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Az  idei  esztendőben  június  30.  és  július  2.  között  került  sor  a Magyar  Levéltárosok 

Egyesületének  vándorgyűlésére  Szekszárdon,  a  Magyar  Nemzeti  Levéltár  Tolna  Megyei 

Levéltárának  szervezésében.  A  három  napos  programsorozat  fő  témája  az  I.  világháború 

levéltári  vonatkozásainak  kérdései  voltak.  A  rendezvényre  Magyarország  valamennyi 

levéltárából,  valamint  a  szomszédos  országok  különböző  levéltáraiból  érkeztek  kollégák 

(több mint 20 fő külföldi és határon túli magyar levéltáros). A Lengyel Levéltáros Társaság öt 

fővel képviseltette magát  (Anna Gruszczyńska, Anna Krzeminska, Hanna Krajewska,  Izabela 

Gass, Maciej Jasiński), Ukrajnából ketten érkeztek (Csatáry György, Kutassy Ilona), a szlovák 

levéltárakat négyen képviselték (Mária Grófová, Németh Szilvia, Novák Veronika, Stresnyák 

Gábor).  Szintén  népes  delegáció  érkezett  Szerbiából,  illetve  a  Vajdaságból  (Fodor  István, 

Novák Gizella, Mezei Zsuzsanna, Molnár Tibor, Slobodan Mandic és Stevan Mackovic), illetve 

Szlovéniából  is érkezett képviselő (Gregor Jenuš). Először vett részt az MLE rendezvényén a 

cseh  levéltáros  egyesület  új  elnöke  (David Valusek),  valamint  német  és  olasz  levéltárosok 

(Elisabeth Steiger és Francesca Nemore).   

 

A háromnapos rendezvény három elemre épült. Az első panel önálló konferenciaként 

épült  be  a  vándorgyűlésbe,  amelynek  megrendezéséhez  már  rendelkeztünk  pályázati 

forrással,  ezért  a  jelen  pályázatunknak  az  nem  képezte  részét.  Az  önálló  nemzetközi 

konferenciát A „Nagy Háború” – gazdaság és társadalom, emberi sorsok a világháborúban 

címmel  rendeztük meg. A  két  rendezvény,  a  centenáriumi  konferencia és  a hagyományos 

éves  vándorgyűlés  tér‐  és  időbeli  összeolvadása  révén  lehetővé  vált,  hogy  mindkét 

eseményen jelen volt a levéltáros társadalom nagy része.  
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A  vándorgyűlés első napján  a  köszöntők elhangzását  követően  került  sor  a  szakmai 

díjak átadására, amelyet a néhány éve elhunyt kollégáról, Dóka Kláráról neveztek el.  

Az első napi plenáris ülésen előadás hangzott el a Nagy Háború közelmúltbeli és napjainkbeli 

historiográfiájáról a téma egyik legelismertebb hazai kutatójától (Pollmann Ferenc, HM HIM). 

Nemcsak a korszakkal  foglalkozó résztvevők számára tartalmazott  fontos  információkat az  I. 

világháborúnak  az  osztrák  levéltárakban  található  magyar  vonatkozású  forrásait  és 

kutathatóságukat bemutató előadás (Kiss Gábor, HM HIM Bécs). A Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárának munkatársai a „Nagy Háború” magyarországi gazdasági és társadalmi 

hatásait (Völgyesi Zoltán), a Habsburg‐Lotaringiai család és az első világháború „kapcsolatát” 

(Fiziker Róbert), valamint a kémek és elhárítók szerepét (Kovács Tamás) mutatták be. Az első 

nap rendezvényeit fogadás zárta. 

 

A  vándorgyűlés  második  napján  folytatódott  „A  ’Nagy  Háború’  –  gazdaság  és 

társadalom,  emberi  sorsok  a  világháborúban”  című  konferencia.  Az  előadók  főispáni 

hagyatékban  (Káli Csaba, MNL ZML), személyi  iratokban és  levelekben  (Nagy Szabolcs, Tóth 

Péter,  Fekete  Tamás, MNL  VeML),  valamint ma már  határon  túli  levéltári  gyűjteményben 

(Molnár  Tibor,  Zentai  Történelmi  Levéltár)  található  első  világháborús  forrásokat mutattak 

be.  A  kollégák  munkájának  eredménye  sírkutatásban  (Bojtos  Gábor,  MNL  JNSzML)  vagy 

adatbázisépítésben (Kaba Eszter, Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár) is megnyilvánul, 

ezek egy‐egy példáját is megismerhették a résztvevők.  

 

A  plenáris  üléssel  párhuzamosan  három  szekció  lebonyolítására  is  sor  került.  A 

Nemzetközi Szekcióban elsősorban az  I.  világháborúval  kapcsolatos  tematikában  folytattak 

angol  nyelvű  diskurzust  a  levéltáraikban  található  forrásokról,  illetve  a  centenáriumi 

rendezvényekről a külföldi vendégek és a hazai érdeklődők. Természetesen az egyes országok 

levéltárügyének  aktuális  problémáiról,  újdonságairól  is  szó  esett  (pl.  új  szlovén  levéltári 

törvény).   

 

Az  Állományvédelmi  Szekcióban  elsősorban  aktuális  kérdések,  problémák,  eredmények 

megosztása  került  napirendre,  amelyek  között  esettanulmány  (Kirics  Márta,  MNL  BML), 

kiállítás‐rendezés  állományvédelmi  tapasztalatai  (P.  Holl  Adrien,  BFL),  valamint  általános 

tapasztalatok (Albrechtné Kunszeri Gabriella, Czikkely Tibor, MNL OL) egyaránt elhangzottak.  
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A Gazdasági Szekcióban részt vevő kollégák az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 

11.) rendelet alkalmazásának tapasztalatairól (Hetényi Tiborné, BFL), a belső kontrollrendszer 

működéséről (Prait Zoltánné, MNL SML), a megyei levéltárak integrációjának tapasztalatairól 

(Nemesné  Zsigmondi  Erzsébet,  MNL  OL),  valamint  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  pályázati 

elszámolásának tapasztalatairól (Lovász Marianna, NKA Közgyűjteményi Kollégium) hallhattak 

előadásokat.  

 

A  vándorgyűlés  tematikájához  kapcsolódva  az  MTVA  „Lehullottak  a  falevelek”  című 

dokumentumfilmjét  is bemutatták nagyszámú érdeklődő előtt. A második nap második fele 

pedig  a  vendéglátó  Szekszárd  város  kulturális  értékeinek  megismerésével  telt,  különös 

tekintettel a városi közgyűjtemények  látogatóbarát szolgáltatásainak bemutatására. A napot 

önköltséges borkóstoló zárta speciális kulturális‐gasztronómiai programként.  

   

A  vándorgyűlés  harmadik  napján  három  szakmai  szekció  ülésére  került  sor.  A  Forrásközlő 

Szekció nagyobb  részben a genealógia és a proszopográfia  levéltári  forrásaival kapcsolatos 

munkát reprezentáló előadásokat vonultatott fel az idei esztendőben (Laczlavik György, MNL 

OL, Bilkei Irén, MNL ZML, Márkusné Vörös Hajnalka, MNL VeML, Cserna Anna MNL TML), de 

külön teret szentelt az I. világháborús tematikának is (Bekő Tamás, MNL ZML).  

 

Az  Informatikai  Szekció munkája  szintén  csak  áttételesen  kapcsolódott  az  I.  világháború 

tematikájához.  Inkább  a  tavalyi  esztendőben  az  MNL  OL‐ban  és  a  BFL‐ben  bevezetett 

nyilvántartási  rendszerek  használata  első  tapasztalatainak  (Kántor Balázs, MNL OL, Boross 

István, MNL VeML), valamint új digitalizációs projektek és online szolgáltatások bemutatása 

(Batalka Krisztina, BME Levéltár, Zsidi Vilmos, BCE Levéltára, Cseh Gergő Bendegúz, ÁBTL), a 

digitalizációhoz  kapcsolódó  nemzetközi  projektekben  való  részvétel  (Komlósi‐Gera  Zsófia, 

MNL OL) és a Magyar Levéltári Portál fejlesztésével (Török Péter, BFL) kapcsolatos kérdések 

határozták meg. 

 

A  Közgyűjtemények  részvétele  a  non  formális  oktatásban  Szekció munkájával  ebben  az 

évben  is a  levéltárpedagógia kialakítását, metodikai megalapozásának elősegítését tűzték ki 

célul a szervezők.  
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Az  idei program  a  történelmi évfordulók, nemzeti emléknapok és  a helyi  történelmi  tér  a 

levéltár‐pedagógiai foglalkozásokba való beemelését fogta át (Farkas Andrea, Ólmosi Zoltán, 

MNL‐OL, Mákos Judit, Szabóné Maslowski Madlen, MNL JNSZML, Rácz Attila, Vágola Éva, V. 

László Zsófia, BFL). A résztvevők kitekinthettek a levéltár, az iskola és oktatás kapcsolatára az 

Egyesült Királyság levéltáraiban is (Csombor Erzsébet, MNL KEML).  

 

A  vándorgyűlést  lezáró  plenáris  ülésen  az  egyesület  elnöke  méltatta  és  minden 

résztvevő  nevében  megköszönte  a  MNL  Tolna  Megyei  Levéltár  munkatársainak  a 

vándorgyűlés programjainak lebonyolításában nyújtott segítségét, illetve köszönetet mondott 

az egyesület részéről szervezőmunkát végző titkárnak és adminisztrátornak.  

 

A vándorgyűléssel és a hozzá kapcsolódó konferenciával az volt a törekvésünk, hogy 

az  I.  világháború  kitörésének  100.  évfordulójára  méltó  módon  emlékezzen  a  magyar 

levéltáros  társadalom.  Egyesületünk,  mint  a  szakma  átfogó  ernyőszervezete  különösen 

feladatának érezte a méltó megemlékezés alkalmának és lehetőségének a megteremtését. A 

plenáris,  illetve a szekcióüléseken elhangzott előadásokat értékelve  leszögezhetjük, hogy az 

a  törekvésünk  is  teljesült, hogy a korszak avatott  történészei, hadtörténészei mellett  teret 

adjunk  elsősorban  azoknak  a  levéltáros  kollégáknak,  akik  bel‐  és  külföldön  őrzik,  kezelik, 

kutatják a világháború eseményeit tükröző dokumentumokat. 

 

Szintén sikeresnek minősíthető a vándorgyűlés abból a szempontból  is, hogy népes külföldi 

delegációt  láttunk  vendégül,  részben  a  közös  történelmi  sorsból  adódó  kötelezettségből, 

főként  azonban  az  ismeretek  átadását  és  megszerzését  biztosítandó.  Az  elmúlt  évekhez 

hasonlóan  igen  gazdag  szakmai  programmal  készültek  a  szervezők.  A  plenáris  üléseken 

tucatnyi, a szekcióüléseken pedig közel 30 előadás hangzott el. 

 

A  levéltáros  vándorgyűlés  nagy  hagyománynak  örvend  a  szakmában,  évek  óta  az 

egyik  legjelentősebb  szakmai  program,  amelynek  lebonyolításához  ebben  az  évben  is 

nélkülözhetetlen  volt  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  pályázati  támogatása,  amit  ezúton  is 

köszönünk. 
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A rendezvény programja itt olvasható: http://vandorgyules.info/program.html 

A vándorgyűlésről készült fotódokumentáció az alábbi linken található meg: 

http://leveltaros.hu/fotogaleriak  

 

 

Budapest, 2014. szeptember 5.             

 

Tyekvicska Árpád elnök 
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