
 

 

Szakmai beszámoló 

 

Levéltári éjszaka a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában 
 

„Márai asztalánál”  

(Kassa-Budapest) 

 

A Levéltári éjszaka és konferencia helyszíne: Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltára, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.,  

Időpont: 2014. november 28., péntek. 

 

A Levéltári éjszakát és ahhoz kapcsolódó konferenciát a Magyar Tudomány napjához közeli 

időpontban terveztük, az ünnepnek is tisztelegni kívántunk, miközben csatlakoztunk a Nyitott 

Levéltárak programsorozat őszi rendezvényeihez. A Magyar Nemzeti Levéltár 2007 óta 

rendezi meg az immár hagyománnyá váló rendezvényt, melynek során olyan párhuzamos 

programokon keresztül kíséreli bemutatni a levéltárat, ami a kulturális ismeretek átadását 

némi kulináris élvezetekkel is összeköti.  

 

A tudományos előadások, dokumentum ismertetések, spontán beszélgetős épület bemutatók, 

kiállítás és levéltári raktár látogatások, gyerekfoglalkozások mellett minden alkalommal egy 

díszvendéggel vagy kiemelt programmal is találkozhatnak a látogatók. Aki pedig csak némi 

„hétköznapi” beszélgetésre vágyik, az az épület legfelső szintjén a levéltár munkatársainak 

vendégeként kávéházi élményekkel is gazdagodhat.  

 

AZ ESTE SORÁN AZ ALÁBBI KIEMELT PROGRAMOK VOLTAK: 

 

I. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanulóinak és tanárainak a koncertje, ifj. Sapszon 

Ferenc karnagy vezényletével 

 

II. Tudományos konferenciával egybekötött beszélgetés, a témához kapcsolódó levéltári 

dokumentumok bemutatásával kívántunk megemlékezni a 25 éve elhunyt Márai Sándorról. A 

konferencia programja rendben lezajlott, az előadásokat DVD felvevővel rögzítettük, a 

Videotóriumba fel fognak kerülni:  

 

18
10

–18
30

 RIPP ZOLTÁN, (Politikatörténeti Intézet): 25 évvel ezelőtt. A rendszerváltás 

Magyarországon 

18
30

–18
50

 L.BALOGH BÉNI, (MNL OL): A Külügyminisztérium Emigrációs Politikai 

Osztályának iratai (1964-1991) 

18
50

–19
10

 KOVÁCS ELEONÓRA, (MNL OL): Az emigráns iratok gyűjtésének tapasztalatai. A 

Szathmáry hagyaték 

19
30

–19
50

 FRIED ISTVÁN, (JATE): Márai Sándor emlékezete  

19
50

–20
10

 MÉSZÁROS TIBOR, (PIM): Kései üzenet a száműzetésből. Mit hagyott ránk Márai? 

20
10

–20
30

 ÖTVÖS ANNA, (Kassa, Magyar Tudományos Könyvtár): Márai és Lola. Grosschmid 

Sándor és Matzner Ilona. Szerelem első látásra? 

 

III. VIDA PÉTER SZÍNMŰVÉSZ előadó estje Márai Sándor és a szerelem témakörben  

 

IV. EGYÉB  



Az est alatt a Levéltár épületét szabadon, illetve idegenvezetéssel egybekötve egyaránt meg 

lehetett tekinteni. Még utoljára kinyitottuk a „Hátország a Nagy Háborúban” című kiállítást. 

A Lovagteremben Mészáros Tibor irodalomtörténész vetítéssel és eredeti iratok 

bemutatásával egybekötött előadást tartott a Márai Sándorról. A földszinten a főigazgató-

helyettesi szobában eredeti Ybl terveket mutattak be a kollégák. A gyermekprogramok a 

második emeleten voltak, az este folyamán négy raktárt nyitottunk meg, a kollégák 

raktárlátogatások, az irodalmi kávézó „Márai asztalánál” programok rendben lezajlottak. 

V. ÖSSZEGZÉS 

2014. évi konferenciánk és levéltári fesztiválunk célja az volt, hogy bemutassuk a szakmai 

közönség és a levéltári éjszaka vendégei számára Márai Sándor személyét és művészetét, 

megidézzük azt a kort, amelyben alkotott, és felidézzük tragikus halálát. Egyben fel kívántuk 

hívni a vendégeink figyelmét arra sokszínű, színes és változatos polgári kultúrára, amely 

Kassa városát a századfordulón jellemezte. Rendezvényünk egyben a nemzetközi 

kapcsolatépítésünk részét is jelentette, mivel az egyik előadónk (Ötvös Annak) Kassáról 

(Szlovák Állami Tudományos Könyvtár) érkezett, illetve a rendezvényünket meglátogatta a 

Szlovák Levéltárosok Egyesületének elnöke is Mária Grófová. 

 

Az estet látogatók száma mintegy 300 fő volt, ami viszonylag alacsonynak számít. Ez a rossz 

időjárásnak, a késő novemberi időpontnak, illetve a nem elégséges média reklámnak is 

betudható. A rendezvény színvonalával kapcsolatos visszajelzések alapján a Levéltári éjszaka 

sikeres volt, remélhetőleg a továbbiakban is meg tudjuk rendezni az önmagunk és látogatóink 

örömére.  

A szakmai beszámoló és a konferencia fényképei a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján 

http://mnl.gov.hu és a központi működtetésű portálon a http://hungaricana.hu is elérhetők. 

 

 

Budapest, 2015. április 2. 

 

 

 

 

Garadnai Zoltán 

Szakmai felelős 
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