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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

XXXI. VAS MEGYEI LEVÉL TÁR NAP 

„Utak, utazók, utazások Vas vármegyében az 1-20. században" 

2014. április 24. 

A Vas Megyei Levéltári Napot első alkalommal 1984-ben, kerek 30 esztendővel ezelőtt rendezte meg a 

levéltár. A tudományos ülésszak előadásai 2014-ben az „ Utak, utazók, utazások Vas vármegyében az 1-

20. században " témakör köré szerveződtek. 

A konferencia elnöki tisztét Frisnyák Zsuzsa, az MTA Bölcsészettudományi Központ 

Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa töltötte be. A tematikus előadássorozat keretében 

11 referátum hangzott el. A felkért, többségében tudományos fokozattal rendelkező szakember közül 5 

fő a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, 1 fő a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria 

Egyetemi Központja, 1 fő a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, 1 fő az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltára, továbbá 1 fő a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye 

Soproni Levéltára dolgozói közül került ki. 

A 2014. évi ülésszak előadói több évszázadra visszatekintve vizsgálták az úthálózat 

kialakulását, az utazók és utazási lehetőségek változásának folyamatát, illetve áttekintették a 

közlekedéstörténet egyes szegmenseit, a lóvontatású járművektől kezdve a vasúton át a légi közlekedési 

eszközökig. A referátumok nem pusztán a közlekedési infrastruktúra változását, és elsősorban nem is 

annak technikai részleteit, hanem sokkal inkább a kérdéskör gazdaság- és életmód-történeti 

összefüggéseit, társadalmi és politikai vetületeit elemezték, izgalmas és sokszínű tematikai és 

módszertani megközelítésben. Az előadók túlnyomórészt még publikálatlan anyagokat tártak a 

hallgatóság elé. 

A konferencia nem kizárólag a levéltáros-történész szakmai közönséghez szólt; a színvonalas 

tudományos-ismeretterjesztő feladatot vállalva, és egyben a „nyitott levéltárak" programsorozat 

célkitűzéseinek megvalósítására törekedve szélesebb rétegekhez is igyekezett eljuttatni az újabb 

kutatási eredményeket. A rendezvényt több mint 100 főnyi hallgatóság kísérte figyelemmel, képet 

kapva az intézményben, illetve a régióban zajló tudományos kutatómunka néhány területéről. A 

konferenciát megtisztelték jelenlétükkel Győr-Moson—Sopron, Zala, Fejér, és Somogy megyék 

levéltárainak képviselői, Budapest Főváros Levéltára delegációja, továbbá a Szombathelyi 



Egyházmegyei Levéltár dolgozói, a Vas megyei közgyűjtemények tudományos munkatársai, a Nyugat-

magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Történelem Tanszékének tanárai, egyetemi 

hallgatók, középiskolai tanárok, honismereti és helytörténeti kutatók. A konferencia hatékonyan 

hozzájárult a hazai társintézményekkel kialakult szakmai kapcsolatok ápolásához, további közös 

kutatási projektek megvalósításának előkészítéséhez. 

A Levéltári Napról a helyi nyomtatott és elektronikus média több ízben is tudósított 

(http://vaol.hu/szombathelv/a-vasut-elott-es-utan-1617852). A rendezvényről készült képes beszámoló 

és rövid szöveges ismertető megtalálható az MNL Vas Megyei Levéltára honlapján (www.vaml.hu). 

A Levéltári Napon elhangzott előadások alapján készült, jegyzetekkel ellátott kéziratok az 

előzetes tervek szerint - a korábbi hagyományokat követve - az MNL Vas Megyei Levéltár kiad-

ványsorozatában (Archivum Comitatus Castriferrei), az „Előadások Vas megye történetéről VIII." című 

kötetben látnak majd napvilágot. 

Szombathely, 2014. augusztus 14. 
 
 
 
 
          Dr. Melega Miklós  
            igazgatóhelyettes 
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