Pályázati szakmai beszámoló
az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK
450. ÉVFORDULÓJÁN
„A KEGYELMED SZERELMES URÁT…
AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE”
CÍMŰ KONFERENCIA

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 003/35/12. számú döntése 1.00.000,Ft összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 3508/00962 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz Nádasdy Tamás halálának 450. évfordulóján a kegyelmed
szerelmes urát… az úristen ez világból kivette című konferencia.
A pályázati tevékenység a következőkben leírt módon befejeződött. Az elvégzett feladatok az
elfogadott pályázatban leírtak szerint valósultak meg.
2012. október 12-én, pénteken 16 órakor került sor a Nádasdy Tamás életét bemutató
kamarakiállítás megnyitójára a Nádasdy Ferenc Múzeum Kék szalonjában. A programot Kátai
Zoltán énekmondó előadása vezette be. A vendégeket Kondora István, Sárvár polgármestere
köszöntötte. Bejelentette, hogy a város üdvözli az Országgyűlés döntését, melynek értelmében a
városok átveszik a területükön található múzeumokat. Örömének adott hangot, hogy a kiállítás
megnyitóján jelentheti be először a Nádasdy Ferenc Múzeum városi fenntartásába kerülését. A
kiállítást Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató-helyettese, a Nemzeti Kulturális
Alap Közgyűjteményi Kuratóriumának vezetője nyitotta meg. A múzeumi invitálást azért is fogadta el első szóra, ugyanis a korszak kutatójaként jól ismeri Nádasdy Tamás tevékenységét is.
Megnyitójában nemcsak áttekintette Nádasdy Tamás életét, hanem külön kiemelte, milyen hasznosnak tartja, ha egy múzeumi kiállítás vállalja levéltárban található források közérthető bemutatását.
A kiállítás forgatókönyvét Bilkei Irén, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa, valamint Takács Zoltán, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója írta. A kiállításhoz eredeti dokumentumokat kölcsönzött a Zalai Megyei Levéltár és a Vas Megyei Levéltár, a tablókon megjelenő képek, metszetek
közléséhez a Magyar Nemzeti Múzeum járult hozzá. A kiállításhoz saját tervezésű vitrinek és tablók készültek.
2012. október 13-án, szombaton került sor a konferencia lebonyolítására. A múzeum teltházas
dísztermében nemcsak a levéltárak munkatársai, a szombathelyi egyetem tanárai vettek részt, hanem szép számban jelentek az érdeklődő sárvári polgárok is. Az előadások több szempont figyelembevételével mutatták be a XVI. század legjelentősebb alakjának, Nádasdy Tamásnak az életét.
A téma elismert kutatói új eredményekről számoltak be a család középkori történetével, a kora
újkori arisztokráciában betöltött helyével, más családokkal való kapcsolataival kapcsolatban. Az
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előadások érintették Nádasdy Tamás kapcsolatrendszerét, gazdasági összeköttetéseit, illetve a
mindennapi gazdálkodás gyakorlatát. Szintén új oldalról mutatták be Nádasdy kulturális tevékenységét, illetve Tamás úr szerepét Szülejmán szultán 1532. évi nagy hadjáratában. Részletes elemzés
hangzott el a lenyűgöző karriert befutott Nádasdy Tamás katonai erényeiről.
A konferencia előadói és előadásuk címe
 PÁLFFY GÉZA történész, MTA BTK Történettudományi Intézet: A Nádasdy család a magyar arisztokráciában
 BENCZIK GYULA levéltáros, Vas Megyei Levéltár – ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS történész, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal: A Nádasd nemzetség és a Nádasdy család
eredete
 NÓGRÁDY ÁRPÁD történész, MTA BTK Történettudományi Intézet: A Kanizsaiak és
sárvári uradalmuk a késő középkorban
 BILKEI IRÉN főlevéltáros, Zala Megyei Levéltár: Nádasdy Tamás zalai kapcsolatai
 BESSENYEI JÓZSEF: egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola: Nádasdy Tamás gazdasági kapcsolatrendszere
 REICHARDT GABRIELLA történész, PhD-hallgató, Sárvár: A gazdálkodás gyakorlata a
Nádasdyak sárvári uradalmában
 ÁCS PÁL irodalomtörténész, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: Sylvester János irodalmi
programja: a magyar nyelv felfedezése
 BARISKA ISTVÁN történész, nyugalmazott főlevéltáros, Kőszeg: A Nádasdy család és az
Oszmán Birodalom 1532. évi hadjárata
 SZIBLER GÁBOR történész, Nádasdy Ferenc Múzeum: Nádasdy Tamás, a katona
A konferencia levezető elnöke: DR. KENYERES ISTVÁN főigazgató-helyettes, Budapest Főváros Levéltára, az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának vezetője
A konferencia zárásaként Tinódi Sebestyén modernkori utóda, Kóta Pál idézte fel a kor hangulatát, sőt krónikáshoz méltóan egyben megénekelte az idei Nádasdy Történelmi Fesztivál idején
lezajlott sárvári nagy ostrom eseményeit is.
A kiállításról fényképfelvételek, a konferenciáról fénykép- és videofelvétel készült.
A konferenciáról és a kiállításról a Nádasdy Ferenc Múzeum honlapja (www.nadasdymuzeum.hu)
mellett beszámolt a helyi média, illetve a Zala megyei napilap. Külön tudósítást készített a Duna
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Televízió. A kiállítást az elmúlt másfél hónapban megtekintették a sárvári általános iskolák felső
tagozatos diákjai, illetve a középiskolák szervezett csoportjai.
A konferencia és a kiállítás sikeres lebonyolítása hozzájárult a sárvári múzeum törekvéséhez,
melynek eredményeként az intézmény megerősíti helyzetét a regionális és országos tudományos
hálózatban. A múzeum helyet és keretet biztosított a tudományos közélet szereplői számára
eredményei bemutatására, megvitatására, a tudományosan megalapozott ismeretek széles körű
megismertetésére.
Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának hozzájárulása nélkül a program sikeres lebonyolítására
nem kerülhetett volna sor. Szakmai beszámolómmal egyben köszönöm az NKA Közgyűjteményi
Kollégiumának munkánkhoz nyújtott segítségét.
A szakmai beszámoló letölthető itt:
http://nadasdymuzeum.hu/muzeum.php?tart=15
Sárvár, 2012. december 7.

Takács Zoltán
a Nádasdy Ferenc Múzeum
igazgatója

4

Melléklet

A konferencia és a kamarakiállítás nyomdai változata
5

A kamarakiállítás megnyitója előtt

Kátai Zoltán énekmondó
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A kiállítás megnyitó protokollja (Takács Zoltán, Kondora István, Kenyeres István)

Pálffy Géza a konferencia nyitó előadását tartja
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Előadók és hallgatók

Hallgatók
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Kóta Pál záró előadása
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Meghívó a Nádasdy Ferenc Múzeum levelező rendszeréből
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A konferencia és kiállítás beharangozója a Zalai Hírlap on-line kiadásában

Beszámoló a konferenciáról a Nádasdy Ferenc Múzeum honlapján
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