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WENCZ BALÁZS  
MNL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁRA 

 

 

1982. március 26-án születtem Esztergomban. Általános iskolai tanulmányaimat Tá-
ton, míg a középiskolait az Esztergom-kertvárosi Hell József Károly Műszaki Szakkö-
zépiskolában végeztem. Egyetemi diplomát (2002–2006) az egri Eszterházy Károly 
Főiskola történelem (bölcsész) szakán szereztem. Miután az egyetemet levelező tago-
zaton végeztem, 2003–2006 között a dorogi Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. al-
kalmazásában álltam, gyógyszeralapanyag gyártó munkakörben. 

2006. szeptember 1. óta dolgozom levéltárosként a megyei levéltárban, ahol a ta-
nácsi korszak 1950–1989 között keletkezett megyei, járási, városi és községi, illetve az 
MSZMP Komárom Megyei Archívuma 20. századi iratanyagának voltam/vagyok a re-
ferense. A 2006 óta eltelt több mint kilenc év során alkalmam volt megismerni és el-
látni a levéltári alapfeladatok szinte mindegyikét, a referenciámba tartozó fondok ren-
dezésétől és selejtezésétől kezdve, az iratanyagok segédletekkel történő ellátásán ke-
resztül a gyűjtőterületi és adatbázis építési munkán át, a közművelődési feladatellátásig 
bezárólag. Ez utóbbi tekintetében 2012 óta rendszeresen tartok alsó- és középfokú ok-
tatási intézményekből érkező iskolai csoportoknak levéltári foglalkozásokat, emellett 
elláttam az összekötő szerepét a levéltár és az intézmények között. 2013 óta tagja va-
gyok a Magyar Levéltárosok Egyesületének. 

2013. szeptember 1-jétől igazgató-helyettesi feladatokat is elláttam. Ennek kerete-
in belül esetenként munkaellenőrzési, illetve az illetékességi terület ellenőrzésének az 
összehangolásával járó feladatokat végeztem, 2014-től kezdődően pedig én állítom 
össze a levéltárunk éves statisztikai beszámolóját. 

Tudományos érdeklődésem középpontjában a 20. század második felének ma-
gyarországi története áll, különös tekintettel a Magyar Kommunista Párt Komárom-
Esztergom vármegyei politikájára az 1945–1948 közötti időszakban. Első tanulmá-
nyom az 1947-es választások Komárom-Esztergom vármegyei történetéről jelent meg 
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2007-ben, melyet további tanulmányok, recenziók és tudományos ismeretterjesztő 
cikkek publikálása követett. Írásaim a Limesben, a Századokban és a Levéltári Szemlé-
ben jelentek meg. 

2010-ben felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtu-
dományi Doktori Iskolájába ahol két évfolyamot végzetem el, majd 2013-tól az egri 
Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának voltam az 
egyéni képzéses hallgatója. Abszolutóriumot 2014 nyarán szereztem, „A Magyar Kom-
munista Párt politikája Komárom-Esztergom vármegyében 1945–1948 között” címet viselő 
PhD disszertációmat pedig 2015. március 13-án védtem meg. 

 

 
 

Angol nyelvből 2007-ben, német nyelvből pedig 2012-ben szereztem államilag elismert 
középfokú nyelvvizsgát. 

Az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának vezetésével 2016. február 1-
jétől bíztak meg. Elsődleges célom, hogy a maradandó értékű iratanyag átvétele, biz-
tonságos őrzése és kutathatóságának a biztosítása mellett továbbra is nagy hangsúlyt 
fektessek a tudományos kutatómunkára és a magas színvonalú közművelődési feladat-
ellátásra 
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KULT LÁSZLÓ  
MNL BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 

 

 

Alap- és középfokú tanulmányaimat szülővárosomban, Mohácson végeztem. 1998-
ban érettségiztem a Dr. Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépisko-
lában, majd ugyanitt 1999-ben gépésztechnikusi képesítést szereztem. 

 
1999-ben felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem (2002-ig Janus Pannonius Tu-
dományegyetem) Bölcsészettudományi Kar történelem szakára. A történelem szak 
mellett elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem BTK Pedagógia Intézetének képzését 
is, okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomámat 2005-ben szereztem 
meg. Egyetemi éveim alatt számos régészeti ásatáson dolgoztam, köztük a németor-
szági Zülpichben is, amely római kori leleteiről ismert. Diplomamunkám a Pearl Har-
bor, a korabeli magyar sajtó tükrében címet viselte. 
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2005-től a pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményben dolgoztam, mint történelem-, honismeret- és etikatanár. 

 Az MNL Baranya Megyei Levéltárában (2012-ig Baranya Megyei Levéltár) 2007. 
március 5-én kezdtem meg a munkámat mint levéltáros. A következő források kezelé-
sét, rendezését és kutatását bízták rám: VIII. Intézetek, Intézmények; X. Egyesületek, 
Szervezetek, Pártok (különös tekintettel az 1944 és 1948 között működött politikai 
pártok, valamint az állampárt különböző ifjúsági szervezeteinek iratai); XXXV. Magyar 
Dolgozók Pártja, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP Archívum). Az időszakban 
aktívan részt vettem a kutató- és ügyfélszolgálat munkájában. 

2009 januárjában vettem át a levéltár Király utcai részlegében működő kutató- és 
ügyfélszolgálat vezetését, irányítását. A kutatói kívánságok teljesítése során a levéltár-
ban található iratok széles körű ismereteire tettem szert. Mellette a levéltári munka 
számos más mozzanatát is megismertem, több alkalommal végeztem szervellenőrzé-
seket, iratanyag-átvételeket bonyolítottam le, illetve aktívan részt vettem az intézmény 
iratrendezési munkálataiban. Levéltári éveim alatt eddig több mint 150 fond iratanya-
gát rendeztem közép- vagy darabszinten, és készítettem hozzájuk levéltári segédletet 
(Baranya megye községi, felekezeti, állami elemi és általános iskoláinak iratrendezése). 

 2013-ban az intézmény igazgató-helyettese lettem. Feladatom volt a levéltár min-
dennapi belső életének irányítása, részt vállaltam a pályázati munkákban és az intéz-
ményi munkatervek, munkabeszámolók elkészítésében, ugyanakkor nem vontam ki 
magam az iratrendezési és a kutatószolgálati tevékenységek alól sem. 

 2015. április 5-én váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt korábbi igazgatónk, 
Dr. Ódor Imre. Ekkor vettem át a levéltár vezetését, mint megbízott igazgató, továbbá 
főlevéltárosi munkakörbe kerültem. Sikeres pályázatot követően 2015. december 17-
től az MNL Baranya Megyei Levéltára megyei levéltár-igazgatója vagyok. Összességé-
ben elmondható, hogy közel tíz éve dolgozom a levéltárban, ahol jól érzem magam, és 
ahol a kollégáimra mindig számíthatok. 

 Levéltárosi munkám mellett 2011-ben felvételt nyertem a Pécsi Tudományegye-
tem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18–20. században” 
című programjára. Azóta a PhD-programban megszabott követelményeknek eleget 
tettem, az előírt tanulmányokat befejeztem, így 2015-ben abszolutóriumot szereztem. 
Készülő disszertációm munkacíme: Pécs kulturális pozíciója a klasszikus Kádár-korszakban. 

 Aktív tagja vagyok a tudományos életnek, konferenciákon veszek részt, előadáso-
kat tartok, tanulmányokat, különböző tudományos cikkeket, recenziókat írok, kutató 
és dokumentumfeltáró munkákat végzek. Szűkebb kutatási területeim: Pécs város és 
Baranya megye kulturális pozíciója, építészete és oktatástörténete a Kádár-korszakban, 
valamint a második világháborús csendes-óceáni hadszíntér története. Az MNL Bara-
nya Megyei Levéltára gondozásában megjelenő Baranyai Történelmi Közlemények című ki-
adványsorozatban rendszeresen jelenik meg tanulmányom. A sorozat 2014. évi kiadá-
sának egyik szerkesztője voltam (Rangos famíliák – jeles személyek a 18–20. századi Dél-  

Dunántúlon). További tanulmányaim a Pécsi Tudományegyetem által kiadott Fejezetek a 
hadtörténelemből című sorozat, illetve a Pécsi Szemle hasábjain jelentek meg. 



H í r e k  

 

77 

2010-ben részt vettem az Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán napvilágot lá-
tott, kétkötetes Pécs Lexikon elkészítésében, összesen 43 szócikk megírásával. 2012–
2013 között közreműködtem az ún. Pécsi köztemetőben nyugvók című városi projektben, 
amely során 55 alkalommal járult hozzá írásom a pécsi köztemetőben nyugvó neves 
személyek tiszteletére készített emléktáblákhoz. Társszerzője voltam a 2014-ben meg-
jelent Magyarország Levéltárai című sorozat A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Le-
véltára című kiadásának. Számos hazai és német nyelvű tudományos könyvről jelent 
meg recenzióm különböző kiadványokban, mint a Klió, az Orpheus Noster, a Hadtudo-
mány vagy a Pécsi Tudományegyetem gondozásában kiadott Újlatin filológia. A megje-
lent publikációk mellett több tudományos előadást is tartottam konferenciákon. 

 Német nyelvből 2005-ben szereztem államilag elismert, középfokú komplex 
nyelvvizsgát, míg latin nyelvből 2001-ben tettem alapfokú komplex nyelvvizsgát a 
PTE BTK Idegennyelvi Lektorátusán. 2009–2011 között a Pécsi Tudományegyetem 
és a Baranya Megyei Levéltár közös munkájából adódóan társoktató voltam a Forrásis-
meret című egyetemi kurzus megtartásában, és a Pécs és Baranya levéltári forrásai 1945–
1990 között című előadásokat tartottam meg mesterszakos hallgatóknak. 

 Folyamatosan részt veszek az MNL Baranya Megyei Levéltárában készülő ta-
nulmánykötetek, forráskiadványok és egyéb tudományos munkák előkészítésében, 
szerkesztésében, továbbá konferenciákat szervezek és pályázatokat bonyolítok le. 
Rendszeresen részt veszek a történész-levéltáros szakma által szervezett rendezvénye-
ken, fórumokpon, képzéseken. 2007 óta aktív tagja vagyok a Magyar Levéltárosok 
Egyesületének, amelynek szakmai rendezvényein és vándorgyűlésein szintén állandó 
látogatója vagyok.  

Célom, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára minden tekintetben megfeleljen 
alapvető feladatának, és méltó helyszíne legyen a múlt értékeinek, a kulturális közkin-
csek megőrzésének és közvetítésének. 
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MELEGA MIKLÓS  

MNL VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA 
 

 

1972-ben születtem Szombathelyen, alap- és középfokú iskolai tanulmányaimat szülő-
városomban végeztem. 1990-ben érettségiztem a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázi-
umban, majd sikeres felvételi vizsgát tettem a Pécsi Tudományegyetem történelem-
földrajz szakára. Középiskolai tanári diplomám megszerzése után 1995-ben ösztöndí-
jasként felvételt nyertem az egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának a Mo-
dernkori Történeti Tanszéken – „Európa és a magyarság a 18–20. században” címmel – 
működő PhD doktori programjára. 1995–1997-ben a kaposvári Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Gimnáziumban tanítottam történelmet, majd 1997-ben a szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszékén vezettem gazdaság-, technika-, il-
letve várostörténeti tárgyú szemináriumokat. 

 

2000-ben helyezkedtem el a Vas Megyei Levéltárban, ahol kezdetben segéd-
levéltárosként alkalmaztak, majd a szakmai gyakorlat megszerzése után levéltáros, 
2009-től főlevéltáros lettem. 2004-től 2015-ig az intézmény igazgató-helyettesi teendőit 
láttam el. Feladatkörömhöz tartozott az illetékességi területi munka irányítása, a szer-
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vek iratkezelésének ellenőrzése, iratátvételek lebonyolítása, a levéltári iratrendezési, se-
lejtezési és segédletkészítési munka szakmai koordinálása, az intézményi statisztikai 
adatszolgáltatás elkészítése, az elektronikus levéltári nyilvántartó programok feltöltésé-
nek figyelemmel kísérése, a kutató- és ügyfélszolgálat, továbbá a restaurátor-műhely 
működésének felügyelete. Az intézmény adatbázis-építési és digitalizációs projektjei-
nek lebonyolításában, illetve digitális levéltári kiadványok elkészítésében is közremű-
ködtem. A közművelődési tevékenység keretében gyakran vezettem iskolai csoportok 
levéltár–látogatásait és oktatási tevékenység gyakorlására is alkalmam nyílt. A levéltár 
és a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja között fennálló 
együttműködési megállapodás keretében 2006–2010 között közreműködtem a levéltár-
technikusi képzésben részesülő hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában. A Nemze-
ti Erőforrás Minisztériuma megbízásából 2011-től kezdődően napjainkig levéltári szak-
felügyelői feladatokat látok el több nyugat-magyarországi közlevéltárra kiterjedően. 

2015 augusztusában, Dr. Tilcsik György nyugdíjba vonulása után megbízott igaz-
gatói kinevezést kaptam, majd sikeres pályázatomat követően 2016. január 4-től igaz-
gatóként vezetem az intézményt. A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a 
történetkutatás legrangosabb megyei műhelye, kollektívája elhivatott, kiváló szakmai 
felkészültségű. Igazgatóként fő törekvésem arra irányul, hogy az utóbbi években vé-
szesen megfogyatkozott szakembergárda feltöltése mielőbb megvalósuljon, és a levél-
tár kommunikációjával és programkínálatával erősítse meg jelenlétét a helyi tudomá-
nyos, kulturális közéletben. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárban őrzött gazdag forrásanyag, il-
letve a tudományos munkakör nyújtotta lehetőségek kedvező feltételeket biztosítanak 
az 1990-es évek közepén megkezdett várostörténeti kutatásaim folytatásához. Érdek-
lődésem középpontjában az urbanizáció, a dualizmus kori magyar városhálózat infrast-
rukturális fejlődésének kérdésköre áll, de a korszak ipar-, technika-, és építészettörté-
netével is foglalkozom. Publikációim többsége az előbbi témakörökhöz kapcsolódik. 
Disszertációmban a dualizmus kori magyar városok infrastruktúrájának kiépülését 
vizsgáltam komparatív szemlélettel, nemzetközi kitekintéssel, egy dinamikusan fejlődő 
vidéki középváros, Szombathely példáján keresztül. A történész PhD doktori oklevelet 
2009-ben „summa cum laude” minősítéssel szereztem meg, értekezésem 2012-ben 
önálló kötetként is napvilágot látott. Angol nyelvből középfokú, német nyelvből alap-
fokú államilag elismert C típusú nyelvvizsgával rendelkezem. 

2000-ben léptem be a Magyar Levéltárosok Egyesületébe, 2012-től a Megyei 
és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa tagja vagyok. A Szombathelyi Szépítő Egye-
sület vezetőségében 2008-tól tevékenykedem, jelenleg alelnöki minőségben. Az előb-
bieken kívül számos további egyesület és alapítvány munkájában veszek részt. Levéltá-
rosként hivatásomnak tekintem nemzeti történelmünk és kulturális örökségünk minél 
szélesebb körű megismertetését, kutatási eredményeink közkinccsé tételét, a tudomá-
nyos–ismeretterjesztő, értékmegőrző és értékközvetítő feladatok ellátását, különösen a 
fiatalabb generációk irányába. Tevékenységemmel igyekszem erősíteni a Vas megyeiek 
helyi kötődését, a szombathelyi polgárok identitását.  

A szakmai és közéleti feladatok ellátása mellett háromgyermekes apaként a 
család is központi szerepet játszik életemben. 


