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A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar 

Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK Közjegyzıi 

Levéltár, Gyır Megyei Jogú Város Levéltára, a Gyıri Egyházmegyei Levéltár és a Ráth 

Mátyás Evangélikus Győjtemény 2014. október 14-én konferenciát rendezett. A szakmai 

napot a Gyıri Egyházmegyei Levéltár részérıl Lukácsi Zoltán, a Gyıri Hittudományi 

Fıiskola rektora nyitotta meg. Gyır Megyei Jogú Város nevében Fekete Dávid 

alpolgármester, a Magyar Nemzeti Levéltár nevében pedig Dr. Fülöp Tamás fıigazgató-

helyettes köszöntötte az érdeklıdıket. A konferencián a levezetı elnöki tisztséget Székely 

Zoltán, a Hansági Múzeum igazgatója látta el. 

C. Tóth Norbert, az MTA-SzTE-MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának 

tudományos fımunkatársa, Székely Dózsa György tevékenységérıl tartott elıadást. A neves 

történész az 500 évvel ezelıtti eseményeket teljesen más megvilágításba helyezte, így a 

hallgatóság egy egészen más „parasztvezérrel” ismerkedhetett meg. Nemes Gábor, a Gyıri 

Egyházmegyei Levéltár munkatársa, a késı középkori Rómában tevékenykedı egyházmegyés 

papok életútját vázolta fel. A katolikus egyháznak a középkorban nagyobb társadalmi szerepe 

volt, így a lelkipásztorok a hitéleti mellett diplomáciai tevékenységet is elláttak a keresztény 

világ központjában. Csermelyi József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem PhD-hallgatója, 

Hans von Weispirach soproni fıispán hivatali tevékenységét ismertette. Ezt követıen Horváth 

József, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár es Közösségi Tér igazgató-helyettese, bemutatta a 

rendezvény lebonyolításáért felelıs intézmények új kiadványait. 

Dancsecz Mónika, az MNL Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltárának 

igazgatója, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1874. évi gyıri győlésének eseményeit 

részletezte. Az inkább szakmai jellegő rendezvény elıkészítésében a vármegye politikai 

elitjének is nagy szerepe volt. Németh Ildikó, az MNL Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni 

Levéltárának munkatársa, Hahnekamp József iskolareformer szerepét méltatta. Az elıadó 

kiemelte, hogy Hahnekamp elképzelései még a mai világban is megállnák helyüket. Nagy 

Róbert, az MNL Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltárának képviselıje, a magyar 

bortörvényi szabályozás Gyır vármegyei végrehajtását vázolta fel a hallgatóság elıtt. Az 

elıadó a borhamisítás elterjedésének megakadályozását tartotta a törvény egyik legnagyobb 

eredményének. Dominkovits Péter, az MNL Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni 

Levéltárának igazgatója, Házi Jenı Bécsben eltöltött katonai szolgálatát ismertette. A jeles 



soproni tudós naplójának felhasználásával arról is képet kapunk, hogy az értelmiségi-polgári 

családok hogyan élték meg a „Nagy háború” utolsó éveit. Áldozó István, az MNL Gyır-

Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltárának munkatársa, az orosz, a szerb, az olasz és a román 

hadifoglyok Gyır vármegyei életérıl tartott elıadást. Munkatársunk, az együttmőködésre és a 

konfliktusokra is konkrét példákat felhozva, a hadifoglyok és munkáltatóik közötti 

kapcsolatokat elemezte. Az elsı nagy világégésre való emlékezés jegyében Világi Dávid, a 

Ráth Mátyás Evangélikus Győjtemény levéltárosa, tartotta az utolsó elıadást. Az Evangélikus 

Egyházközség lelkipásztorainak naplóit felhasználva az egyház és a hívek mindennapi életébe 

nyertünk betekintést levéltáros kollégánk által. Bana József, Gyır Megyei Jogú Város 

Levéltárának igazgatója, a cigány Holocaust jogi hátterérıl és gyıri alkalmazásáról adott elı. 

Matkovicsné Babiczky Csilla, a Közjegyzıi Levéltár képviseletében, az intézmény 

szervezetének bemutatására vállalkozott. A távollevı Márfi Attila nyugalmazott fılevéltáros 

helyett Bana József ismertette a gyıri színjátszás XIX. századi történetét. Néma Sándor 

keresztény-zsidó együttélésrıl szóló elıadása betegség miatt elmaradt. 

Gyır városában immár 17. alkalommal rendeztek levéltári napot. A konferencia 

létjogosultságát bizonyítja, hogy hat közgyőjtemény képes összefogni a rendezvény sikeres 

lebonyolítása érdekében. A szakmai napon nem csak levéltári dolgozók, hanem Gyır város 

oktatási és egyházi intézményeinek képviselıi, valamint kutatóink is részt vettek; így 

nyugodtan elmondhatjuk, hogy rendezvényünk iránt nagy érdeklıdés mutatkozik. Köszönettel 

tartozunk a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy biztosították a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi 

Levéltári Nap lebonyolításának anyagi fedezetét. Hálával tartozunk a Rómer Flóris Mővészeti 

és Történeti Múzeumnak is, hogy dísztermüket rendelkezésünkre bocsátották. 

 

 



Fotók a rendezvényrıl 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


