
A Ko má ro mi Mo nos to ri Erõd ré sze i nek meg te kin té se
Be mu tat ja:

DR. KOZ MA END RE a Mo nos to ri Erõd Nonprofit Kft, ny. ez re des, mun ka tár sa

Le ve ze tõ el nök: 

DR. CSIKÁNY TA MÁS D. SC.
al ez re des, Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bp., tan szék ve ze tõ egye te mi do cens

DR. KED VES GYU LA
HM Had tör té ne ti Mú ze um és Könyv tár, Bp., igaz ga tó he lyet tes, al ez re des

A lo vas ság meg vál to zott sze re pe a na pó le o ni há bo rúk ban

DR. NÉGYESY LÁSZ LÓ
Bp., nyug dí jas ve ze tõ ügyész

A kecs ke mé ti ne mes ség az 1809. évi insurrectióban

DR. PANDULA AT TI LA CSc.
EL TE BTK Tör té ne lem Se géd tu do má nyi Tan szék, Bp., egye te mi do cens

Tar so lyok (az utol só) ne me si fel ke lé sek ide jén

SOÓS PÉ TER
HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, Bp., gyûj te mény ke ze lõ

„A leg tö ké le te sebb lõ fegy ver” – a na pó le o ni kor szak gya log sá gi pus kái

DR. KREUTZER AND REA
HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, Bp., gyûj te mény ve ze tõ, mu ze o ló gus

Na pó le o ni dísz mû vek a Had tör té ne ti Mú ze um könyv gyûj te mé nyé ben

DR. MAKAI ÁG NES – DR. SZOLECZKY EME SE
HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, Bp., tör té nész, mu ze o ló gus, nu miz ma ti kus
– gyûj te mény ve ze tõ, fõ mu ze o ló gus

Na pó le on ko ri ér mek a Had tör té ne ti Mú ze um Nu miz ma ti kai gyûj te mé nyé ben

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Le vél tá ra 
 

Mo nos to ri Erõd Ko má rom
 

MEDIAWAVE Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány
 

Hon vé del mi Mi nisz té ri um Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um

Ma gyar Or szá gos Le vél tár

Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat

Xántus Já nos Mú ze um

Tá mo ga tók:

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Le vél tár Gyõ ri Le vél tár

Ko má rom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra

MEG HÍ VÓ

Gyõr, Kismegyeri Em lék mû
2009. áp ri lis 30. 9.00 óra

DR. NÉGYESI LA JOS
HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, Bp., oszt. vez., alezredes

A csa ta Kismegyeren – is mer ke dés a küz de lem hely szí né vel

Ko má ro mi Mo nos to ri Erõd Elõ a dó ter me
2009. áp ri lis 30. 10.00 óra

Le ve ze tõ el nök:
DR. KED VES GYU LA

HM Had tör té ne ti Mú ze um és Könyv tár, igaz ga tó he lyet tes

Meg nyi tó t mond

VAR GA IST VÁN
Mo nos to ri Erõd Nonprofit Kft., ügy ve ze tõ igaz ga tó

DR. CSIKÁNY TA MÁS D. SC.
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bp., al ez re des, tan szék ve ze tõ egye te mi do cens

Ko má rom 1809-ben

DR. CZIGÁNY IST VÁN
Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um igaz ga tó-he lyet tes, Bp., tör té nész, alezredes

„Anak ro niz mus, vagy ka to nai cél sze rû ség.”
A ne me si fel ke lés sze re pe a Ma gyar Ki rály ság ban 1715-1789

ÁCS TI BOR D. SC.
Bp., had tör té nész, nyu gal ma zott egye te mi ma gán ta nár, ny. ezredes

Az if jú Szé che nyi fõ had nagy a ne me si insurrectio vezérkarában…

DR. FERDI I. WÕBER Auszt ria, Wi en, tör té nész

A na pó le o ni kor szak új ku ta tá si ered mé nyei Ma gyar or szá gon

DR. VLADIMÍR SEGEŠ
Szlo vá kia, Szlo vák Had tör té nel mi In té zet, Po zsony, had tör té nész

Az insurrekció és a pol gár õr sé gek a na pó le o ni há bo rúk ide jén

Ebéd szü net

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter me

2009. áp ri lis 29.
•

Ko má ro mi Mo nos to ri Erõd
elõ a dó ter me

2009. áp ri lis 30.
•

Fõ véd nök:

Dr. Hol ló Jó zsef Fe renc
ny. al tá bor nagy, fõ igaz ga tó
Hon vé del mi Mi nisz té ri um

Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um

P R O G R A M P R O G R A M S Z E R V E Z Õ K



Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter me 
2009. áp ri lis 29. 9.00 óra

Üd vöz lõ be szé dek:

SI MON RÓ BERT BA LÁZS Gyõr Város al pol gár mes tere
Franciaország budapesti nagykövete:

ÕEXCELLENCIÁJA RENÉ ROUDAUT ÚR

A ple ná ris ülés le ve ze tõ el nö ke:

PROF. DR. GECSÉNYI LA JOS a Ma gyar Or szá gos Le vél tár fõ igaz ga tó ja

PROF. DR. HABIL. ZACHAR JÓ ZSEF D. SC.
BTK Mo dern ko ri Ma gyar Tör té ne lem Tan szék, egye te mi ta nár, Eger, ny. ez re des

Há bo rú, há bo rú, háború… 1792-1815

DR. VIZI LÁSZ LÓ TA MÁS
Kodolányi Já nos Fõ is ko la, Szé kes fe hér vár, fõ is ko lai ta nár, tan szék ve ze tõ 

Ma gyar or szág a fran cia há bo rúk ko rá ban

DR. HAHNER PÉ TER
Pé csi Tu do mány egye tem BTK, Pécs, egye te mi do cens 

Eu ró pa 1809-ben

Szü net
Könyvbemutató – Economica Kiadó
Sorozatszerkesztõ: Jean Philipp Ricolens, ny. tábornok

DR. SOÓS IST VÁN
MTA Tör té net tu do má nyi In té zet, Bp., tud. fõmunkatárs

Jó zsef fõ her ceg ná dor és a gyõ ri csa ta

DR. LENKEFI FE RENC
HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, Bp., (Bécs) le vél tá ros-tör té nész

Péchy Mi hály gyõ ri vár pa rancs nok ost rom nap ló ja 1809. 06. 13-22.

DR. NAGY-L. IST VÁN
Gróf Es ter házy Kár oly Kas tély és Táj mú ze um, Pá pa, tör té nész, mú ze um igaz ga tó

„Igye kez zen ár ta ni Já nos fõ her ceg nek...”
Fran cia ha di ter vek a ma gyar or szá gi had já rat ide jén

KRISCH AND RÁS
Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Le vél tár Sop ro ni Le vél tá ra, Sop ron, fõle vél tá ros 

Fran cia meg szál lás Ma gyar or szág sza bad ki rá lyi vá ro sa i ban

Ebéd szü net

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter me 
2009. áp ri lis 29. 13.00 óra

Le ve ze tõ el nök:

DR. HABIL UJVÁRY GÁ BOR
Kodolányi Já nos Fõ is ko la, Szé kes fe hér vár, in té zetigaz ga tó, fõ is ko lai ta nár

BEDNÁRCSIK GÁ BOR
FORPLAN BT., Bp., mér nök

A kismegyeri ma jor épü le té nek, va la mint kör nye ze té nek elem zé se
épí té sze ti szem pont ból

WINKLER KLÁ RA
Szent Ist ván Egye tem, Ta laj ta ni és Ag ro ké mi ai Tan szék, Gö döl lõ, egye te mi hall ga tó

A Pándzsa pa tak át jár ha tó sá gá nak re konst ruk ci ó ja a Gyõ ri-csa ta ide jé re

DR. WINKLER GUSZ TÁV
BME Fo to gram met ria és Tér in for ma ti ka Tan szék, Bp., ad junk tus

A gyõ ri sánc tá bor ku ta tá sa és fel mé ré se, az erõ dök re konst ruk ci ó ja 

NÉ MA SÁN DOR
Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Le vél tár Gyõ ri Le vél tá ra, Gyõr, igaz ga tó, fõlevéltáros

Gyõr vár me gye mû kö dé se a fran cia meg szál lás alatt

PROF. DR. TÓTH FE RENC
Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem SEK, Szom bat hely, fõ is ko lai ta nár

Nyugat -Magyarország 1809-ben a fran cia ha di mér nö kök sze mé vel

Szü net

DR. PHILIPPE ROY
had tör té nész (Sorbonne), Chadat

A fran cia ha di ten ge ré szet Na pó le on ko rá ban

DR. HEN RI ORTHOLAN
ez re des, had tör té nész (Musée des Invalides, Sorbonne), Pá rizs

A fran cia erõ dít mé nyek Na pó le on ko rá ban

DR. ROBERT OUVRARD
Auszt ria, Wi en, dip lo ma ta, had tör té nész

Eugene de Beauharnais her ceg és az 1809-es had já rat

DR. BEKE MAR GIT
Egy ház tör té ne ti Bi zott ság, Bp., tu do má nyos fõ mun ka társ

Habs burg – Lotharingiai Kár oly Amb rus esz ter go mi ér sek

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal bar na ter em
2009. áp ri lis 29. 13.00 óra

Szek ció le ve ze tõ el nö ke:

DR. CSURGAI HOR VÁTH JÓ ZSEF
Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros Le vél tá ra, levéltárigazgató, fõlevéltáros

LUK ÁCSI ZOL TÁN
Gyõ ri Egy ház me gyei Le vél tár, Gyõr, levéltárigazgató, fõlevéltáros

Na pó le on a ka to li kus pré di ká ci ók ban

KA TO NA CSA BA
Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bp., fõlevéltáros

A ko nyak tól Napólajosig – csá szár in terp re tá ci ói, avagy egy sa já tos utó élet

TORDAI RI TA fõ is ko lai hall ga tó, Mis kolc

Ami kor a csá szár nem a csa ta té ren hó dít – Na pó le on és a nõk

DR. ÓDOR IM RE
Ba ra nya Me gyei Le vél tár, Pécs, levéltárigazgató, fõlevéltáros

A so mo gyi ne me si fel ke lõ lo vas ez red és az 1809. évi ne me si fel ke lés

DR. TÓTH PÉ TER
Mis kol ci Egye tem BTK Kö zép ko ri és Ko ra új ko ri Ma gyar Tör té ne lem Tan szék,
egye te mi do cens

Ké szü lõ dés a fran ci ák el len a tá vo li Bor sod ban

Szü net

KAPILLER IM RE
Za la Me gyei Le vél tár, Za la eger szeg, fõlevéltáros

„A lé lek nek erei ben nem meg lan kad tak”
(Egy fel ke lõ fõ had nagy vi szon tag sá gos éle te és ha lá la)

MÁRFI AT TI LA
Ba ra nya Me gyei Le vél tár, Pécs, fõlevéltáros

Kul tusz, em lé ke zet, a fran cia em lék mû Pé csett

KOZICZ JÁ NOS
Pi a ris ta Gim ná zi um, Kecs ke mét, tör té ne lem ta nár

A kecs ke mé ti ne me si ban dé ri um 1809-es zász la ja

VAR GA ÁKOS AND RÁS
Deb re ce ni Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar, Deb re cen, PHD hall ga tó

Meg vál to zott had vi se lés – Pol gá rok fegy ver ben

P R O G R A M P R O G R A M P R O G R A M


