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2012-ben jelent meg „Requiescat in pace” című kötet dr. Feiszt György, a Vas Megyei 

Levéltár ny. igazgató-helyettese, főlevéltárosa válogatásában és értő gondozásában. A 

szerző akkor teljességgel úttörő munkára vállalkozott. Évekig tartó aprólékos 

munkával az 1923 és 2011 között elhalálozott levéltárosok nekrológjait gyűjtötte 

kötetbe, nevezetesen a szakma talán két legfontosabb periodikájában, a Levéltári 

Közleményekben és a Levéltári Szemlében publikált nekrológokat. Az így napvilágot 

látott kötet rövid időn belül nagyon komoly szakmai visszhangot váltott ki, hiszen túl 

azon, hogy felidézte az elhunyt kollégák emlékét, levéltártörténeti és 

művelődéstörténeti vonatkozásait is fontos kiemelni. Ezért röviddel később felmerült 

az ötlet, hogy idővel szükség lenne a folytatásra is. 

Részben e véleményektől és pozitív visszacsatolásoktól ösztönözve dr. Feiszt György 

az elmúlt szűk egy évtizedben összegyűjtött mintegy száz további levéltáros 

nekrológját. Ezen felül pedig, mivel számos ismert vagy elfeledett kollégáról nem 

jelent meg nekrológ a fent nevezett két folyóiratban, a digitalizált sajtóanyag gyászhír 

rovatai, továbbá a modern korszakot tekintve a levéltárak internetes honlapjai, 

valamint az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár megyei 

intézményeinek gyászjelentés gyűjteménye segítségével több mint 150 további 

levéltáros elhunytáról sikerült dokumentumokat, valamint újságokban és 

folyóiratokban közel száz gyászhírt találnia. Összességében így 427 fő alkotja azok 

névsorát, akik e kötetben szerepelnek. A kiadvány bevezető tanulmányában elemzésre 

kerülnek a levéltárosi életutakat és életpályák, itt bemutatásra kerül a levéltáros 

„szerep” é s  a n n a k  változása, beágyazva azokat a korszakok keretrendszerébe. Az 

igényes megjelenésű kötet használatát személynevek mutatója és rövidítésjegyzék is 

segíti.  

A Feiszt György által összeállított kötet gondos, precíz válogatás eredménye egy olyan 

„szöveggyűjtemény”, amely az első kötethez hasonlóan méltó emléket állít levéltáros 
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elődeinknek, ezen felül azonban korrajz is, fontos művelődés- és társadalomtörténeti 

adalékok tárháza. Bemutatja a levéltáros szereppel szembeni társadalmi elvárásokat, a 

részben személyes ambíciókat tükröző kutatási irányokat.  Ilyetén módon pedig nem 

„csak” a szorosan vett levéltáros szakmát szólítja meg, hanem mindenkit, aki 

érdeklődik a múlt iránt.  

Bemutatja a levéltári szakma érdeklődési köreinek változását. A sokrétű levéltárosi 

tevékenység visszatükröződik e kötetből. Az életutak azonban nemcsak a személyi 

sorsokat, pályákat mutatják be, de az intézményi tevékenységre, a közgyűjteményi és 

közművelődési munkára is szolgáltatnak adatokat, intézménytörténeti vonatkozásokat is 

tartalmaznak. Ezért a kötet a levéltári emlékezetpolitika fontos momentuma. 

 

 

 


