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Beszámoló 
 
a Nemzeti Kulturális Alap 2015. évi „Országos, regionális vagy megyei szintű konfe-

renciák stb. rendezésére” pályázat teljesítéséről (3508/01247) 
 

• Támogatás 
A pályázat keretében a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár fenntartója, a Veszprémi 
Főegyházmegye 300.000 forint vissza nem térítendő támogatást a „Háborús évek. A veszpré-
mi egyházmegye a második világháborúban” című konferencia megrendezésére. 
 

• Pályázat teljesítése 
Az elnyert pályázati támogatás, továbbá Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
biztosított keret, valamint saját források révén sikeresen lebonyolítottuk 2015. augusztus 26-
án a konferenciát. A rendezvényre ellátogatóktól kért regisztráció alapján mintegy 60 főt üd-
vözölhettünk az előadások hallgatói között. A konferencia több intézmény közös szervezésé-
ben valósult meg. A szervezésben a intézményünk vállalt szerepet, míg háttér-infrastruktúrát a 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola biztosította. Az elnyert támogatásból a konferencia 
terembérletét, előadóinak szállás és csoportos étkezési költségét, illetve néhányuk tiszteletdí-
ját fedeztük. 

A rendezvény ötlete a főegyházmegye 2013-ban újjá alakult Egyháztörténeti Bizottság 
hosszú távú koncepciójának, vagyis a hiányzó egyházmegye-történeti összefoglalás előkészí-
tésének jegyében fogalmazódott meg. A veszprémi érsekség – 1993-ig püspökség – történeté-
nek ugyanis ez idáig még nem készült olyan történeti feldolgozása, amely néhány magyar 
egyházmegyében rendelkezésre áll. A bizottság célul tűzte ki, hogy évente megrendezésre 
kerülő konferenciáin az egyházmegye történetének eddig fel nem tárt periódusait és szegmen-
seit dolgozza fel. E folyamat egyik lépése volt az idén megrendezett szimpózium. Bár előz-
mények, történeti kutatások és összegzések a középkor és az újkor, azon belül is elsősorban a 
18. század egyházmegye történetének vonatkozásában már készültek, a 19–20. század püs-
pökségének múltja jórészt még megírásra vár. A második világháborút lezáró fegyverszünetek 
70. évfordulóján így került sor az 1939–1945 közötti időszak egyes témáiban elismert történé-
szek és levéltárosok új kutatási eredményeinek ismertetésére. 

. Az előadók között a megyei és az érseki levéltár munkatársai mellett az MTA BTK Tör-
ténettudományi Intézetének tagjai, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói voltak 
megtalálhatók. Az elhangzott referátumok a püspöki székváros életére, az egyes püspökök 
tevékenységére, a püspöki hivatal működésére és a háborúnak az egyházmegye területén élt 
nemzetiségekre gyakorolt hatására tértek ki többek között, illetve összefoglaló előadás hang-
zott el a Mindszenty József püspök felhívására az egyházmegye plébániáiról érkezett háborús 
kárjelentések vonatkozásában. 

Terveink között szerepel az elhangzott előadások alapján készített írások tanulmánykötet-
ben történő megjelentetése: jelenleg a kiadói szerződések megkötése történik, és a jövő évben 
tartandó újabb konferencia alkalmával kívánjuk bemutatni a készülő tanulmánykötet. 

 
Támogatásukat ezúton is tisztelettel köszönjük! 
 
 dr. Karlinszky Balázs 

 levéltár-igazgató 

Veszprém, 2015. október 7. 
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