SZAKMAI BESZAMOL6

XXXVII. VAS MEGYEI LEVfLTARI NAP
,,A trianoni b6kediktdtum el6zm6nyei

6s

kdvetkezm6nyei Vas virmegr6ben"

2020. szeptember 23.

A minden

6vben visszatdr6 Lev6ltari Nap konferencia megrendez6sdvel a Magyar Nemzeti
Lev€luir Vas Megyei LevdltAra azt a cdlt triae maga eld, hogy az int6zm6ny falai ktizdtt zajl6
tudom6nyos feldolgoz6munka eredm6nyei mind a ktizgytjtemdnyi szakemberek, kutat6k 6s
oktat6k, mind az 6rdek16d6 nagykdzdns6 g szilmirahozziferhet6v6 viljanak. Ez a rendezv6ny
egy olyan orszigos 6s nemzetkdzi kapcsolatokkal is rendelkez<i szakmai forum, amely j6
lehet6sdget biaosit a t6rs6gben zajl6 ttirtdneti kutatrisok eredm6nyeinek megvitatrisrir4 a
kutat6k szem6lyes talilkozlseir4 el6segiwe ezzel ahazai trlrsint6zmdnyekkel 6s a szomsz6dos
orszlgok levdlui.raival kialakult szakmai kapcsolatok iipokisiit.
A dr. Botlik J6zsef egyetemi tanrir (Pdzmriny P6ter Katolikus Egyetem) elndkldse alatt
megval6sult 2020. 6vi til6sszak a tudom6nyos ttirtdnetinis krit6riumainak megfelelve
szomori aktualitrlskdnt a 100 6wel ezel6tt aliifut trianoni bdkeszerz6dds l6trejdtt6hez vezetb
utat 6s a diktritum k6vetkezm6nyeit trirta a hallgat6srig el6, j6rdsa mdg publikilatlan anyagok
felhasznrilis6val.
A kor6bbi id6szak gyakorlatrihoz hasonl6an a szombathelyi szakemberek mellett
ebben az 6vben is drkeaek e16ad6k az orszig m6s tiiatr l, igy K6szegr6l, Veszprdmkil, s6t a
trianoni hatarokon tulr6l is, a Vas v6rmegydtSl elcsatolt, ma Szlov6ni6hoz tartozi
Muravid6kr<il. A rendezv6ny kezdetdn a levdluir igazgal6j4 dr. Melega Mikl6s kdszdnt6tte a
hallgat6srigot, az el6ad6kat ds trirsintdzm6nyek k6pvisel6it, majd Harangoz6 Bertalan
kormrinymegbizott a Vas Megyei Korm6nyhivatal vezetde nyitotta meg a konferenciiit. A
felk6rt 11 kdzremrik6d6 koziil 7 fit az MNL Vas Megyei Lev6luira jelenlegi illetve egykori
dolgoz6i kdziil keriilt ki. Az el6bbieken kiviil dr. Botlik J6zsef budapesti tortdn6sz, dr.
Kalocsai Pdter ELTE SEK egyetemi tanrlr, Gdncz Lriszl6 muravid6ki tdrtdndsz-irodalmAr,
valamint Szfits Istvdn Gergely veszpr6mi levdltriros b6vitette az el<iad6k kdr6t.
Az eredetileg 2020 mAjusfua iitemezett konferenci6t a Covidl9 vinsjdwdny miatt dletbe
ldptetett veszelyhellzet miatt kellett 6szre halasztani. A konferencia l6rogat6inak szirnfu a helyiseg
adou*igainak megfelel6en, a trlvolsigtartrisi szabrilyok betartrlsa 6rdek6ben 3040 frben kellett
maxim6lni, de a val6s idejri online kdzvetit6s rfv6n a levdltiir Youtube csatonu{6n is nyomon
visszanezhet<ik
kdvethettdk az drdekl<id6k az el6addsokat amelyek felv6teL6l
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(htps ://www.youtube.com/watch?v--lo<hNNWTwlwc).
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a Szombathelyi Televizi6,
izben
is
tud6sitott:
valamint a helyi nyomtatott 6s elektronikus m6dia tdbb
httD ://w\e'w. sztv.hu/hirek/3 7-vas- mesvei-leveltari-nao-20200923
-leveltari-naoot-online-is-kozvetitettekhttps ://www.vaol.hu,/kozelet/helyi-kozel
szombathelyen-429 1826 I
A rendezv6nl,r6l k6sziilt inisos 6s k6pes beszirnol6 az al6bbi linken 6rhet6 el:
httos ://mnl.eov.hu,/mnVvamlihirek/szakmai beszamolo xxxvii vas meevei leveltari nao 20
20
Levdltriri Napon elhangzott el6adiisok alapjan kdsztilt, jegyzetekkel ell6tott
tanulmrinyok az elizetes tervek szerint a konibbi hagyom:i.nyokat kiivetve - az MNL Vas
Megyei Lev6ltrira kiadvrinysorozatriban (Archilum Comitatus Castriferrei; 10.), az
,,El6adrisok Vas megye tdrt6net6r<il; 8." cimri ktitetben l{itnak majd napviLigot.
Levdltriri Napr6l
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az tntlzmdny honlap mellett
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Szombathely, 2021. februar 15.

l-1-4*

tr;?

/:Dr. M&lega Mikl6s:/
levdltrir-igazgat6

