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Szakmai beszámoló 

Fiatal Levéltárosok Egyesületének XII. Tudományos Őszi Tábora 

(Pályázati azonosító: 204108/01648) 

 

Egy év kihagyás után 2021. szeptember 2-4. között 26 fő részvételével került sor a Fiatal 

Levéltárosok Egyesületének XII. Tudományos Táborára, melynek helyszíne Szeged volt. A 

konferencia az 1920 utáni időszakban, a határon túl maradt magyar vonatkozású iratanyagok 

sorsával és azok mai kutatási lehetőségeivel foglalkozott. A választott téma még a tavalyi 

Trianon centenáriumához kapcsolódott, ami a pandémiás helyzet következtében csúszott az idei 

évre. 

A konferencia első napján Mátyás Zoltán, a Fiatal Levéltárosok Egyesületének elnöke és Dr. 

Biernaci Karol, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád-Csanád Megyei Levéltárának igazgatója 

köszöntötte a résztvevőket. Az igazgatói köszöntő után a Csongrád-Csanád Megyei Levéltár 

két munkatársa, Rotár 

Krisztina és Bodor Tímea 

mutatták be a helyi 

intézményt. Előadásukban 

bemutatták a levéltár 

jelentősebb irategyütteseit, 

és beszámoltak az általuk 

végzett közművelődési 

munkákról, többek között a 

magyar – lengyel 

kapcsolatokkal foglalkozó 

eseményekről.  

mailto:fleelnok@gmail.com


 
2 

 

Ezt követően az előző év szakmai 

változásainak, eseményeinek áttekintésével, 

tapasztalatainak összegzésével foglalkoztak 

előadóink. Dr. Kenyeres István, Budapest 

Főváros Levéltárának főigazgatója, a levéltári 

karrier lehetőségeiről is szóló előadásában 

áttekintést adott az elmúlt év legfontosabb 

változásairól a levéltári szakmában, valamint 

a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének 

folyamatáról, és annak gyakorlati következményeiről. Ezt követően Dr. Haraszti Viktor, a BFL 

főigazgató-helyettese foglalta össze egy előadásban, az elmúlt időszak levéltári területet érintő 

jogszabályi változásait. Elmondható, hogy a közelmúltban jelentős mennyiségű 

törvénymódosítás zajlott. A legmeghatározóbb változtatások az elidegeníthető közirat 

fogalmának megszületése, a kényszer selejtezés pontosabb szabályozása és a személyi adatok 

védelmével kapcsolatos új szabályozások voltak.  

 

A rendezvény második napjának délelőttje a helyi 

közgyűjtemények meglátogatásával telt. A szakmai 

program keretében először a Magyar Nemzeti Levéltár 

Csongrád-Csanád Megyei Levéltárának új raktárát 

látogattuk meg. A stúdióból átalakított levéltári épületet 

a közelmúltban adták át. A levéltár vezetője Dr. 

Biernacki Karol személyesen vezette körbe a csoportot 

az épületben. Megtekintettük az új, modern guruló 

polcrendszert, amely érintőkijelzővel mozgatható, e 

mellett láthattuk a tervezett kutatóterem helyét, a tervtári 

raktárat és az újonnan elkészült vendégszobákat. Az új 

épületben összesen 8 km iratot helyeztek el, amelyen 

felül jelentős kapacitás maradt a későbbi beszállítások számára. 
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A levéltári látogatást követően a Móra 

Ferenc Múzeumban folytattuk a délelőttöt. A 

szegedi múzeumban végül a “Sisi - egy 

királynő feketén-fehéren” című időszaki 

kiállítás tárlatvezetésén vehettünk részt, ahol 

azt is megtudhattuk, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchia királynéja Magyarország után 

Kínában örvend a legnagyobb 

népszerűségnek, valamint láthattuk Erzsébet 

királyné halálakor viselt ruháját is. A tárlatvezetést követően a múzeumi könyvtár és irattárba 

vezetett az utunk, ahol Móra Ferenc szerelmi levelezésébe nyertünk bepillantást.   

 

A délután folyamán megkezdődtek a magyar iratanyagok trianoni békeszerződés utáni 

sorsával foglalkozó előadások. Bevezető előadásként Dr. Szögi László az ELTE BTK tanára és 

az MTA tagja tartott egy áttekintést a 

szomszédos országok magyar 

vonatkozású iratanyagainak levéltári 

helyzetéről. Egyúttal tett egy rövid 

kitekintést a nyugat-európai levéltárak 

magyar vonatkozású iratanyagára is. 

Ezt követően Kún Emese, a Budapest 

Fővárosi Levéltár levéltárosa 

ismertette a szlovákiai levéltári 

helyzetet. Az előadásból kiderült, 

hogy az országban sajnos kevés figyelem irányul az iratokra, és a gyakori közigazgatási 

átszervezések is megviselték a levéltári hálózatot. A Felvidék területén értékes iratanyagokra 

bukkanhat a kutató az egyházi levéltárakban is, azonban előadónk tapasztalatai alapján ezen 

intézményekbe kifejezetten nehéz kutatási engedélyt szerezni.  
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Flóra Ágnes előadása Kolozsvárra fókuszált. A Román Nemzeti Levéltár Kolozsvári 

levéltárának munkatársa a reformkorig visszatekintve vezette végig a levéltár kialakulását, és a 

jelentősebb magyar vonatkozású iratanyagok sorsát. A történeti áttekintés során kiemelt 

szerepet kaptak az elmúlt század jelentős levéltárosai, mint Kelemen Lajos, akinek gyűjtő és 

szervező munkájának köszönhetően jelentős magyar nemesi családok iratanyaga került a 

levéltár őrizetébe.  

A következő előadásra Dr. Fazekas Istvánt 

(ELTE BTK) kértük fel, aki levéltári 

delegátusként dolgozott, így a bécsi 

iratanyagot behatóan ismeri. Beszámolójának 

középpontjában a baden-i egyezmény és 

annak megkötése állt, amely rendezte az 

Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után 

a kulturális javak kérdését. Meghatározták a 

közös kulturális javak fogalmát, a magyar 

vonatkozású iratanyag szabad kutatását, hozzáférhetőségét pedig a levéltári delegátus 

intézményén keresztül biztosították. A történelem során egyedülálló kétoldalú egyezményt 

1926-ban írták alá, és a levéltári delegátus azóta is működő intézmény, aki segíti a kutatókat és 

feltárja, digitalizálja a Monarchia után fennmaradt magyar vonatkozású iratokat. A nap 

zárásaként Dr. Kosztyó Gyula, a Clio Intézet munkatársa, az ukrajnai helyzettel ismertette meg 

a közönséget. A magyar vonatkozásban érintett Kárpátalja a 20. század során számos 

átalakuláson ment keresztül. A 

Monarchia felbomlása után 

Csehszlovákia része lett, majd 

visszakerült Magyarországhoz, 

majd a Szovjetunió, azt követően 

pedig Ukrajna egyik régiója lett. A 

gyakori változások a magyar 

közigazgatás által keletkeztetett 

korábbi, majd második 

világháborús iratanyagokat is 
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megviselték. Az iratok számtalan szállításon, költözésen estek át, ma részben Beregszászon és 

Ungváron kutathatóak. Az előadás során kiemelték Budapest Fővárosi Levéltárának 

közreműködő munkáját, amely során a Beregszászi levéltár épületét is megmentették és 

számtalan iratot rendeztek, digitalizáltak a kollégák.  

A szakmai rendezvény harmadik 

napját Vajda Tamás nyitotta, aki a 

Magyar Felsőoktatási Levéltári 

Szövetséget képviselte immár sokadik 

alkalommal konferenciánkon. Vajda 

Tamás a Szegedi Tudományegyetem 

Levéltárának vezetőjeként 

előadásában a Kolozsvári Egyetem 

iratanyagának sorsáról számolt be. 

Megtudhattuk, hogy több romániai 

intézmény is őriz az egyetemmel kapcsolatos anyagokat, mint a Kolozs megyei Levéltár, 

meglepő módon a Maros Megyei Levéltár, valamint a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár és 

Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára. Vajda Tamás beszámolt arról a munkáról is, 

amely során önkéntes és gyakornok hallgatókkal nagy mennyiségben tárják fel és fényképezik 

ezen iratokat, amelynek köszönhetően több tízezer felvétellel rendelkeznek.   

A következő előadásra a Zentai Történeti Levéltárból érkezett rendezvényünkre Fodor István 

és Szügyi Ferenc, akik a szerbiai levéltári helyzetről és a kutatási lehetőségekről beszéltek. 

Előadásuk során megmutatták a rendelkezésre álló segédleteket, kiadványokat, belső 

nyilvántartásokat, amelyek legnagyobb része szerbül, több esetben cirill betűvel íródott. Mint 

megtudhattuk, alapvetően nehezíti meg a magyar kutatók feladatát, hogy a levéltárakban 

jellemzően nem beszélnek magyar nyelven, a honlapok és segédletek is szerbül készülnek, 

ráadásul az anyag ez esetben is károsodott a hozzá nem értő selejtezések következtében. 
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Következő előadónk Ordasi Ágnes 

(MNL OL) a Rijekai Állami Levéltárba 

kalauzolta el a hallgatókat. Rijeka az 

egyetlen magyar kikötőváros, amely a 

dualizmus időszakában a magyar korona alá 

tartozott, és nagy mennyiségű magyar 

vonatkozású iratanyagot őriz a mai napig. 

Ordasi Ágnes kiemelte a Somogy Megyei 

Levéltár által végzett munkát, amely során 

rendezték és jegyzékekkel is ellátták az iratokat, nagyban segítve ezzel a kutatók munkáját. 

Emellett megismerhettük a rijekai levéltárban található dualista kori iratanyagot: a 

Kormányzósági iratokat, a Tengerészeti Hatóság iratait, a Városi önkormányzat és a Fiumei 

Kereskedelmi és Iparkamara anyagát, melyek a politikatörténet mellett egyéb társadalom-, 

oktatás-, gazdaságtörténeti vonatkozású információkat is tartalmaznak. A kutatáshoz azonban 

széles körű nyelvismeretre van szükség, hiszen a magyar mellett, német, olasz és horvát nyelven 

kell tudni olvasni.  

 

A program zárásaként Szabó 

Attilát az Országos 

Színháztörténeti Múzeum és 

Intézet igazgató helyettesét és 

Török Róbertet, a Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglátó 

ipari Múzeum igazgatóját 

kértük fel. Örömünkre szolgál, 

hogy immár negyedik 

alkalommal vesznek részt 

rendezvényeinken a 

muzeológus kollégák, az előadás végén kialakult beszélgetés is bizonyította, hogy számos 

közös kérdés és probléma köti össze a két szakmát. Az előadás során Török Róbert 

általánosságban vázolta fel a múzeumok közötti együttműködési lehetőségeket, amelyek 
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jellemzően egy-egy projektre, kiállításra fókuszálnak. Ezt követően Szabó Attila speciálisan a 

határon túli színházakkal és színházi élettel foglalkozott, kiemelten az erdélyi régióra 

fókuszálva. 

A tábor beváltotta reményeinket. 

Örömünkre szolgált, hogy (Szlovénia 

kivételével) valamennyi szomszédos, Kárpát-

medencei állammal kapcsolatban volt 

előadónk, így sikerült valamennyi ország 

levéltári helyzetét körbejárnunk. A rendkívül 

színvonalas előadások számos új 

információval szolgáltak, és több esetben 

indítottak el színvonalas beszélgetéseket. Az, 

hogy immár második éve vándorgyűlésként szervezzük meg tudományos táborunkat 

lehetőséget ad, hogy az ország különböző pontjain található közgyűjteményeket is jobban 

megismerhessük, e látogatások pedig nem csak tanulságosak, de tovább színesítik a rendezvény 

programját.  

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményének Kollégiuma által megítélt összeget a 

pályázatban megjelölt célra, a résztvevők szállására és csoportos étkeztetésére, útiköltség 

finanszírozására, valamint szakmai programok 

szerevezésének céljára fordítottuk. Sajnos az előre 

kalkulált összegnél valamivel kevesebbet 

költöttünk, miután az utolsó két hétben hat résztvevő 

mondta vissza szállását, étkezését. Sajnos 

általánosan megfigyelhető jelenség volt, hogy a 

pandémiás helyzet teremtette bizonytalanság okán a 

vártál kevesebben jelentkeztek, majd jelentek meg. 

Reméljük, hogy a körülmények kiszámíthatóbbá 

válásával jövőre, már a korábban megszokott 

létszámmal tudjuk megtartani rendezvényeinket.  

Az elszállásolás a szegedi Mátrix Hotelben 2-3-4 

fős szobákban valósult meg. Az étkezésekre a 
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Bistorant Étteremben és a Classic Grill Szerb Étteremben került sor. A támogatás nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a jelentkezők számára – egyetemista és pályakezdő közalkalmazottak 

pénztárcájához mérve is – elfogadható összegű részvételi díjat állapítsunk meg. Így örömmel 

mondhatjuk, hogy anyagi okokból senkinek sem kellett távol maradnia a rendezvénytől. 

 

Budapest, 2021.09.10. 

Mátyás Zoltán s.k. 

elnök 


