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A Magyar Papírmúzeum 2018. május 28-án 
konferenciát és időszaki kiállítást rendezett 
az első világháborús nemzeti jótékonyság 
témaköréből.

A kiállítás törzsanyagát Bedő József papírrégi-
ség-gyűjtő és a múzeum első világháborús kü-
löngyűjteményéből válogatott, jótékony célú 
kiadványokból állította össze a két kurátor, Bedő 
József és Pelbárt Jenő. A több száz darabból ál-
ló válogatás számos, olyan különleges ritkasá-
got tár a látogatók elé, amelyek most tekinthetők 
meg először rendezett formában. Adomány- 
jegyek, sorsjegyek, képes levelezőlapok, megvál-
tási jegyek, plakátok jelenítik meg az 1914–1918 
közötti nemzeti összefogás és széles körű jóté-
konyság rendkívül változatos méretű, érdekes 
alakú, megható tartalmú és ma is aktuális célú, 
papíralapú kiadványait. A különös gonddal ösz-
szeállított tárlókban és tablókon a kibocsátó ál-
lami és civil szervezetek valamennyi jelentős 
jótékonysági célú akciója, terméke és történeti 
kategóriáinak ismertetése megtekinthető. A ki-
állítást dr. Diószegi György Antal művelődés- 
kutató nyitotta meg. 

A konferencia a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum (HM HIM), az Országos Széchényi 
Könyvtár (OSZK), a Magyar Papír- és Vízjeltör-
téneti Társaság (MAPAVIT), valamint a Magyar 
Papírmúzeum (MPM) szakembereinek összefo-
gásával valósult meg. A korszak önzetlen jóté-
konyságának sokféleségét a téma avatott szakér-
tői elevenítették fel vetített képes előadásaikban. 

Jótékonyság az első világháborúban 
ÚJ IDŐSZ AKI K IÁLL ÍTÁS NYÍLT A MAGYAR PAPÍRMÚZEUMBAN

Pelbárt Jenő

A dr. Závodi Szilvia (HM HIM) elnökletével zajló, 
egész napos tanácskozáson a következő előadá-
sok hangzottak el:
  Bedő József (MAPAVIT, MPM): Az első világ-

háborús adományjegyek
  dr. Kreutzer Andrea (HM HIM): Az Auguszta- 

alap 1918-as tevékenysége
  Tóth Orsolya (HM HIM): A Hadsegélyező Hi-

vatal jótékony célú kiadványai
  Samu Botond (ÖSZK): Jótékonysági célú bé-

lyegek az OSZK első világháborús gyűjtemé-
nyéből

  dr. Szoleczky Emese (HM HIM): Tallózás az el-
ső világháborús jótékony célú képeslapok kö-
zött

  Dr. Sallay Gergely (HM HIM): A háborús jóté-
konyság jelvényei

  Pelbárt Jenő (MAPAVIT, MPM): Az első világ-
háborús jótékonysági célú, papíralapú emlé-
kek és vízjeleik tanulmányozása

  Facsar Mihály: A Kober Leó-féle Hadsegélyező 
Hivatal kártyái

A konferenciát és a kiállítást az Első Világhábo-
rús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.

A Jótékonyság az első világháborúban című idő-
szaki kiállítás 2018. december 31-ig látogatható 
a dunaújvárosi Magyar Papírmúzeumban (2400 
Dunaújváros, Papírgyári út 42–46.) Nyitva: hétfő-
től péntekig, naponta 8–16 óráig. 
papirmuzeum@gmail.com


