Szakmai beszámoló
Az MNL Baranya Megyei Levéltára XX. Levéltári Napi konferenciájának kiállítással
egybekötött megrendezéséről
(NKA pályázati azonosítószám: 204108/01472)
A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2018. október 10-én a Hotel Palatinus
Nádor II. konferenciatermében rendezte meg „Az első világháború lezárulása és
következményei a dél-dunántúli régióban” című XX. levéltári napi konferenciáját. 2014-ben
és 2015-ben az első nagy világégés pécsi, baranyai, dél-dunántúli és országos vonatkozásait
vettük górcső alá. Idén ismét visszatértünk a Nagy Háborúhoz. Konferenciánkon az átfogó,
áttekintő jellegű had-, politika- és gazdaságtörténeti megközelítéseken túlmutatóan a témakör
elsődlegesen pécsi és baranyai mikrotörténeti aspektusai is terítékre kerültek. A rendezvény a
szakmai hallgatóságon túl a laikusok számára is érdekes és tanulságos volt. A pécsi Ciszterci
Nagy Lajos Gimnázium 9., 10. és 11. évfolyamának diákjai kísérőtanárukkal a második
szekció előadásait hallgatták végig. Konferenciánkon 79 regisztrált résztvevő volt.
A megjelenteket Kult László, az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója köszöntötte. Ezt
követően a konferenciát a rendezvény fővédnöke, Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő,
a Kulturális Bizottság alelnöke nyitotta meg. A szakmai program két részből állt, a levezető
elnöki teendőket dr. Bene Krisztián egyetemi docens, a PTE BTK Francia Tanszékének
tanszékvezetője látta el.
Az első szekcióban hat előadás hangzott el, a második szekcióban öt előadást hallhattunk. Az
elhangzott előadások időrendben a következők voltak: Dr. Hornyák Árpád (egyetemi docens,
PTE BTK): A történelmi Magyarország összeomlása és Baranya az első világháború végén;
Pintér Tamás (történész-levéltáros, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
kuratóriumának elnöke): Az utolsó erőpróba. Dél-dunántúli alakulatok és az 1918-as piavei
offenzíva; Dr. Kaposi Zoltán (egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar): A pécsi
gazdaság működési nehézségei az első világháború idején; Dr. Vargha Dezső (nyugalmazott
főlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): Pécs zenei élete az első világháborúban és az
antant-szerb megszállás idején (1914-1921); Rózsafi János (tudományos kutató, a Nagy
Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja): Pécsi honvédek a Nagy
Háború utolsó hónapjaiban; Dr. Radó Bálint (főlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára):
Doktor Sándor tevékenysége a világháború és a szerb megszállás idején; Dr. Bartók Béla
(egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem BTK): A Dunántúl falva (tolnai és somogyi
egyesületek akciója a kárpáti falvak újjáépítésében 1915-1918); Dr. Stencinger Norbert
(történész, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja): A
hadapródiskolából a hadszíntérre- Mándoky Sándor tábori lelkész naplói; Dr. Tegzes Ferenc
(nyugalmazott főlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): A pécsi hadiárvák jótevője,
Mendlik Oszkár; Dr. Bodor Mihály (levéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): A szerb
cenzúra története és működése Baranyában (1918-1921); Gyánti István (segédlevéltáros,
MNL Baranya Megyei Levéltára): A Tanácsköztársaság történetének sajátosságai Baranya
megyében.
A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára célul tűzte ki, hogy a tudományos,
szakmai rendezvényeken túl, a szélesebb társadalmi rétegeket is bevonzó közművelődési
programokat is szervezzen. Ennek keretében konferenciánk mellett, annak tematikáját követő,
azt kiegészítő kiállítást rendeztünk, melyen levéltárunk őrizetében lévő eredeti iratok,
dokumentumok, plakátok, képeslapok, fotók, és csak a kiállítás idejére kölcsönzött I.
világháborús tárgyi emlékek kerültek bemutatásra, melyek részben a pályázat keretében

beszerzett egy darab álló és egy darab fali kiállítási vitrinben kerültek elhelyezésre. Ezek
révén látogatóink átérezhetik, hogy Pécs és Baranya milyen nehézségeikkel élte
mindennapjait a Nagy Háború utolsó éveiben, egyben felvillan már a szerb megszállással
kapcsolatos, kezdetben még optimista, a békés egymás mellett élésben bízó városvezetés
hozzáállása is. A kiállítás a nagy érdeklődésre való tekintettel december 15-ig tart nyitva.
A konferenciáról és a kiállítás megnyitóról készült fényképek megtekinthetők itt:
Fényképgaléria
A rendezvényről készült beszámolót honlapunkon is elérhetővé tettük: Pályázatok
„Az első világháború lezárulása és következményei a dél-dunántúli régióban” c. időszaki
kiállításról készült fotók:

A két új vitrin a levéltár kiállítóterében

