
Gecsényi Lajosnak 
60. születésnapjára 

Ritkán fordul elő, hogy olyan idősebb pályatárs előtt tiszteleg egy tudományág if-
jabb kutatóinak jelentős része, aki pályája folyamán csak kevés időt töltött egyete-
mek falai között. Gecsényi Lajos esetében erről van szó. A Sors számára úgy hozta, 
hogy kivételes tudását elsősorban archívumok kutatótermeiben és raktáraiban, tör-
ténész- és levéltáros konferenciákon, szakdolgozati és doktori szemináriumokon 
ossza meg egyetemi hallgatókkal és fiatal kollégákkal, Gecsényi Lajos mégis isko-
lát teremtett. Mindenkin segíteni igyekvő, a kutatást intézmények igazgatójaként 
sem mellőző, sőt abban mindig örömet lelő személye, több korszakra is kiterjedő 
páratlan tudása és nem utolsósorban szakmaszeretete és embersége sokakat von-
zott, és sokaknak mutat példát ma is. 

A Fons folyóirat jelen számával 60. születésnapja alkalmából őt ünneplő iíjabb 
történészgeneráció elsősorban az egykori győri archívum-igazgatót, bécsi levéltári 
delegátust, a Magyar Országos Levéltár főigazgatóját, valamint többek doktori té-
mavezetőjét és mindenkor segítő tanárát köszönti most; aki az említett intézmé-
nyekben sokak számára mutatott példát, nemcsak mint a kora újkori és jelenkori 
magyar történelem kiemelkedő kutatója, hanem mint tudományos és adminisztra-
tív munkáját egyaránt alázattal végző levéltáros is. Olyan történész-levéltáros, aki 
hatalmas ismeretanyagát, levéltárosi tapasztalatait és kutatási eredményeit, cédu-
láit nagy szeretettel bocsátotta az archívumok anyagában gyakorta csetlő-botló, de 
a kutatás élményét már megízlelő, lelkes leendő történészek és levéltárosok rendel-
kezésére. 

Folyóiratunk is sokat köszönhet Gecsényi Lajos önzetlen támogatásának. Min-
dent elmond az Ünnepelt személyiségéről és a tanítványai részéről feléje áradó 
tiszteletről az a tény, hogy 60. születésnapja alkalmából megjelenő számunk egy 
teljes évfolyamot töltött meg. Vállalkozásunk titokban terjedő híre nyomán egyre 
többen jelentkeztek, hogy írásukkal tiszteljék meg Őt. Szerkesztőségünk a legna-
gyobb örömmel fogadta el kérésüket, és kíván az Ünnepeltnek a kötet minden szer-
zője nevében sok boldogságot, egészséget, további eredményes munkát és még 
sok-sok élményt hozó cédulát. 

A Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány Kuratóriuma 
Fons Szerkesztősége 



Für Lajos Gecsényi 

Bedeuten eigentlich für einen Historiker Jahre nichts, denkt er doch nur in 
Jahrhunderten, so wird man doch bei Geburtstagen daran erinnert, dass man als 
Mensch bescheidener zu sein hat. Und Bescheidenheit ist etwas, was den 
scheidenden Generaldirektor des Ungarischen Staatsarchivs auszeichnet und so 
ungemein menschlich macht. Und doch hat er in den vielen Jahren seines Wirkens 
in der Archivlandschaft unauslöschbare Spuren hinterlassen: Sei es in seinem 
landesarchivischen Tätigkeitsbereich, sei es als ungarischer Archivdelegierter 
beim Österreichischen Staatsarchiv, sei es als Generaldirektor des Magyar Orszá-
gos Levéltár. Lajos Gecsényi wurde stets eins mit jeder von ihm bekleideten 
Funktion, verwaltete sie mit großer Freude und Liebe und war somit stets ein 
Gewinn. Diejenigen, die mit ihm zutun haben, gehen immer bereichert und durch 
eine besondere Freundschaft ausgezeichnet von den Begegnungen weg. 

Seine Familie bedeutet ihm mehr als alles und dieses Fühlen versteht er stets 
seinem Gegenüber so zu vermitteln, dass man mit Freude mitlebt und auch alle 
Schmerzen, die er in letzter Zeit ertragen musste, mit erleidet. Für dieses 
weitergegebene Miterleben, ftir seine Arbeit auf dem Gebiet des Archivwesens, die 
rascheste „Improvisation" im besten Sinn des Wortes einschliesst, wenn man an 
das Einspringen bei der Abhaltung der internationalen Konferenz „Table Rounde 
des Archives" in Budapest denkt, für die so ausgezeichnete Vertretung seiner 
Heimat in den Wiener Jahren und dann auf dem internationalen Parkett, soll ihm 
heute einmal mehr aufrichtigst gedankt sein. 

Man hofft, dass Lajos Gecsényi, befreit von der Administrationslast wieder den 
Weg zurück in die Forschung finden wird und darf ihm dazu aus vollstem Herzen 
nur alles erdenklich Gute wünschen. 

Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs 


