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Szakmai beszámoló pályázati támogatás felhasználásáról
„Boszorkányok hagyatéka” c. kiállítás

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 2013. folyamán
az NKA-tól nyert 1.500.000 forintos pályázati támogatásból valósította meg „Boszorkányok
hagyatéka” című időszaki kiállítását, 2013. március 18. és 2013. július 21. között. (pályázati
azonosító: 3506/1821.) (A zord tavaszkezdet miatt a tervezett március 1-jéről március 18-ra
halasztottuk a kiállítás megnyitását, ugyanakkor a kiállítást ennek megfelelően
meghosszabbítva, 2013. július 19-ig tartottuk nyitva.)
A kiállítás szakmai hátterét az elmúlt húsz év kutatómunkája során feltárt, 2011-ben
forráskiadványként megjelentetett soproni boszorkányperek gyűjteménye (Soproni
boszorkányperek/Ödenburger Hexenprozesse 1439–1702. Szerk.: Tóth G. Péter – Németh
Ildikó, Balassi Kiadó, Budapest, 2011.) adta, a szakmai-kiállításszervezői munkát a FöldNyelv Bt. végezte Tóth G. Péter muzeológus vezetésével. A levéltár részéről Dr. Németh
Ildikó főlevéltáros koordinálta a munkát.
A kiállítást a korábban negyven évig kiállított, állandó várostörténeti kiállítás helyén, – a
takarékossági szempontok miatt – az eredeti vitrinek felújításával (az üvegek teljességgel
lecserélésre, a világítástechnika felújításra került), a Levéltár Fő tér 5. alatti reprezentatív
kiállítási tereiben, az úgynevezett „hosszú folyosón” rendeztük meg, a műemléki
könyvtártermet is bevonva a kapcsolódó rendezvények helyszíneként. Összesen húsz
nagyméretű tárolóban helyeztünk el az 1502–1702 közötti boszorkányperekre, illetve a
korabeli Sopron társadalmi-gazdasági viszonyaira vonatkozó kiállítási anyagot. A magas
minőségben digitalizált iratok és fényképek mellett a Soproni Múzeum anyagából is kaptunk
bemutatásra kerülő fotóanyagot.
A kiállítás megnyitóját 2013. március 18-án a város vezetőinek és a társintézmények
munkatársainak megtisztelő részvételével nagy érdeklődés mellett tartottuk (képek, eredeti
meghívó a beszámolóhoz csatolva), az eseményről mindkét helyi televízió és az internetes
sajtó is beszámolt. A megnyitóról honlapunkon képes tudósítást közöltünk. A kiállításhoz
kapcsolódóan minden hónapban szerveztünk egy-egy közművelődési előadást.
2013. március 12. „Bábák, banyák, boszorkányok” c. népszerűsítő előadás a TIT-ben (dr.
Németh Ildikó)
2013. március 18. kiállítás megnyitó
2013. április 17. „Boszorkányok hagyatéka” c. előadás és kiállítás vezetés a Soproni
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja részére (dr. Németh Ildikó)
2013. május 13. „Bábák, banyák, boszorkányok” c. népszerűsítő előadás a Fabricius Endre
Evangélikus Szeretetotthonban (dr. Németh Ildikó)
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2013. június 21., a Múzeumok Éjszakájának előnapján, a Soproni Ünnepi Hetek
rendezvénysorozat nyitónapján, „Boszorkányos délután a Soproni Levéltárban” dr. Kelemen
István soproni muzeológus és dr. Tünde Lengyelová történésznő (A Szlovák Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézetének vezető munkatársnője) tartott előadásokat a
boszorkányság témaköréből (a kiprintelt meghívó bemellékelve). Az időszaki kiállítás
rendezvényéről a Sopron TV is tudósított.
Általános- és középiskolák részére levéltárpedagógiai órákat szerveztünk, ehhez házilag, a
könyvkötő műhely segítségével készítettünk segédanyagokat, illetve az eltérő korosztályokra
szabott rövid ppt-bemutatókat.
Előzetes bejelentkezés alapján csoportokat is fogadtunk, illetve a Fő tér 5.-ben a kutatóterem
keddi és csütörtöki nyitva tartása idején egyéni látogatók is felkereshették a kiállítást.
Összesen 86 fő csoportos látogatót, 136 diákot és 5 pedagógust, valamint 20 egyéni látogatót
fogadtunk. (247 fő) A levéltárpedagógiai órákat és a kiállítás vezetéseket dr. Németh Ildikó
főlevéltáros tartotta.
A Fő tér 5-ben létrehozott időszaki kiállítást a program lezárulásával sem bontottuk le, hisz e
támogatással meg tudtuk újítani Fő tér 5. reprezentatív tereihez szervesen hozzátartozó
folyosót, és az egykori folyosói kiállítás helyett szakmai, tartalmi szempontból egy új, modern
kiállítást tudtunk elkészíteni. Az igényes kiállítást az intézmény levéltárpedagógiai
tevékenységéhez később is fel szeretné használni. Hálás köszönet a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégiumának, hogy egy időszaki kiállítás elkészítése keretében az
intézmény hosszabb távú célját is támogatta.
A pályázat pénzügyi beszámolóját és a rendezvényeken készült képeket mellékeljük, és ez
úton kérjük mindezek elfogadását, a pályázati támogatást pedig ez úton is ismételten
köszönjük.

Sopron, 2013. július 12.

Dr. Dominkovits Péter
levéltárigazgató
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