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A programsorozat célja 

Történelmi rendezvénysorozatunk a Nagy Háborúban elesett katonákról emlékezik meg. Száznégy 

esztendeje, hogy lángba borult a világ. Megkezdődött az első világháború, amelynek négy éve mind 

Európa, mind az egész világ történetének borzasztó, az áldozatok millióit követelő időszaka volt. Ezek 

a történések mély nyomot hagytak a magyarság, az Osztrák-Magyar Monarchia és teljes Európa 

szívében.  

Fél évre tervezett könyvtári programsorozatunk keretében olvasóink egy történelmi időutazáson 

vehettek részt, melynek során bejártuk az egykori frontokat, lövészárkokat, kavernákat, leróttuk 

kegyeletünket a háborúban harcolt és elesett hős katonák emléke előtt. Mindezt változatos 

formában tettük, megszólítva könyvtári közönségünk minden rétegét: általános és középiskolás 

diákokat, katonai pályára készülő fiatalokat, felnőtteket. 

Közvetett cél  

A pályázati projekt megvalósításával a könyvtárhasználatok száma nő, a résztvevők informálódási és 

tanulási képessége fejlődik, a résztvevő szervezetekkel kialakított partnerség erősödik, a könyvtár 

szolgáltatási kínálata bővül. 

A könyvtár új módszerekkel és programokkal kíván hozzájárulni az olvasáskultúra fejlesztéséhez. 

Programsorozatunk a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a korai szocializáció és az iskoláskor 

alatti nevelés, kompetenciaalapú képzés támogatását teremtette meg. 

Részletes programtervünk: 

Programsorozatunkat 2017 őszén a „caporettói csoda” néven emlegetett, az I. világháború tizenkét 

isonzói csatájának sorát záró hadműveletet bemutató előadással indítottuk el. Caporetto a magyar 

hadtörténelem egyik legfontosabb emlékhelye, a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe. 

2018 tavaszán a Hősök Emléknapjához közeledve május 24-én fogadtuk az Isonzó Expresszt, mely 

történelmi rendezvénysorozatunk országszerte is egyedülálló záró eseménye volt. 

2017. október 25. 
17.00-19.00 

Sorsfordulók – Sorsfordítók 
A caporettói csoda – „Itália közepében lesz a sírom” 
Herman István (Eszterházy Károly Egyetem) előadása 

2017. október 25 – 2017. 
november 7. 

Olvass Gárdonyit! 
irodalmi pályázat Gárdonyi Géza I. világháborús novelláihoz 

2018. március 21. 
10.00-14.00 

Hertelendy Gábor honvédelmi vetélkedő 

2018. április 16. – 2018. 
május 30. 

„Gondolatban mindig ott leszek” – műtermi portrék az I. 
világháború idejéből – emlékkiállítás 

2018. május 9. 
14.00-18.00 

Sorsfordulók – Sorsfordítók 
Emlékülés az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi 
Intézete oktatóinak és helytörténeti kutatók előadásában az első 
világháborúról 
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2018. május 16. 
16.30-19.00 
 

Szürke senkik 
Az I. világháborús film vetítése és közönségtalálkozó Kovács 
Istvánnal, a film rendezőjével és Trill Zsolttal, a film 
főszereplőjével 

2018. május 24. 
Nosztalgiavonattal az első világháborúba – az Isonzó Expressz 
Egerben 

 

2018. március 21. 

Hertelendy Gábor Honvédelmi Vetélkedő 

A Hertelendy Gábor Honvédelmi Vetélkedő a Heves Megyei Védelmi Bizottság – a 

honvédelmet mint össztársadalmi feladatot alapul véve – többfordulós évente megrendezésre 

kerülő tematikus hónapokból álló honvédelmi vetélkedője. Célja az ifjúság hazafias-

honvédelmi szerepének támogatása. A 7. osztályos – Heves megyei - diákok járási selejtezőkön, 

majd megyei döntőn mérték össze tudásukat. 

Az idei évi vetélkedő járási selejtezőjének kiemelt témája az első világháború volt. A - 

szellemi és gyakorlati tudást is igénylő - feladatok a diákok történelmi ismeretire épült, a 

versengés könyves környezetben, nem hagyományos „könyvtártúra” formájában valósult 

meg. A több érzékszervet is megmozgató vetélkedőn a fiatalok több feladatban is 

összemérhették tudásukat és gyakorlatiasságukat: többek között tudniuk kellett az első 

világháború vázlatos történetét (Éljen a háború!), ki kellett magukat ismerniük a vaktérképen 

(„Győzünk, mert velünk az igazság!). Meg kellett határozniuk egy gyalogsági kard részeit 

(Kard ki kard!), melyet aztán meg is kellett tudniuk tartani (Ne add fel!). Az informális 

tanulási folyamat elősegítése érdekében a könyvtár az első világháborúról szóló szakkönyveit 

és reprezentatív albumait is használhatták a tanulók. 

A vetélkedő pozitív hozadéka, hogy a megvalósulás során a tanulók olyan tapasztalatokra 

tettek szert, amelyek segítséget nyújtanak számukra a társadalom hasznos tagjaivá válásának 

folyamatában.  

A résztvevők köre: Heves megyei általános iskolások 
A megjelentek pontos vagy becsült létszáma: 60 fő 

 

2018. április 16. – május 31. 

"Gondolatban mindig ott leszek" – kiállítások a Galériában 

A 2018. április 16-án, hétfőn nyíló emlékkiállítás több intézmény és civil szervezet 

összefogásából született meg: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az Eger Vára 

Barátainak Köre Egyesület, a Dsida Jenő Baráti Kör és a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú 

Alapítvány együttműködésében. 
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A kiállításon látható tablókat a levéltárosokból, muzeológusokból, könyvtárosokból és 

amatőr kutatókból szerveződő Nagy Háború Blog állította össze. A kiállítás a háború ideje 

alatt készült elsősorban műtermi fotókból adott át egy válogatást. 

A Nagy Háború – ahogy akkoriban nevezték – dédszüleink, ükszüleink generációjának 

meghatározó életeseménye volt: szinte minden családban hazavártak valakit a harctérről, a 

hadifogolytáborból. Vőlegények, apák és férjek a fronton, leányok, asszonyok és gyerekek 

pedig a hátországban vették számtalanszor kézbe szeretteik fényképét. A korabeli 

felvételeken megjelenik a frontra indulás előtt családjával, feleségével vagy egymaga 

fényképezkedő katona. Ha a távollét miatt nem volt lehetőség közös fényképre, akkor társuk 

fotóját kezükbe fogva készült felvétel, de előfordult az is, hogy a családi fotográfiákra utólag 

montírozták rá a katonáskodó családfőt. A fotók emlékbe készültek, melyeket otthon és a 

katonai szolgálat helyén, legyen az hátország vagy lövészárok, egyaránt féltve őriztek. 

A tablókat eredeti, az Isonzó folyó melletti területről származó műtárgyakkal egészítettük ki, 

amelyeket a Magyar Tartalékosok Szövetségének Hagyományőrző Tagozata gyűjtött eredeti 

helyszínen, illetve a szolnoki Helikopter Bázis bocsátott a rendelkezésünkre. A tárlat fontos 

részét képezte az Isonzó folyó kanyargó szakaszáról készített fotó nagyított másolata 

kiegészülve egy géppuskaállással, homokzsákokkal, kövekkel. 

A katonai felszerelések beszerzésében és az installáció kialakításában nagy segítségünkre 

volt a Heves Megyei Védelmi Iroda, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, a 

Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, és az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. 

A kiállításmegnyitón köszöntőt mondott Martonné Adler Ildikó, Eger MJV alpolgármestere és 

Dr. Koller József dandártábornok, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis 

Parancsnoka, helyőrségparancsnok. A portré kiállítást bemutatta: Pintér Tamás történész, a 

Nagy Háború Blog munkatársa 

A résztvevők köre: közgyűjteményi dolgozók, történészek, katonák, könyvtárosok, civilek 
A megjelentek pontos vagy becsült létszáma: 350 fő 
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2018. május 16. 

Szürke senkik Egerben – közönségtalálkozó a film alkotóival 

Az első világháború idején játszódó filmalkotás egy többnemzetiségű felderítő 

csapatról szól, amely az ellenséges vonalak mögött kísérli meg megsemmisíteni az 

olasz haderők kommunikációs központját.  

A filmet hazánkban 2016-ban mutatták be. A könyvtári filmvetítésen vendégünk volt a 

film rendezője Kovács István és az egyik főszereplő Trill Zsolt. A film producere Lajos 

Tamás ingyenesen lehetővé tette a film vetítését.  

A találkozón először megtekintettük az alkotást, majd Dr. Bartók Béla főiskolai docens 

vezetésével beszélgetés kezdődött az alkotókkal. Érintettük a film készítésének 

körülményeit, a történelmi hátteret, a rendező előző filmjeit és terveit. Bartók Béla, 

mint történész mesélt a filmben látott harcmodorról és a galambok jelentőségéről az I. 

világháborúban. A jó hangulatú és nehezen véget érő beszélgetés igazi élmény volt 

minden résztvevőnek. 

A résztvevők köre: az I. világháború iránt érdeklődők, a magyar filmet kedvelők 
A megjelentek pontos vagy becsült létszáma: 35 fő 

 

2018. május 9. 14.00-19-00 

Sorsfordulók, sorsfordítók 

Emlékülés az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete oktatóinak 

előadásában az első világháborúról 

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének munkatársai olyan 

történeteket mondtak el a város érdeklődő polgárságának, melyből megismerhetővé válik 

közös történetünk. A történelemtudomány legújabb eredményeit mutatták be közérthető 

módon. Ezúttal az emlékülés előadásaiban az I. világháború olyan sorsfordító eseményeibe 

nyerhettünk bepillantást, melynek pontosabb megismeréséhez saját kutatásaikkal is 

hozzájárultak. 

Az előadások: 

A háború és a parlamentarizmus – Dr. Pap József, főiskolai tanár (EKE) előadása 

A háború hatott a belpolitikai életre hiszen a háborús évek alatt átalakul a parlament 

szerepe, megjelent az igény a politikai elit részéről is a választójog kiterjesztésére. A 

radikalizálódott tömegek megjelenése a belpolitikai életben azonban komoly problémákat 

vetett fel a kor számára, melyeket részletesen bemutatott a történész szemével. 
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Bratríci (Cseh katonák Egerben az 1. világháború idején) – Dr. Bartók Béla, főiskolai 
docens (EKE) előadása 

A háború átformálta a társadalmat, egész korosztályok kerültek a frontra. Hiányzott a 

munkáskéz. A korábbi megkérdőjelezhetetlen férfi szerepekben nők tűntek fel. Az elhúzódó 

megpróbáltatás inflációt gerjesztett, ami tömegessé tette a nyomort. A fokozódó 

feszültséggel párhuzamosan az emberek azt tapasztalták, hogy az erőszak a 

konfliktusmegoldás legális formája, hiszen a háború gyakorlatilag ezt jelentette számukra.  

A háború és a hadsereg – ifj. Hermann István tudományos kutató, az EKE volt 
hallgatójának előadása 

A háború átformálta a hadsereget, harcászati és hadászati változás zajlott le. A modern 

tömeghadseregek felszerelése, frontra juttatása soha nem látott logisztikai kihívások elé 

állította az államokat. A tömegek mozgatása, harcra késztetése pszichológiai kérdéseket is 

felvetett, hiszen a lövészárkokban egy-egy roham esetén szinte biztos halálba indultak a 

katonák. Ezt a nyomást nem minden katona tudta elviselni. A fentieken túl az érdeklődők 

megtudhatták, hogyan értékelődtek át a hősiesség, az önfeláldozás és a gyávaság klasszikus 

kategóriái is. 

Az első világháború legeredményesebb magyar pilótája: Ittebei Kiss József hadnagy  
Előadó: Magó Károly zászlós (Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis) 

Kiss József a Császári és Királyi Légierő legeredményesebb magyar pilótája volt az első 

világháborúban, összesen 19 igazolt légi győzelmet aratott. Életének és sikeres katonai 

pályájának legfontosabb állomásait mutatta be az előadás. 

Az egri hadikórházakról és a Hősök temetője történetéről – Kerékgyártó 
József helytörténeti kutatóelőadása 

Milyen hadikórházak létesültek a háború kitörésekor és annak folyamán Egerben, kik voltak a 

fenntartóik? Milyen szerepe volt Egernek a Vörös – Kereszt Egylet helyi szervezeteinek és a 

katolikus egyháznak a kórházak létesítésében? A kórházban elhunyt katonák végső 

nyughelye a Hősök Temetője a Kisboldogasszony temető nyugati részén lett kijelölve. Kiket 

temettek ide? E kérdésekre választ kaphattunk az előadásban. 
  
A program az Eszterházy Károly Egyetemmel és a Dsida Jenő Baráti Körrel közösen került 
megrendezésre.   
 

A résztvevők köre: az I. világháború iránt érdeklődő felnőttek, diákok 
A megjelentek pontos vagy becsült létszáma: 30 fő 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1sz%C3%A1ri_%C3%A9s_Kir%C3%A1lyi_L%C3%A9gier%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
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2018. május 24. 

Nosztalgia vonattal az első világháborúba – az Isonzó Expressz Egerben 

A programok sorát a Hősök Napjához közeledve egy olyan nagyszabású eseménnyel zártuk, 

mely eddig példanélküli a könyvtárak életében: Egerbe hoztuk a vonatot, melyről három 

éven át három ország beszélt: az Isonzó Expresszt. Ezzel az országosan is kiemelkedő 

programmal a nosztalgiavonat megalkotásának eredeti szándékát kívánjuk erősíteni: 

„a közös emlékezés adjon erőt mindannyiunknak, hogy szeretettel és kegyelettel 

emlékezzünk mindazokra, akik a Nagy Háborúban hazájukért a végsőkig kitartottak, akik a 

harcok közben életüket adták, és a hátországban maradottakra, akik hiába várták őket 

haza.” 

 

A rendezvény szervezésének irányelvei 

Programunk szervezésekor figyelmet fordítottunk a központi pályázati koncepcióra, s 

beépítettük a korábbi, országos kampányok lebonyolítása során szerzett tapasztalatainkat.  

A tervezésbe bevontuk a térségeket, az egész megyére kiterjedő programot szerveztünk. 

Felvettük a kapcsolatot a településeken működő oktatási intézményekkel, nyugdíjas 

körökkel, kulturális egyesületekkel.  

Törekedtünk a minél szélesebb nyilvánosságra, kommunikációra. Az eseményekről 

értesítettük a helyi sajtót, rádiót, televíziót és az elektronikus médiát. Nemcsak könyvtárunk 

adott ki sajtóközleményt, hanem együttműködő partnereink is.: a Heves Megyei 

Kormányhivatal Védelmi Irodája, a MÁV Nosztalgia Kft., programunk megjelent a Nagy 

Háború Blog honlapján. Két hónapon át hirdettük az eseményt az Egri Magazin hasábjain. A 

programról különböző információs csatornákon, a Facebook-on és könyvtári hírleveleinkben 

is küldtünk folyamatos tájékoztatást. Honlapunkon közzétettük a rendezvény meghívóját, a 

vonatlátogatás rendjét, a már lezajlott programokról készült fotókat. A tudósításokat, a 

Média Eger által szervezett televíziós stúdióbeszélgetést archiváltuk. 
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A honlapon közzétett vonatlátogatás rendje, részletes program 

 

A vonat, amelyről három éven át három ország beszélt, negyedszer is útnak indul 2018. május 24-

én... ez alkalommal Egerbe, a vasútállomásra. A Hősök Napjához közeledve emlékezünk meg az első 

világháború hőseiről, történéseiről a Bródy Sándor Könyvtár és a MÁV Nosztalgia Kft. közös 

szervezésében. Az Isonzó Expressz nosztalgia-kocsijaiban a Nagy Háború Blog előadói és katonai 

hagyományőrzők közreműködésével, a Sebő-együttes szívet-lelket melengető zenei előadásával 

egész nap várjuk Önöket. 

Részletes program 

9.00 Felvonulás katonazenekarral a könyvtár épületétől a vasútállomásig 

9.30 Megnyitó ünnepség, a vonat fogadása katonazenekarral 

10.00 – 17.30: 

 A Nagy Háború Blog történészeinek (Pintér Tamás, Stencinger Norbert, Rózsafi János, 

Bartók Béla) előadása az I. világháborúról, 

 a Sebő együttes Híd az Isonzón című műsora, 

 Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozat bemutatója. 

 

A vonatlátogatás rendje 

Az expressz három kocsival 1 napra érkezik Egerbe. 

Délelőtt 9 órakor a könyvtár Kossuth Lajos utcai bejárata elől – könyvtárosok és érdeklődők – 

katonazenekarral indulunk a vasútállomásra a nosztalgiavonat fogadására, melynek programjai a 

köszöntők elhangzása után három kocsiban párhuzamosan zajlanak majd 3 turnusban: 

1. délelőtt 10.00 és 11.30 között, 

2. délután 13.30 és 15.00 valamint 

3. délután 16.00 és 17.30 között. 

 

Az egyes turnusokban a történelmi, zenei és hagyományőrző előadásokat ennek megfelelően 

körforgásszerűen hallgathatják meg az érdeklődők, mindegyiket 20-25 perc időtartamban. A kocsik 

befogadóképessége egyenként 40 fő, párhuzamosan 120 fő fogadására van tehát lehetőségünk a 3 

kocsiban. Így a szerelvény utastereiben zajló programokon való részvétel regisztrációhoz kötött. Az 
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érdeklődők az egyes turnusok másfél órája alatt kocsiról kocsira haladnak, hogy mindegyik 

előadásból ízelítőt kaphassanak. A délutáni két turnusban újabb 120-120 látogatót fogadunk. 

További programjaink 

(10-től 17.30-ig folyamatosan) 

A vasútállomás peronján az „Iskolapadból a doberdói pokolba” című kiállítást tekinthetik meg Kókay 

László naplója és fotóalbuma alapján a doberdói mindennapokról. 

A vasútállomás és SPAR áruház közötti parkoló katonai sátraiban 

 A MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda katonai toborzás statikus 

fegyverzetbemutatója zajlik: a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója 

alkalmából a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a 

honvédség és a társadalom kapcsolatát erősítő, a katonai hivatást népszerűsítő közéleti 

rendezvény 

 A fiatalokat az első világháborúhoz kapcsolódó ügyességi erőpróbára várjuk, 

leleményességüket, kreativitásukat szellemi erőpróbán kamatoztathatják.  

A helyes megfejtők között apró ajándékokat, könyveket sorsolunk ki. 

Az expressz előadásainak szüneteiben 

a magyar hadtörténelem kiemelt eseményére, a Nagy Háborúra jellemző, azt hitelesen megjelenítő 

egyenruházati cikkek, szerelvények, tábori eszközök, fegyverek és fegyvermásolatok, zászlók illetve a 

katonai táborozás eszközeinek bemutatásával emlékezünk. 

 

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Jelentkezés és regisztráció a Bródy Sándor Könyvtár munkatársainak elérhetőségein:  

 Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (kcszs@brody.iif.hu, +36 30 / 341 4550), 

 Szécsényi Orsolya (szorsolya@brody.iif.hu, +36 30 / 245-5589). 

A programot az Első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja. 

A projekt közvetlen célja volt, hogy felidézzük az első világháborút és a kapcsolódó 

történelmi eseményeket, s a hősöknek és áldozatoknak méltóképpen állítsunk emléket, 

mindezen túl: 

 a könyvtár és a potenciális könyvtárhasználók közötti kapcsolat erősítése, a 

partnerség kiterjesztése. A könyvtár adottságainak, tárgyi és emberi erőforrásának 

kihasználása a meghatározott olvasásnépszerűsítési célok elérésében.  

 A programban résztvevők (elsősorban diákok) számára maradandó esztétikai és 

örömteli közösségi élményt nyújtani, ismereteiket az informális tanulás eszközeivel 

bővíteni. 
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 A programban résztvevők intellektuális és érzelmi nevelése, a hátrányos helyzetűek 

részére folyamatos ismeretbővítéssel támogatott szocializációs folyamat elősegítése, 

kulturális esélyegyenlőség biztosítása könyvtári eszközrendszer szerepének erősítése 

az élethosszig tartó tanulás folyamatában. 

A résztvevők köre: Heves megyei általános és középiskolások, az első világháború iránt 
érdeklődő felnőttek 
A megjelentek pontos vagy becsült létszáma: 550 fő 

A programot maradéktalanul megvalósítottuk, az eseményt óriási érdeklődés övezte. Az 

előzetes regisztráció zökkenőmentesen zajlott, az eseményre még az utolsó napon is 

érkeztek új jelentkezők. Az ezt követő napokban folyamatosan kaptuk az elismerő szavakat 

telefonon és e-mailben, ezekből kettőt idézek: 
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Média-, sajtóvisszhang 

 

1. A Média Eger honlapján 

http://www.tveger.hu/2018/05/24/isonzo-expressz-az-i-vilaghaboru-hoseire-emlekeztek/ 
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2. Heves Megyei Kormányhivatal honlapján 
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3. A HEOL hírportálon 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nosztalgiavonattal-latogattak-az-elso-vilaghaboruba-
videokkal-1137703/ 

 

 

 

A háború során sokan életüket áldozták. Az ősszel lehulló lombok besüppedt katonasírokat takarnak. 
Már a hozzátartozók is eltávoztak az élők sorából. A kollektív emlékezetnek kell átvenni, és megőrizni 
a halottak emlékét, nemzeti hagyományaink ébren tartását. 

Eger, 2018. június 25. 

 

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna 

pályázati felelős 

 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nosztalgiavonattal-latogattak-az-elso-vilaghaboruba-videokkal-1137703/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nosztalgiavonattal-latogattak-az-elso-vilaghaboruba-videokkal-1137703/
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Mellékletek 


