
A Szemle olvasóihoz

A Nemzeti Kulturális Alap Reneszánsz éve programja, valamint Nyírbátor Város 
anyagi támogatásával a város, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésé-
ben 2008. november 7–8-án konferenciát rendeztünk a nyírbátori várkastély előa-
dótermében. A két napos program első napján Bene János megyei múzeumigazgató 
és Balla Jánosné polgármester köszöntötte az előadókat, a megjelent szép számú 
(a fővárosból is érkezett) hallgatóságot, majd Mátyás király és szabolcs-szatmár-
beregi támogatói címmel hangzottak el a történeti előadások Zsoldos Attila, az MTA 
TTI osztályvezetője elnökletével. A második napon Új eredmények a nyírbátori 
régészeti és műemléki kutatások alapján adtak számot a katolikus plébánia-temp-
lom (minorita kolostor) és a református templom épületein 2008 tavaszán végzett 
feltáró munkák alapján, ezt a napot Virágos Gábor, a Kulturális Örökségvédelmi 
Szolgálat főigazgatója elnökölte. A konferencia mérlegét Tringli István, az MTA TTI 
tudományos főmunkatársa vonta meg, végül a konferencia Németh Attila, a város 
alpolgármestere szavaival zárult. Kedves színfoltja volt a konferenciának, amikor 
a polgármester valamennyi előadó munkáját (akiknek egy része először járt Nyír-
bátorban) a város címerével ellátott emléktárggyal köszönte meg.

A Szemle olvasói az ott elhangzott előadások részben bővített szövegével talál-
koznak e számban. Újdonságuk annak köszönhető, hogy mind a történeti, mind 
a régészeti előadások friss kutatási eredményekre támaszkodnak: a történészek 
közül C. Tóth Norbert, Horváth Richárd és Neumann Tibor már évek óta fáradoznak 
egy Bátori-okmánytár összeállításán, s ennek anyagára alapozták mondanivaló-
jukat. Pálosfalvi Tamás, Kristóf Ilona és Nógrády Árpád pedig felvállalták, hogy 
a korszak egy-egy eddig kevéssé ismert személyét, eseményét dolgozzák fel erre 
az alkalomra. A régészek, Balázsik Tamás és Simon Zoltán pedig felhasználták a 
legújabb, a KÖSZ koordinálta feltárások eredményeit, amelyekben Juan Cabello, 
Németh Péter régészek és Markó Ágnes építészmérnök is részt vett. 

A konferencia a kisebb hozzászólások mellett mindössze egy hosszabb korrefe-
rátum elhangzására adott lehetőséget (a nyírbátori stallumokról), de szívesen fo-
gadtuk Feld István utólagos gondolatait is, mindkettő helyet kapott e számban.   

A konferencia létrejöttéért e sorok írója vállalta az anyagi és erkölcsi felelősséget, 
a Szemle e számának a megjelenését a NKA Reneszánsz év programja biztosította. 
Köszönet tehát mindenkinek, aki bármit is tett a siker érdekében.

A főszerkesztő     


