
6. Trianon emléknapunkon az Erdélyt védő Székely Hadosztály 
parancsnokára, a kiváló hadvezérre Kratochvil Károlyra emlé-

keztünk, megtekintve az Az elfelejtett parancsnok című filmet.

2016 júniusában a hazai németek és a tria-
noni béke kapcsolatát elemezte előadásában 
Dr. Orosz László történész. Az eseményről  
a Veritas történetkutató intézet is beszámolt. 

2018-ban a trianoni békeszerződés aláírása és aláírói körüli mítosz 
és a valóság viszonyáról tartott előadást Dr. Vizi László Tamás,  
főiskolai tanár. Kattintásra a témával kapcsolatos legfrissebb  
– a Magyarságkutató Intézet online konferenciáján elhangzott – 
előadását tekinthetik meg.

Tavaly, 10. Trianon emléknapunkon ismét Gottfried Barna történész- 
főlevéltáros járt nálunk. Mi történt az Úz-völgyében 1916–1918-ban? 
című előadását – szomorú nemzetpolitikai aktualitása miatt – kiemelten 

ajánljuk mindnyájuk figyelmébe.

8. Trianon emléknapunk egyik programpontja a HalHatat-
lanok Limanowa – a magyar győzelem 1914 című film  
vetítése volt. Az eredeti helyszíneken forgatott dokumentumfilm 
megtekintését ajánljuk itt, remélve, hogy a magyar huszárok 
hősies önfeláldozása a galíciai hadszintéren ismét fogalommá 
válik, miután 1945-ben kitöröltetett a történelemkönyvekből...

3. emléknapunkon A Trianonnal kapcsolatos 
menekültkérdést tárgyaltuk a téma kutatójával, 
Szűts István Gergely főlevéltáros kollégánkkal, 
aki többek között az innen elérhető tanulmányt 

közölte a témában.

2013-ban az 1916. évi erdélyi háború szolgált 4. Trianon emlék-
napunk témájául. Közösen megtekintettük A „Z” hipotézis című 
dokumentumfilmet, amely magyar, román és osztrák történészek 
segítségével dolgozza fel a magyar történetírás által méltatlanul 
mellőzött eseményeket. 

2014-ben, az 5. Trianon emléknap vendég-
előadója Gottfried Barna történész-főlevél-
táros volt, aki a román közigazgatás magyar 
területeken történő berendezkedéséről beszélt. 
Kapcsolódó tanulmányát ajánljuk.

T R I A N O N  2020 
a Magyar NeMzeti LevéLtár veszpréM Megyei LevéLtára 

(virtuális) 11. triaNoN eMLékNapjára

2011-ben, a Jelöletlen tömegsírok című film vetítését köve-
tően az 1944-45 ben zajlott délvidéki mészárlássorozatról 
beszélgettünk Teleki Júlia kutatóval és Forró Lajos törté-
nésszel, a film rendezőjével. Kattintásra a film megtekinthető, 
a beszélgetés meghallgatható.

2010-ben, a békediktátum aláírásának 90. évfordulóján rendezte 
levéltárunk 1. Trianon emléknapját. Az elszakított területekről 
érkező történészekkel az egyes országokban élő magyar kisebb-
ségek eltérő lehetőségeiről beszélgettünk az Azelőtt magyarok 
voltunk című, az Ausztriának ítélt burgenlandi terület magyarja-
inak sorsát bemutató dokumentumfilm megtekintését követően. 

A filmet innen is elérheti!

idei, 11., sajnos csak virtuálisan megrendezésre 
kerülő emléknapunkon a következő friss tartal-
makat ajánljuk megtisztelő figyelmükbe:

Hősök voltak? – Dr. Nagy Szabolcs főlevéltáros, 
a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettese 
Kratochvil Károlyról és a Székely Had osztályról 
a Magyarságkutató Intézet online konferenciáján 
tartott előadása. 

Igazságtalan volt a döntés – Dr. Nagy Szabolcs  
a békediktátum aláírásáról, és annak veszprémi vo-
natkozásairól beszélt a Napló újságírójának.
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https://www.youtube.com/watch?v=RxRY6zLBmdE&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=Fnr-1Ar3Vc8&list=PLD8090F718A04DA7
https://www.youtube.com/watch?v=Fnr-1Ar3Vc8&list=PLD8090F718A04DA7
https://www.youtube.com/watch?v=qgYwRIiunr8
https://www.youtube.com/watch?v=qgYwRIiunr8
https://mnl.gov.hu/sites/default/files/veml/rendezvenyek/2020/2020_06_04_trianon_11/szuts_ig_tanulmany.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yLXdFQiuDh8
https://mnl.gov.hu/sites/default/files/veml/rendezvenyek/2020/2020_06_04_trianon_11/gottfried_tanulmany.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PXzgPN9KUoI&t=2s
https://veritasintezet.hu/hu/esemenytar/913-trianon-emleknap-a-veszprem-megyei-leveltarban
https://www.youtube.com/watch?v=_effc43DyeY
https://www.youtube.com/watch?v=gtC4JLBaH28
https://www.youtube.com/watch?v=ffi9Tkb0hUc
https://www.youtube.com/watch?v=e0zviDANtRY
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagy-szabolcs-a-veszprem-megyei-leveltar-igazgatohelyettese-trianonrol-3820095/
https://www.youtube.com/watch?v=PXzgPN9KUoI&t=2s

