
„PROPAGANDA - TÖRTÉNELEM, MŰVÉSZET ÉS MÉDIA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN”

2016. január 22. péntek

9.30 – Megnyitó – Gróh Gáspár

Plenáris előadás
9.45-10.15 – Prof. Dr. Romsics Ignác: Az első világháború – 100 
év távlatából

I. szekció: Propaganda és sajtó 
az első világháborúban (elnök: Ifj. Bertényi Iván)
10.15-10.35 – Z. Karvalics László (SZTE): Nagy Háború és pro-
paganda: a diskurzusfejlődés néhány iránya (Szabálytalan historiográ� a)
10.35-10.55 – Paál Vince: Sajtóirányítás Magyarországon a Nagy 
Háború éveiben
10.55-11.15 – Balla Tibor (HIM): Az osztrák-magyar Sajtóhadi-
szállás szervezete és tevékenysége az első világháborúban
Hozzászólások, szünet 11.15-11.30

11.30-11.50 – Klestenitz Tibor (MTA BTK TTI): A Nagy Há-
ború propagandájának megítélése a magyar sajtóban
11.50-12.10 – Kreutzer Andrea (HIM): A Légrády-konszern vi-
lágháborús vállalkozásairól (Az Érdekes Újság és annak Háborús Albuma, 
Kis Érdekes, Képes Újság, koronázási album és ünnepi ajándékok az elő� ze-
tőknek) 
12.10-12.30 – Vörös Boldizsár (MTA BTK TTI): Terek, töme-
gek, � lmek. Rendezvények magyar híradókban 1915-ben és 1919-ben
12.30-12.50 – Ifj. Bertényi Iván (Bécsi Magyar Történeti Inté-
zet): Szögelőszobrok – egy közép-európai háborús propagandajelenség
Hozzászólások, ebéd 12.50-14.00

II. szekció: Mi és ők –szövetségesek és 
ellenség(kép)ek a propagandában (elnök: Kovács Vilmos)
14.00-14.20 – Bihari Péter (Fazekas Mihály Gyak. Ált. Isk. és Gimn.): 
Képek a Nagy Háborúból: ellenfelek, szövetségesek
14.20-14.40 – Dr. Roman Holec (Pozsony, Komensky Egyetem és 
a Szlovák Akadémia Történe� udományi Intézete): Ausztria-Magyaror-
szág mint „kis nemzetek gyilkosa“ (Csehszlovák propaganda a Habsburg 
Monarchia ellen a háború ala�  és közvetlenül 1918 után)

14.40-15.00 – Pollmann Ferenc (HIM): Atrocitás propaganda és 
az osztrák-magyar-szerb háború
15.00-15.20 – Székely Tamás (MTA BTK � I): A szövetséges ural-
kodók kultusza Magyarországon az első világháborúban
15.20-15.40 – Stencinger Norbert (Nagy Háború Közalapít-
vány): „Bizalommal és reménykedve fordulunk hozzád” – tábori imaköny-
vek, harctéri imák 
Hozzászólások, szünet 15.40-16.00

III. szekció: Szöveg, forma, propaganda a front 
és a hátország hétköznapjaiban (elnök: Romsics Ignác)
16.00-16.20 – Kovács Vilmos (HIM): Magyar hadiipar a hátor-
szágban az I. világháború során
16.20-16.40  – Szoleczky Emese (HIM): „Boldog , békés lövészárok?”
16.40-17.00 – Zeidler Miklós (ELTE BTK): „A magyar sors kár-
tyái” – haza� as kártyajáték gyermekek részére
17.00-17.20 – Závodi Szilvia (HIM): Háborús propaganda a hét-
köznapi tárgyakon
17.20-17.40 – Török Róbert (Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum): „Kimérés csak addig tart, míg a készlet tart!” – élelmi-
szer- és gyarmatáru-kereskedők az első világháborúban.

2016. január 23. szombat

Plenáris előadás
9.30-10.00 – Prof. em. Buzinkay Géza: Sajtó és/vagy propaganda 
az első világháború ala� 

IV. szekció: A propaganda és 
a sajtó alakváltozatai (elnök: Boka László)
10.00-10.20 – Szabó Dániel (MTA BTI � I): A magyarországi saj-
tó a háború kitörésekor, vidék és város, lap és újságíró
10.20-10.40 – Balázs Eszter (KJF): Háborús matinék, háborús dél-
utánok, hadi beszédek (1914-1916): spontán vagy szerveze�  propaganda?
10.40-11.00 – Katona Anikó (MNG): Háborús plakát: hatásos fegy-
ver vagy patrióta giccs?
Hozzászólások, szünet 11.00-11.20

V. szekció: „Mit tegyen az író...?” – pacifizmus és 
antipropaganda az irodalomban (elnök: Balázs Eszter)
11.20-11.40 – Veres Miklós (PIM): A jövő század háborúi – Jókai 
Mór és az első világháború
11.40-12.00 – Csunderlik Péter: „Grál ha� yú, tárd ki szárnyaid!”
– haza� as „trashköltészet” az 1916-os Háborús antológiában
12.00-12.20 – Boka László (OSZK): „Énekek a nagy időkből?” – nép-
szerű háborús antológiák és paci� sta verselők a Nyugat körén kívül
12.20-12.40 – Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK): Emőd Tamás há-
borús tematikájú művei és műfajai Bárdos Artúr Modern Színpadán
Hozzászólások, ebéd 12.40-14.00

14.00-14.20 – Borbás Andrea (PIM): „De versek íródnak”, avagy az 
Ady-életmű válaszai a „mit tegyen az író a háborúval szemben” kérdésre
14.20-14.30 – Visy Beatrix (OSZK): A vers mint antipropaganda – 
Babits Mihály háborúellenes költészetéről
14.30-14.50 – Szilágyi Zsófia (SZTE): „annak, ami vele történt, 
nem volt jegye és szava” – a háború mint irodalmi téma nehézségeiről, 
Kosztolányi Pokol és Móricz Zsigmond A fejsze című novellái kapcsán
14.50-15.10 – Cséve Anna (PIM): Tükör I–IX. Móricz Zsigmond 
kéziratos könyvsorozata (1914–1918)
Hozzászólások, szünet 15.10-15.30

VI. szekció: Kiállítás és műterem – képzőművészet 
a világháború idején (elnök: Katona Anikó)
15.30-15.50 – Székely Miklós (MTA BTK MI): Kiállítások a � ont 
körül
15.50-16.10 – Róka Enikő: Művészet és művészek az első világhábo-
rúban. Egy kiállítás
16.10-16.30 – Szücs György (MNG): Kávéház, műterem, lövészá-
rok, avagy Herman zászlós kalandjai a világháborúban
16.30-16.50 – Murádin Jenő: Erdélyi művészek az első világháború 
� ontján
Hozzászólások, szünet 16.50-17.15

17.15 – Propaganda az első világháborúban című kiállítás tárlatvezetése

  Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Propaganda az első világháborúban című 
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