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Pályázati azonosító: 3505/02973

A pályázaton elnyert összeg: 262.000 Ft
Savmentes irattároló dobozok beszerzésére: 147.955 Ft
Fotókhoz savmentes tárolók beszerzésére: 114.045 Ft

SAVMENTES IRATTÁROLÓ DOBOZOK BESZERZÉSE
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT
LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által nyújtott pályázati támogatásból jó minőségű,
savmentes levéltári dobozokat vásároltunk az alábbi mennyiségben:
A/4 méret (Téka) 300 db
A/3 méret (Téka) 20 db.
A szállítási költség fedezése szintén pályázati támogatással történt.
A dobozok felhasználása
A dobozok vásárlása 38,8 ifm irat végleges rendezését teszi lehetővé.
Iratgyarapodás: 2013-2014. évben: 12,75 ifm
2015. év első feléig: 12,27 ifm
2015. év végéig várható gyarapodás: 4-5 ifm.
2016-2017.év végéig várható gyarapodás: 30 ifm.
Kimutatás a levéltári dobozok felhasználásáról
Felhasználás
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9
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5

0,6
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5
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2

0,24
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tartalék az éves gyarapodás rendezéséhez
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Elnöki Titkárság iratai
Gazdasági Hivatal iratai
Szakindítási kérelmek
Tanulmányi Osztály iratai
Akkreditációk

2016-2017. évre
tervezett
felhasználás

SAVMENTES TÁROLÓK BESZERZÉSE FOTÓKHOZ
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZPONTI
LEVÉLTÁRA RÉSZÉRE

A NymE KKL Levéltára nagy mennyiségű, egyetem- és erdészettörténeti értékű
fotódokumentumot őriz, melyek megfelelő tárolásához eddig semmilyen feltétel nem állt
rendelkezésre. Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával megteremthettük az
alapvető feltételeket állományunk két legjelentősebb fotógyűjteményének megőrzéséhez és
biztonságos tárolásához.
A támogatásból a PAT-szabványnak megfelelő, savmentes tárolóeszközöket szereztünk be.
Beszerzett tároló jellege
PAT szabványnak megfelelő,
savmentes, 100% cellulóz, pufferelt
papírtasak, 9*13 cm
PAT szabványnak megfelelő, 100%
cellulóz, pufferelt papírtasak, 10*15
cm
PAT szabványnak megfelelő, 100%
cellulóz, pufferelt papírtasak, 13*18
cm
PAT szabványnak megfelelő,
savmentes, pufferelt fotódoboz,
melybe a tasakolt negatívok
biztonságosan elhelyezhetőek
PAT szabványnak megfelelő
polipropilén tasak, 9*13 cm
PAT szabványnak megfelelő
polipropilén tasak, 10*15 cm
PAT szabványnak megfelelő
polipropilén tasak, 24*30 cm
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A beszerzett eszközök ára a pályázat beadása óta sajnos emelkedett, ezért módosítanunk
kellett az eredetileg tervezett mennyiségeket.
A tárolók megérkezése után, októberben megkezdtük az un. Roth hagyaték, valamint az
egykori Egyetemi Fotólaboratórium anyagának feldolgozását.

Roth Gyula fotóhagyatéka
Roth Gyula egyetemünk egyik neves professzora volt, a 20. századi erdészettudomány
kiemelkedő alakja.
1873-ban született Sopronban, érettségi után a selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Akadémián folytatta tanulmányait. 1898-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet. Eleinte a lugosi
Erdőigazgatóságnál szolgált erdőrendezőként, majd a görgényszentimrei Erdészeti
szakiskolához helyezték át. 1904-ben Selmecbányára került az Erdészeti Kísérleti Állomás
központjába. Ennél – a később Sopronba áthelyezett – intézetnél dolgozott 1940-ig, 1924-től a
vezetőjeként. Kutatásaiban a fafajok magszármazási kérdéseivel, a külföldi fafajok
meghonosításával, az erdőnevelés, a természetes felújítás és a szálaló erdőgazdálkodás
kérdéseivel foglalkozott.
A selmecbányai Főiskola erdőmérnöki szakán már 1907-ben tartott előadásokat az Erdészeti
kísérletek tantárgyban. 1922-ben nevezték ki a soproni Főiskola Erdőművelés-, vad- és
halgazdaságtani tanszékére tanszékvezető tanárnak, melynek 1947-ig vezetője volt. 1944-ben
vonult nyugalomba, de a tanszék vezetését meghívott előadóként továbbra is ellátta.
1952-ben a mezőgazdasági tudományok doktora lett. 1954-ben a Munka Érdemrend arany
fokozatát, 1955-ben a Kossuth-díj II. fokozatát kapta meg. Az Erdészeti Kutatóintézetek
Nemzetközi Szövetségének 1929-től alelnöke, 1932-től elnöke, később örökös díszelnöke volt.
1961-ben, Sopronban halt meg.
Az erdészprofesszor személyi és szakmai hagyatékát levéltárunk őrzi. A rendezett 1,2 ifm
iratállományon kívül az anyag részét képezi a tetemes fotóhagyaték is (mintegy 1000
felvétel). Roth Gyula erdészeti kutatásai mellett, részben azok kiegészítéseként, szenvedélyes
fotós is volt. Az általa készített felvételek mind történeti, mind erdészettörténeti tekintetben
kiemelkedő jelentőségűek. A felvételek az 1900-as évektől az 1920-as évek eleje között
készültek. Témáját tekintve egyaránt tartalmaz magán-, turisztikai és erdészeti felvételeket,
oktatási segédanyagokat.
A fotógyűjtemény főbb témái:
 Tájképek, településképek: Selmecbánya és a környező települések, felvidéki városok
(Orsova, Ruszkabánya, Zsarnócatelep, Görgény stb.)
 Képek a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskoláról (épületek, botanikus kert)
 Családi felvételek, városi és családi életképek
 Felvételek kollégákról, ismerősökről, közöttük a főiskola egykori tanárairól (pl.
Szentistványi Gyula, Vitális István, Walek Károly, Boleman Géza, Fekete Zoltán)
 Erdészeti tanulmányutak képei
 Erdei felvételek, szakmai jelentőségű felvételek
 Képek a kisiblyei erdészeti kísérleti telepről
 Oktatási segédanyagok (rügy- és csemetefotók, diagramok, táblázatok, térképek)
 Külföldi utak (Németország, Olaszország)

A felvételek mérete a 6,5x9 – 10x15 cm között változik, ebből mintegy 660 felvétel
üvegnegatív, mintegy 300 filmnegatív.
Néhány kép a Roth anyagból (1-3. kép).

1. kép: Selmecbányai látkép a főiskola épületeivel, 1910 körül, Roth Gyula hagyatéka.
Sztereo üvegnegatívról digitálisan előhívott felvétel

2. kép: Selmecbányai látkép 1910
körül, Roth Gyula hagyatéka. Színes
üvegpozitív

3. kép: Erdészeti palota, Selmecbánya, 1905
körül. Roth Gyula hagyatéka. Üvegnegatívról
digitálisan előhívott felvétel

A fotóhagyatékot, mielőtt levéltárunkba került, évtizedeken át szakszerűtlen körülmények
között tárolták. Az eredeti dobozok sérültek, elkoszosodtak (4. kép). A negatívok nagy részét
tasak nélkül helyezték a dobozokba vagy a borítékokba. Az NKA pályázaton elnyert
támogatásnak köszönhetően megkezdhettük a fotóhagyaték rendezését (5-8. kép). Az értékes
gyűjtemény darabjai a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő, savmentes papírtasakokba
kerültek, a tároló dobozokban biztonságosan őrizhetőek (9. kép).

4. kép: Példa a Roth-hagyaték egykori
tárolására

5. kép: A Roth-hagyaték átrendezése

6. kép: A Roth-hagyaték átrendezése 2.

7. kép: A Roth-hagyaték átrendezése 3.

8. kép: A Roth-hagyaték átrendezése 4.

9. kép: Az átrendezett Roth-hagyaték a tárolási
helyén

Az egyetemi Fotólaboratórium anyaga
Egyetemünkön Fotólaboratórium az 1950-es évektől az 1990-es évekig működött. Első
vezetője a nemzetközi fotós körökben is elismert Diebold Károly volt, aki mintegy másfél
évtizeden át irányította a laboratórium működését. A Fotólaboratórium a 2000-es évek
szervezeti változásai miatt megszűnt, feladatainak egy részét a NYME SKK Alkalmazott
Művészeti Intézete vette át. A gyűjteményt a laboratórium utolsó vezetője és fotósa, Sebőkné
Fekete Mária adta le levéltárunkba.
A fotógyűjtemény az 1950-1990 közötti időszakban készült képeket tartalmazza,
egyetemtörténeti és helytörténeti szempontból is pótolhatatlan érték. Dokumentálja az
Egyetem szocializmus alatti életét, előadások, kiadványok, kiállítások készítéséhez alapvető
forrásanyag.
A fotók és negatívok főbb témái:
 Oktatók, egyetemi dolgozók, hallgatók portréi (főleg negatívok)
 Évnyitók, évzárók, egyéb ünnepélyek, konferenciák, sport- és diákrendezvények
 Egyetemi épületek
 Tablóképek fotómásolatai
 Képek az oktatásról
 Oktatási segédletek
Az állomány teljesen rendezetlenül, csoportosítás nélkül került hozzánk, becsült mennyisége
több ezer felvételre tehető. Egyaránt tartalmaz negatívokat (tekercses; csík; 9*12 cm) és
előhívott felvételeket.
Néhány kép a fotólaboratórium anyagából (10-12. kép):

10. kép: Talajtani gyakorlat, 1960-as évek

11. kép: Tanzániai hallgató gyakorlati
vizsgára készül, 1972

12. kép: 40 éves bányász-kohászerdésztalálkozó, 1986

A fotógyűjtemény feldolgozatlansága miatt a pályázat beadásakor a valós szükségleteket nem
tudtuk biztonságosan felbecsülni, ezért csak a rendezés megkezdéséhez szükséges, induló
készletre kértünk támogatást.
A beszerzett savmentes PAD papírtasakok és a polipropilén iSafe tasakok felhasználásával,
jelen beszámolóig a gyűjtemény alábbi része került rendezésre (13-16. kép):
Rendezett fotóanyag
Rendezés módja, mennyisége
Tanárok, oktatók portréi, negatív, acetátfilm,
PAD papírtasak, 185 db
9x12 cm
Egyetemi események (valétálás, hallgatói iSafe PP-tasak, 191 db
gyakorlatok,
sportélet,
szoboravatások),
papírfotók (6x9 cm, 9x12 cm, 9x13 cm, 10x15
cm)

13. kép: Példa a Fotólaboratórium anyagának
korábbi tárolására

15. kép: A PP-tasakokba rendezett képek

14. kép: A rendezéshez beszerzett iSafetasakok

16. kép: Tárolódobozba rendezett képek

A fotógyűjtemény rendezése jelenleg is folyik.
Reményeink szerint lesz még alkalmunk további tároló eszközökre pályázni.
Terveink szerint a következő években a rendezett, megfelelően tárolt fotógyűjtemény
digitalizálása is megtörténik.
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A kifizetés
jogcíme
TÉKA A/4 semleges
kémhatású levéltári
doboz
300 db
TÉKA A/3 semleges
kémhatású levéltári
doboz
20 db
Szállítási költség
PAD tasak (9*13)
700 db
PAD tasak (10*15)
600 db
PAD tasak (13*18)
100 db
Prizma I. fotódoboz
7 db
iSafe polipropilén
tasak
(9*13 cm) 300 db
iSafe polipropilén
tasak
(10*15 cm) 300 db
iSafe polipropilén
tasak
(24*30 cm) 100 db
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35.000 Ft
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Köszönjük a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltára és a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltára részére nyújtott támogatást.
Sopron, 2015-11-25.
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