasoljuk: 
a templom 1517-re, Bátori András esküvőjére már bizonyosan készen állt.

Most már csak egyetlen adósságunk maradt: a jelenlegi déli kapu elhelyezésének 
valószínűsíthető időpontja. Mivel a mai kapu provenienciája ismeretlen – legfeljebb 
készítésének ideje tehető az 1530-as évekre, elsősorban sárospataki párhuzamok 
alapján – az elhelyezés akár akkortájt, akár – ha máshonnan került Nyírbátorba 
– később is megtörténhetett. Mivel az új kapuhoz a Bátori családra utaló címereket 
és feliratot is felhasználták, az új kaput nyilván még a család két fő ágának kihalta 
előtt (ecsedi ág: 1605, somlyai ág: 1613) elhelyezték.

A nyírbátori református templom kutatására fordítható idő méltatlanul ke-
vés volt az épület jelentőségéhez mérve. Mindazonáltal úgy véljük, hogy – nem 
csupán roncsolásos módszerek alkalmazásával – sikerült felállítanunk egy olyan 
építéstörténeti vázlatot, melybe a történeti adatok, a korábban, illetve most tett 
helyszíni megfi gyelések logikusan és csaknem hiánytalanul beilleszthetőek, szá-
mos, korábban ellentmondásosnak tűnő részlettel együtt. Készséggel elfogadjuk, 
hogy a történeti épületeken sokszor találkozunk szabálytalanságokkal, valamiféle 
rendező elv látszólagos hiányával. Tagadhatatlan az is, hogy valóban voltak az 
építkezés menete közbeni változtatások is. Semmiképpen sem szabad azonban 
kiindulnunk abból, hogy szabályok, rendező elvek eleve nem is voltak! Bármiféle 
épület megalkotása legalább bizonyos mértékű tervezést igényelt, s ez megköve-
tel bizonyos szabályok, rendező elvek alkalmazását. Az ezektől való eltérés vagy 
lényegtelen, vagy valami oka van. Ezek az okok nem mindig deríthetőek ki. Ha 
azonban a konkrét, bizonyítható okokat legalább részben megismerjük, az eltérések 

13. kép. A templom déli, belső homlokzata
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is értelmezhetővé válnak, a megfi gyelések logikus sorba rendezhetőek. A nyírbátori 
református templomról az adott korlátok között beszerezhető és a fentiekben rész-
letezett információk logikus sorba rendezhetőek. Természetesen – László Gyulával 
szólva – „más megoldás is lehetséges”.

14. kép. Az 1. periódusú Szent György templom és a Krisztus 
teste rotunda rekonstruált alaprajza


