
Beszámoló a Magyarországi Egyházi 

Levéltárosok Egyesülete vándorgyűléséről és 

konferenciájáról, Pannonhalma, 2021. jún. 28-30. 
 

Eredetileg, még 2019 novemberében azt terveztük, hogy az egyházi 

gyűjtemények három szakmai egyesülete, az EKE, az EME és a MELTE 2020. 

június végén Pannonhalmán, közösen tartja vándorgyűlését és szakmai 

konferenciáját. Ezt azonban eredeti időpontjában a koronavírus-járvány első 

hulláma miatt kénytelenek voltunk lemondani, pontosabban – más nagy 

rendezvényekhez hasonlóan 2021-re halasztani. A magyarországi oltási kampány 

eredményessége miatt egyesületünk vezetői és a Pannonhalmi Főapátsági 

Levéltár munkatársai 2021 áprilisában kezdtek reménykedni abban, hogy, a 

vándorgyűlést a halasztott időpontban, június végén meg lehet tartani. Így a 

MELTE intéző bizottsága április 21-án a vándorgyűlés megtartása mellett 

döntött. A másik két társegyesület azonban, amelyekkel eközben folyamatosan 

egyeztettünk, különféle okokból óvatosabb volt, és inkább a távolmaradást 

választotta. (Az EKE esetében elsősorban a nagyobb létszám intett óvatosságra, 

de az is szerepet játszott, hogy a könyvárak és múzeumok újranyitása később 

kezdődött, mint a 2021 tavaszán mindvégig látogatható levéltáraké.) Így a 

MELTE végül egyedül rendezte meg a 2019. évi szombathelyit követő 2021. évi 

vándorgyűlését és konferenciáját. 

Június 28. hétfő (1. nap) 
A két évvel korábbi gyakorlatnak megfelelően idei vándorgyűlésünk is 

„előkirándulással” indult. Hétfő délelőtt 10:30-kor Bakonybélben találkoztunk, 

ahol Baán Izsák bencés perjel atya vezetett be minket a monostor történetébe, és 

mutatta meg nekünk a nemrég elkészült zarándokudvart, az igényes 

kolostortörténeti kiállítását és a látogatóközpontot. Ezt követően részt vettünk a 

bencés közösség déli zsolozsmáján, majd átautóztunk ebédelni a Gerence patak 

festői völgyében fekvő Odvaskő étterembe. 

 Ebéd után tovább utaztunk Pannonhalmára, berendezkedtünk szállásunkon, 

a középiskolai kollégiumban és a főmonostor vendégszobáiban, valamint 

megismerkedtünk a gimnázium dísztermével, amelyet Gutowski Róbert tervei 

2016-ben készült el, és az ország legigényesebb előadótermei közé tartozik. Itt 

került sor 16 órától a MELTE (ismételt) közgyűlésére, amelyen az 50%-ot el nem 

érő létszám (43 fő) miatt csupán az elnöki, titkári és gazdasági ügyintézői 
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beszámolókra kert sor. Az előkészített új alapszabályról a pótközgyűlés érdemben 

nm tudott dönteni, így csak arról szavaztunk, hogy tartalmilag véglegesnek 

tekinthető, és a véglegesítés előtt jogi felülvizsgálatra küldendő. Az Egyesület 

fölvett négy új tagot, négyen kilépésüket jelezték, négy tagot kizártunk, négyet 

pedig pártoló taggá minősítettünk.  

 A közgyűlést követte a vándorgyűlés „spirituális megnyitása”. Ezúttal nem 

tartottunk külön istentiszteletet, hanem a szerzetesközösség esti konventmiséjén 

és vesperásán vettünk részt, Szent Péter és Pál apostolok ünnepének előestéjén. 

Az este a pannonhalmi várhegy oldalában, a Viator étteremben folytatódott. Itt 

találkoztunk vendéglátónkkal, Hortobágyi Cirill főapáttal is, akivel izgalmas 

diskurzust folytathattunk a levéltári munka mai kihívásairól, tanári élményeiről 

és sok minden másról. A szakmai diskurzus vacsora után az étterem előtt, majd a 

gimnázium teraszán folytatódott. Mivel a levéltári vándorgyűléssel 

párhuzamosan bencés osztálytalálkozók is zajlottak, a kolostor éjszakai csöndjét 

nem egyedül mi törtük meg. 

Június 29. kedd (2. nap) 
A vándorgyűlés második, elsősorban a szakmai konferenciának szánt napját 

reggeli után 9 órakor rövid áhítattal, kezdtük a gimnáziumi díszteremben, 

amelyet Ősz Sándor Előd vezetett. Összességében a konferencia a korábbi évek 

hasonló eseményeivel összevetve is kifejezetten jó színvonalat ért el. Ehhez 

jelentősen hozzájárult, hogy vendéglátóink, a Pannonhalmi Főapátság 

levéltárosai és munkatársai összesen négy előadást is tartottak, amelyek érdekes 

és tanulságos bepillantást engedtek a náluk folyó levéltári, múzeumi és 

kultúraszervezési munkákba és tervekbe. Fontos körülmény volt, hogy a 

járványveszéllyel eltelt másfél év után megjelenhettek körünkben a magyar 

levéltárügy meghatározó szereplői, és beszámolhattak olyan friss, születőben levő 

tervekről, mint a készülő levéltári stratégia vagy a Magyar Nemzeti Levéltár 

családkutató központja. A jelenlévők, az egyesület tagsága külön elismeréssel 

fogadták ezeket az őszinte hangú, a problémákat sem elkerülő beszámolókat.  

 A konferencia szakmai programja: 

1. szekció (9:10-től) 

▪ Dejcsics Konrád OSB: A Pannonhalmi Főapátság kulturális koncepciója és a 

Gyűjtemények 

▪ Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): Levéltári alapkutatások az 

apátsági termékek hátterében 

2. szekció (10:20-tól) 

▪ Szóllás Péter (EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály): Az egyházi levéltárak 

vállalt feladatai: Egyházi autonómia és levéltárszakmai érdek 

▪ Rácz György (Magyar Nemzeti Levéltár): Az MNL Családkutató Központja 

3. szekció 11:40-tól) 

▪ Schramek László (MNL Pest megyei Levéltára): A készülő új levéltári 

stratégia  

▪ Lakatos Andor (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár): Köziratok az egyházi 

levéltárakban: Problématérkép 



 Délben átvonultunk a bazilikába, hogy ismét részt vegyünk a zsolozsmán, 

majd a gimnázium diákebédlőjében elköltött ebéd után folytatódott a 

konferencia. 

Levéltári kerekasztal (14:20-tól) 

▪ Résztvevők: Vajda Tamás (MFLSz), Kenyeres István, (BFL, MLE), Szóllás 

Péter (EMMI), Cseh Gergő Bendegúz (ÁBTL), Rácz György (MNL), 

A kerekasztalon elősorban a levéltárak digitális víziójáról, az e-kutatás 

lehetőségeiről, a „born digital” iratok begyűjtéséről, a levéltárak ezzel 

kapcsolatos szerepéről és ezzel kapcsolatos témákról volt szó. 

4. szekció (15:50-tól) 

▪ Boros Zoltán (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): A gazdasági levéltár 

rendezésének tapasztalatai és eredményei 

▪ Tanai Péter (Pannonhalmi Főapátsági Múzeum): Levéltári-múzeumi 

adatkapcsolatok 

5. szekció (16:50-tól) 

▪ Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára): 

EAD3: A levéltári leírás digitális szabványának új változata 

▪ Peller Tamás (Petőfi Irodalmi Múzeum): Állományvédelmi szaktanácsadás és 

felügyelet levéltáraink számára 

 A konferencia programja az eredeti terv szerint, egy órás blokkokban két-két 

előadással folyt le, amely kellő időt hagyott, mind az előadóknak, mind a 

hallgatóknak, hogy a szünetekben tovább folytassák a szakmai diskurzust. 

Csupán a délutáni (kissé szűkösebbre szabott) két szekció csúszott ki az időből, 

így elhagytuk az esti zsolozsma meglátogatását, hogy legyen mód a szakmai 

kérdésekre, elősorban az állományvédelmi szaktanácsadás lehetőségeinek 

ismertetésére. 

 Végül meg kell jegyezni, hogy a helyszín, a gimnázium díszterme mindehhez 

kiváló környezetet, megfelelő technikai hátteret biztosított. Ehhez köszönjük a 

gimnázium technikusának Lendvai Zoltánnak segítséget, valamint Rábai 

Kingáét, aki a nélkülözhetetlen kávégépet kezelte. 

 A vacsora után került sor az apátsági pince meglátogatására, amely földrajzi 

értelemben a konferencia mélypontja, más értelemben pedig csúcspontja volt. A 

pince működését és a pincészet borait, amelyek közül öt fajtát meg is 

kóstolhattunk, Drozdík Attila szőlész mutatta meg számunkra. (Ehhez 

„előkészületül” délelőtt Dénesi Tamás levéltárigazgató segítségével 

megismerkedhettünk a pannonhalmi bormarketing alapjául levéltári 

kutatásokkal.) A pincelátogatás során a MELTE tagjai nem mulasztották el 

tovább ápolni a magyar nóta és népdal közös megszólaltatásának régi egyesületi 

hagyományát sem. 

Június 30. szerda (3. nap) 
Vándorgyűlésünk utolsó napját – a korábbi években megszokott autóbuszos 

kirándulások helyett – a pannonhalmi főapátsági gyűjtemények megismerésének 

szenteltük. A látogatást a bazilikában kezdtük, ahol (ismét) megismerkedtünk a 

2012-ben John Pawson terve szerint felújított belső térrel. Túránkat a 

könyvtárban folytattunk, ahol Ásványi Ilona igazgató kalauzolt minket. Az idén 

aktuális, az „emlékezet” témáját illusztráló könyv- és kéziratkiállítás mellett, – 



kellő állományvédelmi óvatossággal – néhány dekoratív középkori kódexet is 

előhozott számunkra. A levéltár legértékesebb okleveleit Dénesi Tamás igazgató 

a levéltár-pedagógiai teremben mutatta be. A pannonhalmi és tihanyi 

alapítólevelekkel ezúttal nem csak reprodukción vagy digitálisan, hanem 

„személyesen” találkozhattunk, valamint némi bepillantást kaptunk a 

Pannonhalmán folyó levéltárpedagógiai munkába is.  

 Ezután a vándorgyűlés résztvevői két csoportra oszoltak. Az egyiket Boros 

Zoltán és Dénesi Tamás a levéltár helyiségeibe kalauzolták, a másiknak pedig 

Tanai Péter muzeológus mutatta meg az újonnan elkészült (de még a látogatók 

számára meg nem nyílt) kincstári helyiséget, amely a legmodernebb 

kiállítástechnika segítségével mutatja be a főapátság legértékesebb kelyheit, 

ereklyéit és más értékes műtárgyakat. 

 Az utolsó gimnáziumi menzaebéd elköltése után a résztvevők egyrésze 

hazafelé indult, a kitartóbbak pedig – a növekvő hőség ellenére – Szabó Márton 

testvér értő kalauzolása mellett látogatást tettek az apátság 

Gyógynövénykertjében és az újonnan elindult Illatmúzeumban, ahol 

pannonhalmi fagylalttal fejezték be a vándorgyűlést. 

 Itt kell nekünk is köszönetet mondanunk vendéglátónknak, a Pannonhalmi 

Főapátságnak, főképpen két levéltárosának, Dénesi Tamásnak és Boros 

Zoltánnak, akik Szent Benedek szellemében („Omnes supervenientes hospites 

tamquam Christus suscpiantur”, Reg 53,1) áldozatos és fáradhatatlan munkával 

tették lehetővé, hogy vándorgyűlés minden részletében emlékezetes élmény 

maradjon. 

Gazdasági körülmények 
A koronavírus-válság a vándorgyűlés gazdasági körülményeinél is éreztette 

hatását. Eredeti pályázatunkat az egyházi gyűjteményi szakmai egyesületek 

közös vándorgyűlésére és konferenciájára nyújtottuk be. Végül a járványveszély 

miatt a levéltárosok közül valamivel kevesebben vettek részt rajta az eredetileg 

tervezettnél, a muzeológusok pedig teljesen elmaradtak. Így a szállásköltség 

kevesebb lett. Járványügyi biztonsági okokból elmaradt a buszos kirándulás, így 

és annak költségei is. Viszont az étkezési költségek a pályázat beadása óta eltelt 

két évben megemelkedtek. Összességében azonban eseményünket a pályázatban 

eltervezett szakmai program teljes megvalósításával, és az eredeti költségvetés 

keretein belül rendeztük meg, és nem volt szükség a pályázatban megjelölthöz 

képest új kifizetési jogcímek felvételére sem. 

A vándorgyűlésről megjelent sajtóhírek 

▪ https://pannonhalmifoapatsag.hu/egyhazi-leveltaros-konferencia-es-

vandorgyules-a-foapatsagban/  

▪ https://www.magyarkurir.hu/hirek/pannonhalman-tartottak-az-egyhazi-

leveltarosok-konferenciajat-es-vandorgyuleset/ 

 

Budapest, 2021. júl. 13. 

 

Dr. Koltai András 


