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„Kállay Miklós, az utolsó magyar királyi miniszterelnök” című konferencia a Jósa András Múzeum 

tagintézményének, a Kállay Gyűjtemény új otthonának, a nagy múltú Kállay háznak az első 

tudományos rendezvénye volt. A 2021. július 2-án megrendezett konferencián elhangzott 

előadások célja volt bemutatni az egykori miniszterelnök személyét, illetve életének olyan 

részleteit, mozzanatait, amelyek perifériára szorultak, vagy eddig még nem voltak publikálva. 

A reklám- és propagandaköltség vonatkozásában készült 50 db, LA4 méretű kinyitható, színes 

meghívó, melyet a Kállay család tagjainak, valamint a különböző hivatalok vezetőinek, illetve a 

kulturális és oktatási intézmények igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek adtunk át. Szintén a 

reklám- és propagandaköltség esetében készült egy roll up dekoráció, melyet a konferencia 

napján állítottunk fel az előadóteremben. 

A rendezvényre 2021. július 2-án, délelőtt 9 órától lehetett regisztrálni, majd fél 10-kor kezdetét 

vette a program, melynek fővédnöke és levezető elnöke dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő 

volt. A konferencián 25 fő vett részt. A köszöntőket dr. Ulrich Attila Nyíregyháza MJV 

alpolgármestere, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató és 

Dohanics László gyűjteményvezető tartotta meg, majd ezt követően sor került az öt előadásra. 

Zeidler Sándor az egykori miniszterelnök kitüntetéseit mutatta be, dr. Holmár Zoltán történész 

Kállay Miklósnak, mint a Tiszántúli Automobil Club elnökének tevékenységét ismertette, dr. Bene 

János címzetes múzeumigazgató témája Kállay Mikós szabolcsi főispán és a honvédség 

kapcsolata volt, dr. Joó András, a Veritas Intézet munkatársa a szuverén Magyarország utolsó 

hónapjairól tartott előadást, míg Kertész Tünde Fruzsina történész Kállay emigrációs éveiről 

beszélt.  

A konferencia alkalmából, azonos címmel, 200 db példányban készült egy 40 oldalas kiadvány, 

mely a rendezvényen elhangzott öt előadás anyagát tartalmazza. A kiadványt a Kállay 

Gyűjteményében őrzött fotókkal illusztráltuk, mely a Jósa András Múzeum Kiadványai című 

sorozat keretében jelent meg és a konferencia napján az előadók és a résztvevők vehettek át 

belőle több példányt. 

 

 

 



 

A rendezvényről a helyi sajtó is tudósított, melyek az alábbi elérhetőségeken érhetőek el: 

 

A magyarság érdekeit képviselte mindig (Szabolcs Online) 

https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-magyarsag-erdekeit-kepviselte-mindig-5197790/ 

 

Kállay-konferencia – Történészek és a család leszármazottai is részt vettek az eseményen 

(nyiregyhaza.hu) 

https://www.nyiregyhaza.hu/post/kallay-konferencia-torteneszek-es-a-csalad-leszarmazottai-is-

reszt-vettek-az-esemenyen-2021-07-02 

 

Kállay-konferencia Nyíregyházán (Veritas Intézet) 
https://www.veritasintezet.hu/hu/esemenytar/3511-kallay-konferencia-nyiregyhazan 
 
 
„Kállay Miklós, az utolsó magyar királyi miniszterelnök” –konferencia (Kállay Gyűjtemény) 
http://kallaygyujtemeny.hu/hir/171 
 
 
 

 

Nyíregyháza, 2021. szeptember 21. 
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