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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 

290.000,-  forint  támogatásban  részesült  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények 

Kollégiuma  döntése  alapján.  A támogatásból  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum Báthori  István 

Múzeuma „Korszakváltás Erdélyben Báthory Gábor és Bethlen Gábor uralkodása idején”  

című konferenciát valósította meg, a pályázatban leírtak szerint.

A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi

honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

A konferencia időpontja: 2013. november 14.

A  Báthori  István  Múzeum  fontosnak  feladatának  tekinti  Nyírbátor  gazdag  középkori 

hagyományainak  ápolását,  a  település  történetében  meghatározó  szerepet  játszó  Báthori  család 

emlékének ébren tartását, a korszakkal kapcsolatos új tudományos ismeretek közvetítését. A legújabb  

kutatások eredményeit kétévenként megrendezett tudományos konferenciák keretében tesszük közzé:  

2009-ben a török ellenes hadviselés, 2011-ben az ecsedi Báthori család története volt a téma.

Az  idén,  folytatva  a  hagyományokat,  Báthory  Gábor  erdélyi  fejedelem  halálának  400.  

évfordulója,  illetve  Bethlen  Gábor  fejedelemmé  választásának  ugyancsak  400.  évfordulója  adta 

konferenciánk témáját, amelyet 2013. november 14-én tartottunk a MNM Báthori István Múzeumában 

Korszakváltás Erdélyben Báthory Gábor és Bethlen Gábor uralkodása idején címmel. 

A konferenciát a MNM Báthori István Múzeuma szervezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Honismereti Szövetség közreműködésével.  



A konferencia előadóinak a 16-17. század neves kutatóit kértük fel. Nyolc előadás hangzott el 

az alábbi sorrendben és témákban:

− Mohácsi Endre: „Bethlen Gábor vagy az patyolatot teszi fel, vagy az tenger vizét issza meg,  

de egyiknek meg kell lenni”. Az 1613-as év nagylúcsei Dóczy András levelei tükrében

− Szendiné Dr. Orvos Erzsébet: Bethlen Gábor Debrecennek adományozott kiváltságlevelei

− Dr. Ulrich Attila: Pénzek, pénzforgalom és pénzügyi problémák Báthory Gábor és Bethlen 

Gábor fejedelmek uralkodása alatt

− Dr. Papp Klára: Kassa és Várad szerepe Bethlen Gábor fejedelemsége idején

− Dr.  Báthori  Gábor:  Bethlen  Gábor  és  a  porta  katonai  együttműködése  a  harmincéves 

háborúban

− Debreczeni-Droppán Béla: Debreczeni Tamás pataki prefektus Bethlen Gábor képe

− Dr. Gyulai Éva: Sziléziai követek Bethlen Gábor besztercebányai országgyűlésén

− Katona Csaba: Ördögszekéren. Báthory Gábor fejedelem interpretációi irodalmi művekben 

A konferenciát kiállítás egészítette ki. A tablók mellett eredeti tárgyak és dokumentumok is 

segítenek felidézni az erdélyi és a magyar történelem ezen időszakát.  A Nyírbátorhoz és a Báthori  

családhoz  köthető  okleveleket  a  konferencia  ideje  alatt  a  MNL  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  

Levéltára kölcsönözte számunkra.

A  konferencián  múzeumi,  levéltári  szakemberek,  nyírbátori  középiskolás  diákok, 

múzeumpártoló és múzeum baráti köri tagok, pedagógusok, a Megyei Honismereti Szövetség tagjai 

vettek részt. A konferencián résztvevők száma 105 fő volt.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a Bethlen évforduló kapcsán méltóképpen emlékeztünk a 400 

évvel  ezelőtti  eseményekről,  Báthory  Gábor  és  Bethlen  Gábor  erdélyi  fejedelmek  történelmi 

jelentőségéről.  Az  új  források bevonásával  készült  előadások bővítették eddigi  ismereteinket,  más  

előadások a partiumi, felvidéki területek Bethlen Gábor politikájában betöltött szerepének mélyebb  

összefüggéseire világítottak rá. 

Nyírbátor, 2013. december 6.



„Korszakváltás Erdélyben Báthory Gábor és Bethlen Gábor uralkodása idején” 

című konferencia fotódokumentációja

A konferencia megnyitása Dr. Tomka Gábor köszöntője

Balla Jánosné polgármester köszöntője A konferencia résztvevői

A konferencia előadói: 

Szendyné dr. Orvos Erzsébet Dr. Ulrich Attila



Mohácsi Endre Dr. Báthori Gábor

Debreczeni-Droppán Béla Gyulai Éva

Dr. Papp Klára Katona Csaba

A „Korszakváltás Erdélyben” című kiállítás megnyitója



„Korszakváltás Erdélyben Báthory Gábor és Bethlen Gábor uralkodása idején”

Sajtóanyag 

http://hir.ma/tudomany/tortenelmi-konferencia-az-1600-as-evek-erdelyerol-
nyirbatorban/164076

Történelmi konferencia az 1600-as évek Erdélyéről Nyírbátorban

Történelmi konferenciát rendeznek az 1600-as évek Erdélyéről a nyírbátori Báthori Ist-
ván Múzeumban csütörtökön.

Szabó Sarolta, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intéz-
mény igazgatójának tájékoztatása szerint a Korszakváltás Erdélyben című konferencián Bá-
thory Gábor és Bethlen Gábor fejedelem uralkodásának idejéről tartanak előadásokat a kuta-
tók.

Báthory Gábor (1589-1613) 1608-tól volt erdélyi fejedelem, a hajdúk segítségével szerezte 
meg a trónt. A történészek egy régebbi véleménye szerint “erőszakos” kormányzó volt, a 
Habsburgok és a törökök mellett az Erdélyben élő szászokat is magára haragította, akiknek 
megszüntette önkormányzatát, sőt fővárosukat, Szebent is megszállta. Talán ez is szerepet 
játszhatott halálában, az Erdélybe bevonuló törökök elől Váradra menekülő Báthoryt ugyanis 
meggyilkolták.

Báthory Gábor után Bethlen Gábor (1580-1629) lett Erdély új fejedelme. Ő elődjének bizal-
masa, tanácsosa volt, nagy szerepet játszott Báthory tisztségbe kerülésében. Bethlen is a füg-
getlenségért küzdött a Habsburgok ellen, célja az önálló magyar királyság helyreállítása volt 
Erdélyben. Ebben korai halála akadályozta meg.

A csütörtökön 10 órakor kezdődő konferencián nyolc előadás hangzik el, valamint Korszak-
váltás Erdélyben címmel kiállítást is megnyitnak.

Az előadók közül Mohácsi Endre (Nyíregyházi Jósa András Múzeum) Erdély 1613-as évét 
Nagylúcsei Dóczy András egykori szatmári és felső-magyarországi főkapitány levelei tükré-
ben idézi vissza.

http://hir.ma/tudomany/tortenelmi-konferencia-az-1600-as-evek-erdelyerol-nyirbatorban/164076
http://hir.ma/tudomany/tortenelmi-konferencia-az-1600-as-evek-erdelyerol-nyirbatorban/164076


Báthory és Bethlen idejének pénzeiről, pénzforgalmáról és pénzügyi problémáiról Ulrich Atti-
la (Nyíregyházi Kállay Gyűjtemény) beszél a konferencián.

Papp Klára (Debreceni Egyetem BTK Történelemtudományi Intézet) Kassa és Várad 1613 
utáni szerepéről szól, míg Báthori Gábor (Nyírbátori Báthori István Múzeum) Bethlen és a 
porta katonai együttműködését ismerteti a harmincéves háború éveiből.

Debreczeni-Droppán Béla (Magyar Nemzeti Múzeum) Debreczeni Tamás pataki prefektus 
Bethlen Gábor képe, Gyulai Éva (Miskolci Egyetem BTK Történelemtudományi Intézet) Szi-
léziai követek Bethlen Gábor besztercebányai országgyűlésén, míg Szendiné Orvos Erzsébet 
Bethlen Gábor Debrecennek adományozott kiváltságlevelei címmel tart előadást.

Katona Csaba (Magyar Tudományos Akadémia BTK Történelemtudományi Intézet) Ördög-
szekéren – Báthory Gábor fejedelem interpretációi irodalmi művekben című előadására várja 
az érdeklődőket a nyírbátori történelmi konferencián.
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