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A „Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bőszes Sándor emlékére.” című 

tanulmánykötet szakmai beszámolója 

NKA pályázati azonosító: 3513/00455 

 

2014. október 16-án, 58. életévében elhunyt Bősze Sándor, az MNL Somogy Megyei Levéltá-

ra igazgatója, a Magyar Levéltárosok Egyesülete Választmányának, valamint a Megyei és Vá-

rosi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa Elnökségének tagja, a hazai levéltáros társadalom egyik 

kiemelkedő személyisége. 

 A két levéltáros szakmai szervezet vezetői elhatározták, hogy a sajnálatosan korán el-

távozott kolléga emlékére egy olyan tanulmánykötetet állítanak össze és jelentetnek meg, 

amely méltó a kiváló levéltáros emlékéhez, és egyben bemutatja azt a sokirányú, bel- és kül-

földi kapcsolatrendszert, amellyel Bősze Sándor munkája során rendelkezett. 

 Az előkészítő munkálatok 2014 decemberében indultak meg, és ennek részeként 

2015 elején közel 60 olyan kül- és belföldi történész és levéltáros kapott felkérést publikáció 

elkészítésére, akik csaknem 4 évtizedes levéltári pályafutása során Bősze Sándorral közelebbi 

szakmai kapcsolatba kerültek. Ezzel párhuzamosan a Magyar Levéltárosok Egyesülete pályá-

zatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához, és a kollégium 

688.653,- Ft-ot ítélt meg az emlékkötet nyomdai munkáinak támogatására. 

 Az előzetesen megadott határidőre végül 46 – közöttük három osztrák és két horvát – 

kolléga küldött kéziratot, amelynek szerkesztése, javítása és egységesítése, illetőleg olykor 

szükséges fordítása 2015 májusában kezdődött meg, és októberében végén fejeződött be. A 

„Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére.” című kötet – amely a 46 tanul-

mány mellett, két kiadói előszót, valamint Bőszes Sándor rövid életútját és válogatott művei-

nek jegyzékét, illetőleg a szerzők, munkahelyét és elérhetőségét tartalmazza – 399 

nyomtatott oldal terjedelemben és 500 példányban 2015 decemberében jelent meg. Az 

NKA-támogatás ténye – a szerződésben rögzített kötelmeknek megfelelően – a kiadvány 

címnegyedében került feltüntetésre, illetve az ünnepélyes bemutatók meghívóin is szerepel. 

 A kötet szerzői – akik nem csupán Bősze Sándor szakmai kapcsolati hálóját, hanem a 

hazai történettudományt és levéltári intézményrendszert is jól reprezentálják – többek 

között akadémikus, dékánhelyettes, tanszékvezetők, egyetemi professzorok, docensek és 

adjunktusok, levéltár-igazgatók, főlevéltárosok, tudományos főmunkatársak stb. voltak, 
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akiknek e kiadványban megjelent valamennyi munkája első közlés, és azok között több olyan 

is található, amelyek fontos adalékokkal gazdagítják a hazai történettudományt. 

 A publikációk szerzői, a külföldről érkezett tanulmányok fordítását végző személyek 

és a szerkesztők nyilvánvalóan mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül végezték vállalt feladatai-

kat, így a kötet elkészítésével kapcsolatban csak nyomdai költségek keletkeztek. Miután a ki-

vitelezés mindösszesen 1.123.500,- Ft-ba került, a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek 

Tanácsa 434.847,- Ft-tal támogatta a kiadvány megjelenését. 

 A Bősze Sándor emlékére elkészült tanulmánykötet első bemutatójára 2016. február 

29-én, Kaposváron, a másodikra pedig április első felében Budapesten kerül sor. Előbbi alka-

lommal dr. Hermann Róbert, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos-helyettese, a 

Magyar Történelmi Társulat elnöke, áprilisban pedig dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti 

Múzeum igazgatója ajánlja majd az érdeklődők figyelmébe a könyvet. 
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