Beszámoló a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltárának
2016. évi tevékenységéről
1. Általános adatok
Munkatársak 2016-ban:
Dr. Szemerey Tamásné PhD levéltárvezető (tudományos kutatói státuszban)
T: (06 99) 518-279
E-mail: szemerey.tamasne@kkl.nyme.hu
Sági Éva PhD levéltáros (2015-től tudományos kutatói státuszban)
T: (06 99) 518-296
E-mail: sagi.eva@kkl.nyme.hu
Elérhetőség:
Központ:
H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
H-9401 Sopron, Pf. 32.
T: (06 99) 518-279
Fax: (99) 518-267
Honlap:http://leveltar.nyme.hu
E-mail: leveltar@nyme.hu
Levéltári raktár: GT épület alagsora
H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
T: (06 99) 518-667
Kutatási idő:
Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 16.00
Péntek: 9.00 – 12.00
A Központi Levéltár a Központi Könyvtárral közös szervezeti egységben, de a levéltári szakmai munkát
illetően önállóan működik. A szakmai vezetést a levéltári törvénynek megfelelően a kinevezett levéltárvezető
látja el.
A Központi Levéltár gyűjti és kezeli a Nyugat-magyarországi Egyetem és jogelőd intézményei szervezeti
egységeinek történeti értékű iratanyagát 1862-től napjainkig. Az 1847-1949 között keletkezett iratokat –
illetékesség szerint – a Miskolci Egyetem Levéltárával megosztotta.
A Központi Levéltárba kerül a központi szervezeti egységek, az Erdőmérnöki Kar, a Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és a karokhoz nem
tartozó soproni szervezeti egységek levéltárérett iratanyaga.
A NymE szervezetéből 2016. január 1-jei hatállyal kivált a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági és
Élelmiszertudományi Kar (MÉK) és a Széchenyi István Egyetemhez került. Ez a változás a NymE levéltári
hálózatát is érintette: a MÉK jogelődeinek anyagait őrző fióklevéltár kikerült a NymE Központi Levéltárának
felügyelete alól. A MÉK-re vonatkozó iratanyagot levéltárunk nem őrzött.
A levéltárnak nincs önálló épülete, két egyetemi épületben vannak helyiségei. A helyiségek egy része az
egyetem Botanikus Kertjében álló könyvtárépület második emeletén van (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.). A
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raktárak és az iratanyag több mint 90 %-a az ún. GT-épület (volt Gépipari Technikum épülete) alagsorában
található (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.). A két épület egymástól 1-2 perc sétára van.

2. Iratállomány
A Levéltár iratállománya a 2016. december 31-én: 580,34 ifm. 1
Ebből rendezett 577,74 ifm, rendezetlen 2,6 ifm.
Az iratállomány felosztása: 67 fond, 148 állag.
Az iratanyag évköre: 1824-2015.
A fond- és állagjegyzék megtalálható a honlapunkon (http://leveltar.nyme.hu/index.php?id=15131&L=1)

3. Iratgyarapodás
3.1. Iratanyag
2016-ban 15,68 ifm iratot vettünk át.
Iratgyarapodás tételesen, 2016:
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A levéltári anyag
Megnevezése
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Gazdasági Hivatal iratai: Személyi anyagok (oktatók,
vezetők)
Gazdasági Hivatal iratai: MTA kutatócsoportokkal
kapcsolatos iratok, bérjegyzékek

Gazdasági Hivatal iratai: Vegyes iratok
Gazdasági Hivatal iratai: Személyi
nyilvántartások, nyilvántartó lapok, törzslapok
Gazdasági Hivatal iratai: Munkakönyvek,
munkakönyv-nyilvántartások
Gazdasági Hivatal iratai: Titkos irattár
Doktori nyilvántartások
Erdőmérnöki Kar iratai: kari tanácsülési
jegyzőkönyvek
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
iratai: Oktatással, egyetemmel kapcsolatos
iratok
Idegennyelvi Lektorátus iratai
Faipari Mérnöki Kar iratai: Mérnöktanári és
szakoktatói képzések
Közgazdaságtudományi Kar iratai: Hallgatói
személyi iratgyűjtők

ifm, iratfolyóméter: egy iratfolyóméter mennyiségű
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3.2. Dokumentációs anyag
Az ún. „dokumentációs” gyűjtemény 2016-ban 24 tétellel gyarapodott.
Ide kerül minden olyan irat, fénykép, különböző események média-anyaga, kézirat, stb. ami nem sorolható
be a szorosan vett levéltári anyagba, de egyetemtörténeti szempontból értékes. A dokumentumok
többségét egykori kollégák, magánszemélyek ajándékozzák a levéltárnak.
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4. A levéltári anyag rendezése
2016-ban jelentős mennyiségű iratot vettünk át és rendeztünk.
 Mintaállványoztunk 4,26 ifm iratanyagot:
o 151.l. Szakmérnök képzéssel kapcsolatos iratok, 1968-1999, 4,26 ifm
 Középszinten rendeztük az alábbi iratokat (26,24 ifm)
o 22.r. Személyi nyilvántartások, nyilvántartó lapok, törzslapok, 1897-1993, 0,42 ifm
o 22.s. Munkakönyvek, munkakönyv-nyilvántartások, 1944-2006, 0,26 ifm
o 22.t. Titkos irattár, 1959-1990, 0,31 ifm
o 102. Doktori nyilvántartások, kiegészítés, 2003-2005, 0,12 ifm
o 151.h. Hallgatói személyi iratgyűjtők, 1975-1992, 0,84 ifm
o 156. Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet iratai, 1910-2001, 6,12 ifm
o 159. Idegennyelvi Lektorátus iratai, 1954-2006 (2011), 5,36 ifm
o 201.g. Hallgatói személyi iratgyűjtők, 1995, 0,12 ifm
o 251.c. Hallgatói személyi iratgyűjtők, (1993)1995-2011, 11,52 ifm
o 420. Bencze Lajos iratai, 1951-1979, 0,96 ifm
o 421. Perlaki Ferenc iratai, 2003-2007, 0,07 ifm
o 422. Boleman Géza iratai, 1891-1959, 0,14 ifm
 Darabszinten rendeztük az alábbi iratokat (3,36 ifm):
o 22.e. Oktatók, dolgozók személyi anyagai, 1983-2015, 3,24 ifm
o 151.a. EMK Kari Tanácsülés jegyzőkönyv, 2016, 0,02 ifm
o 156. Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet iratai, 1910-2001, 0,1 ifm

5. A dokumentációs anyag rendezése
A dokumentációs anyagunk 2015-ben átkerült a GT-épületbe. A tárolására szolgáló helyiségbe csak 2016
második felében tudtunk átszállítani polcokat a könyvtárépületből. Az anyag további feldolgozásának
feltétele a raktári rend kialakítása.
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6. Segédletek készítése, e-levéltár
2016-ban 29,6 ifm iratanyaghoz készítettünk elektronikus kutatási segédletet, áttekintő raktári
nyilvántartást, kiegészítettük a fond- és állagbevezetőket. Az egyéb elektronikus kutatási segédletek
(adatbázisok) a Digitalizálás (9.) fejezetben találhatók.
A felsőoktatási levéltárak (a törvényi kötelezettségnek megfelelően) segédleteiket, fondjegyzékeiket és
leírásaikat elektronikusan a 2015-ben tesztváltozatban futó UNIVA adatbázisban fogják egységesen kezelni
és publikálni. 2016-ban újabb képzésen vettünk részt az adatbázis használata kapcsán, és elindult az UNIVA
hivatalos oldala (http://lweb.bibl.u-szeged.hu/), melyre levéltárunk az alapadatait töltötte fel. Az MFLSZ
taglevéltárainak megállapodása alapján a felsőoktatási levéltárak további adatait (fond- és állagjegyzék)
Aczél Róbert, a Pécsi Egyetem levéltárosa fogja feltölteni.

7. Digitalizálás
7.1. Adatbázisok
Az alábbi adatbázisok építését folytattuk:
 elhunyt oktatók, kollégák, nekrológok, 1908-2015
 tanácsülési jegyzőkönyvek napirendi pontjai: 1944-1968
 az intézmény vezetői a kezdetektől
Az adatbázisok feltöltése folyamatos. A kutatói számítógépen valamennyi adatbázis (beleértve a hallgatói
adatbázist is) elérhető.
7.2. Iratok digitalizálása
7.2.1. Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek digitalizálása
2016-ban folytatódott a felsőoktatási intézmények „Vezető testületi ülései jegyzőkönyveinek”
digitalizálásáról szóló projekt. A program keretében, NKA pályázati támogatással további vezetőtestületi
jegyzőkönyvek digitalizált változatai készültek el és kerültek fel kereshető formában a Hungaricana magyar
közgyűjteményi portálra. A digitalizálást az Arcanum Kft. végezte.
A digitalizálási program keretében, 2016-ban az alábbi jegyzőkönyveket digitalizálták állományunkból:
 József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar
Erdőmérnöki Osztály ülései, 1934-1944
 József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Bánya- és
Kohómérnöki Osztály ülései, 1934-1949
2016-ban a tanácsülési jegyzőkönyveken kívül egyetemi évkönyvek, programok, és tájékoztatók digitalizálása
is szerepelt a pályázatban, állományunkból az alábbi dokumentumokat dolgozták fel:
 József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem évkönyvei, 1934/35-1942/43
 József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem programjai, 1935/36-1939/40
 József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztatói, 1940/41-1944/45
Tudtunk nélkül kihagyták a digitalizálásból a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-,
Kohó- és Erdőmérnöki Karának üléseiről készült jegyzőkönyveket (1934-1944). A kimaradt anyagot egy
későbbi pályázatból fogjuk digitalizáltatni.
A jegyzőkönyvek és évkönyvek a
Hungaricana portálon belül a „Levéltári iratok”,
"Egyetemi
jegyzőkönyvek” címszó alatt találhatóak meg.
7.2.2. 1956-os dokumentumok digitalizálása
Számos iratot, dokumentumot digitalizáltunk az 1956-2016-os emlékoldal készítésekor (ld. 14.1. pont).
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Dokumentumok, képek:
o 6/c. Erdőmérnöki Főiskola Főigazgató Hivatala iktatott irataiból válogatott anyagok: 488 db
(0,12 ifm)
o 6/d. Erdőmérnöki Főiskola, vegyes iratokból válogatott anyagok: 529 db, 0,12 ifm
o Dokumentációs anyag: képek, újságcikkek, a UBC Sopron Divisio tablói, egyéb
dokumentumok: 244 db
Hangfelvételek:
o Roller Kálmán: Kanadai emlékek (1987)
Kötetek (a digitalizálást a LőverPrint végezte):
o Roller Kálmán: "...mi is voltunk egyszer az Akadémián" Soprontól Vancouverig, 1956-2000

7.2.3. Tablóképek digitalizálása
A Selmecbányán majd Sopronban végzett évfolyamok tablóit magánszemélyek és kutatók gyakran keresik
levéltárunkban. 2016-ban elkezdtük a fellelhető bánya-, kohó-, erdő-, földmérő-, és faipari mérnökök
tablóinak összegyűjtését. Év végére digitalizáltuk a Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltárába
valamint az Erdészeti Múzeumba korábban bekerült tablóképeket. 2017-ben személyes megkeresésekkel,
szakmai fórumokon közzétett felhívásokkal folytatjuk a tablók gyűjtését, valamint nagy felbontással, jó
minőségben lefényképezzük az Egyetem épületeiben kifüggesztett tablókat. A képeket elérhetővé fogjuk
tenni az egyetem honlapján is (http://leveltar.nyme.hu/index.php?id=29081&L=1) annak érdekében, hogy
minél többen hozzáférjenek a képekhez. Tervezzük, hogy az összegyűjtött tablókat képes CD-melléklettel
ellátott emlékkönyvben vagy albumban kiadjuk.
A projekt résztvevői: Szemerey Tamásné Dr. és Bende Attila PhD. hallgató vezetésével Dr. Sági Éva
levéltárvezető, Homor Péter levéltáros.
A felhívásoknak és személyes megkereséseknek köszönhetően sokan segítik a munkánkat.
7.3. Fotóanyag digitalizálása
2016-ban számos fotót digitalizáltunk az 1956-2016-os egyetemi emlékoldalhoz (ld. részletesen 7.2.2. pont).

8. Kutató- és ügyfélszolgálat
8.1. Ügyfélszolgálat
Az ügyfelek száma 2016-ban 84 fő volt.
Az ügyfelek a legkülönbözőbb kérésekkel fordulnak a levéltárhoz. Legtöbbször egyetemtörténettel, volt
oktatókkal, hallgatókkal kapcsolatos információk, életrajzok, fényképek keresését kérik. A válaszadás sok
esetben egész napos kutatást igényel részünkről.
Az ügyfélszolgálat keretén belül adjuk ki nyugdíjazáshoz szükséges hallgatói jogviszony igazolásokat.
Az adatszolgáltatás a levéltári törvény rendelkezése értelmében díjmentes.
8.2. Kutatószolgálat
A levéltárunkat 2016-ban 22 kutató (52 kutatási eset) kereste föl. Ebből összesen 7 db írásbeli kérelem volt:
ilyenkor mi végezzük el a kutatást, melynek eredményét írásban elküldjük.
Az egyetemtörténeti kutatások mellett több családfakutatási kérés volt, valamint általános oktatáspolitikatörténet kapcsán is végeztek kutatást.
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9. Gyűjtőterület felügyelete
2016-ban – az 1956-2016 emlékoldallal kapcsolatos munkák miatt – nem végeztünk szervellenőrzést.

10. Állományvédelem
10.1.
Iratanyagok fertőtlenítése
A Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet levéltári értékkel bíró penészes, gombás fertőzött iratait
(156.a állag) a rendezés során Nipagin fertőtlenítő oldattal kezeltük.

11. Pályázatok
2016-ban nem írtak ki olyan pályázatot, amire nevezhettünk volna.

12.Informatikai eszközök bővítése
2016-ban a Levéltár számítógépes állománya egy Acer laptoppal bővült, melyet a raktárhelyiségekben folyó
munkákhoz használunk. A laptopot az Egyetemi Informatikai Központ TÁMOP 4.2.1. pályázat keretében
beszerzett gépállományából kaptuk.

13.Kutatási tevékenység
Levéltárunk fő kutatási témái 2016-ban:
 A főiskola és a hallgatók részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharcban, következmények,
életutak (1956-2016)
 Oral history: Az 1956-os emlékév kapcsán 2016-ban többször jártunk Perlaki Ferencné Karner Éva
néninél. Néhai férje, Perlaki Ferenc az Erdőmérnöki Főiskola adjunktusa volt 1956-ban, a forradalom
alatt a MEFESZ politikai, katonai csoportjának egyik vezetője. 1956. november 4-én, az osztrák
zöldhatáron át elhagyta az országot a menekülő hallgatókkal, felesége és gyermekei más úton szintén
Ausztriába menekültek. A hallgatók ausztriai tartózkodása alatt végig segítette őket, a ferienhorti
tábor felszámolása után Ausztriában kezdett új életet családjával. Negyven éven át volt az Eszterházyuradalom erdészeti vezetője. Éva néni mindvégig társa, segítője volt, életük minden mozzanatát
dokumentálta. Több alkalommal jártunk nála, dokumentumgyűjteménye és jó memóriája kivételes
lehetőség az egyetem- és szakmatörténet bővítésére. 2016 novemberében videókamerával rögzített
interjút készítettünk vele, melynek feldolgozása még folyamatban van. Az interjút 2017-ben
folytatjuk.

14.Közművelődési feladatok
14.1.
1956-os emlékév – 1956-os emlékhonlap
Egyetemünk 2016-ban nagyszabású ünnepségsorozatot rendezett az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából. A megemlékezések szervezésére 1956-os Emlékbizottságot állítottak fel,
melynek Szemerey Tamásné Dr. levéltávezető is tagja volt. Az ünnepségek, rendezvények mellett az
egyetemi Emlékbizottság kiadványokkal és egy 1956-os honlappal állított emléket az egykori egyetemi,
főiskolai hallgatóknak, akiknek köszönhetően a forradalom Sopronban vértelen lehetett. Levéltárunk aktívan
részt vett az 1956-os egyetemi emlékhonlap létrehozásában (Emlékek dokumentumokban és képekben).
http://www.nyme.hu/index.php?id=28557&L=1&id=28557
A honlap tartalma részben a levéltár saját anyagából származik, emellett túlélőktől, egykori hallgatóktól,
oktatóktól kértünk fotókat, dokumentumokat. Az oldalszerkezet kialakítását, az anyagok összeállítását és
feltöltését (az emlékév rendezvényeiről készült beszámolók kivételével) levéltárunk végezte. Az események
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pontos megismerése, az ezzel kapcsolatos kutatás, az iratok, fényképek, beszámolók összegyűjtése,
digitalizálása, honlapra való feltöltése sok időt igényelt, a 2016 márciusától októberéig tartott.
A honlapon létrehozott digitális gyűjteményben számos olyan dokumentum vált mindenki számára láthatóvá
és hozzáférhetővé, amelyek eddig csak a levéltárban voltak kutathatóak, vagy magánszemélyek féltett
kincsei.
Az emlékhonlap szerkezete:
 Hallgatóink 1956-ban: az Erdőmérnöki Főiskola és a Soproni Műszaki Karok 1956/1957. 1. félévére
beiratkozott hallgatóinak névsorai
 Kronológiák: az 1956-os forradalom soproni eseményei, a hallgatók és az egyetem sorsához
kapcsolódó, forradalom utáni események Sopronban, Európában és Kanadában (Dr. Illyés Benjamin,
Dr. Ifj. Sarkady Sándor, Szemerey Tamásné Dr., Dr. Sági Éva)
 Követelések, nyilatkozatok: a levéltárunkban megtalálható, a forradalom alatt közzétett
nyilatkozatok digitalizált másolatai
 Tablóképek: az 1956-os forradalomban részt vett bánya-, kohó-, erdő- és földmérőmérnök
évfolyamok tablói, valamint a UBC Sopron Divisio tablói
 Oktatók: az 1950-es évek tanári karáról fellelhető listák, dokumentumok, csoportképek és arcképek
 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok, dokumentumok:
o Az Erdőmérnöki Főiskola Főigazgatói Hivatalának válogatott iratai, 1956-1957
o Az Erdőmérnöki Főiskola tanácsülési jegyzőkönyvei
o Hirdetmények, kiáltványok, szórólapok
o Segély- és élelmiszerszállítmányok
o A MEFESZ vegyes feljegyzései, 1956
o Dokumentumok Roller Kálmán hagyatékából (Roller István jóvoltából és engedélyével)
o Dokumentumok a UBC Sopron Divisio-ról
o Személyes dokumentumok:
 1953-ban kezdett erdőmérnök-hallgatók évfolyama
 Bakos Tibor
 Jacsman János
 Jéhn Antal
 Németh Kálmán
 Perlaki Ferenc
o Korabeli újságcikkek
o Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről
 Tárgyi emlékek
 Filmek
A honlapon szereplő, mintegy 1500 felvételt (irat, dokumentum, kép) és Roller Kálmán hangfelvételét
levéltárunk digitalizálta, a tárgyfotókat is mi készítettük.
A honlap készítését sokan segítették információkkal, képekkel: neveik megtalálhatóak az 1956-os
emlékoldalon. Külön köszönjük Dr. Illyés Benjamin erdőmérnök és Németh Kálmán földmérő mérnök,
egykori ’56-os hallgatók segítségét. Köszönettel tartozunk a Kanadában élő Roller Istvánnak, aki édesapja,
Roller Kálmán volt főiskolai rektor hagyatékából történeti értékű dokumentumokat digitalizált be és
bocsátott rendelkezésünkre.
15. Egyéb tevékenységek
15.1.
Bizottsági munka
Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) elnökségi tagság
MTA Egyetemtörténeti Albizottság
MFLSZ Múzeumi Bizottság
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MLE Oktatás és Tudománytörténeti Bizottság
NYME Közgyűjteményi Bizottság
MLE tagság
NYME 1956-os Emlékbizottság
15.2.

Események, egyéb tevékenységek

Részt vettünk az MFLSZ (Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség) vándorgyűlésén (- 2016. szeptember
19-20. Debrecen), ahol Szemerey Tamásné dr. beszámolt a levéltár helyzetéről.
Részt vettünk és előadást tartottunk (ld. 16. pont) az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából
Szegeden, 2016. október 14-én rendezett konferencián.

16.Publikációs tevékenység
Előadás:
Szemerey Tamásné Dr. - Sági Éva: Életutak 1956. november 4. után. Konferencia-előadás. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc tudományos kutatás valamint helye az oktatásban. Szeged, 2016.október 1416.

Publikáció:
Szemerey Tamásné Dr. - Sági Éva: Életutak 1956. november 4. után. Absztrakt. In: Kiss Gábor Ferenc Jancsák Csaba (szerk.): Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatás valamint helye az
oktatásban - konferencia, Szeged, 2016.10.14-16. Absztraktkötet. Belvedere Meridionale, 2016. 43 p., pp.
35-36.
Oszvald Ferenc Nándor - Sági Éva: Winkler Gábor a soproni katedrán. In: Soproni Szemle, 2016. 2. sz. 150154. o.
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