Szakmai beszámoló
a Nyitott Levéltárak 2017 programsorozatról
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A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017-ben immár hatodik alkalommal indította útjára a
Nyitott Levéltárak programsorozatot, amelynek célja a levéltárak népszerűsítése és
megismertetése a nagyközönséggel.
A Nyitott Levéltárak 2017 programsorozat célja az volt, hogy a központi programok segítségével
hozzájáruljon a nemzeti örökség egyedi és pótolhatatlan részét képező levéltári anyag
társadalmi hasznosulásához, ismertebbé tegye a maradandó értékű iratok felhasználásának
módjait, lehetőségeit, a levéltári feladatok és munkavégzés mibenlétét. Kitűzött célunk volt,
hogy a programok segítségével elősegítsük az állampolgári tudatosságot, a kulturális szint
emelkedését, valamint a jogérvényesítés készségének erősödését.

A Nyitott Levéltárak 2017 országos programsorozat megnyitója:
Nemzetközi Levéltári Nap, I. Levéltári Piknik
2017. június 9–10-én a Magyar Levéltárosok Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára közösen
rendezte meg az I. Levéltári Pikniket, amely az első országos levéltári seregszemle volt. Június
9-én indult útjára a Nyitott Levéltárak 2017 országos programsorozata immáron hatodik
alkalommal, valamint ekkor nyílt meg „A pesti serfőzéstől a sörgyártásig” és a „Prost
Heidelberg! A heidelbergi sörfőzdék és sörözők története” című kiállítás is.
A megnyitó ünnepségen a megjelenteket Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára
főigazgatója és a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke köszöntötte, megnyitó beszédet
mondott Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettes asszonya, a
kiállításokról pedig dr. Peter Blum, a Heidelbergi Városi Levéltár igazgatója és Hidvégi Violetta,
Budapest Főváros Levéltára főtanácsosa, a kiállítás kurátora tartott bemutató beszédet. Az
ünnepség után „A pesti serfőzéstől a sörgyártásig” című kiállításon Hidvégi Violetta és Martin
Pilsitz szakértő tartott rendhagyó tárlatvezetést.
A kétnapos rendezvényen az ország számos levéltára és közgyűjteménye mutatkozott be
Budapest Főváros Levéltára udvarán, ahol a kiállító intézmények standjai mellett színes
programok is várták a látogatókat.
A két nap folyamán többek között tárlatvezetésre, levéltári sétára, intézmény bemutatókra,
filmvetítésre is sor került. A szombati napon sok család is ellátogatott a rendezvényre, leginkább
a gyerekprogramoknak köszönhetően. Volt állatsimogatás, arcfestés, cirkuszi bemutató,
valamint kézműves foglalkozások. Ahogy a Nyitott Levéltárak 2017, úgy a Levéltári Piknik
központi témája is a gasztronómia volt. Ehhez kapcsolódóan a sörkiállítás mellett lacikonyha,
rózsafagylalt és kézműves sörök várták a látogatókat.
A kétnapos rendezvényhez 19 közgyűjtemény csatlakozott és összesen 572 látogatót vonzott.

Program
2017. június 09. (péntek) 12.00–20.00
12.00–19.00 Levéltári kavalkád (Helyszín: BFL udvar)
12.00–19.00 Digitalizálj! Az Arcanum Adatbázis Kft. élő bemutatója
13.00–14.00 A Nyitott Levéltárak programsorozat, az I. Levéltári Piknik és „A pesti serfőzéstől a
sörgyártásig” és a „Prost Heidelberg! A heidelbergi sörfőzdék és sörözők története” című
kiállítások nyitó ünnepsége (Helyszín: Gárdonyi Albert terem és Aula)
14.00–15.00 Tárlatvezetés „A pesti serfőzéstől a sörgyártásig” című kiállításban
Tárlatvezetők: Hidvégi Violetta és Martin Pilsitz
18.00–19.30 A Mojo Workings zenekar koncertje (Helyszín: BFL udvar)
2017. június 10. (szombat) 09.00–20.00
09.00–18.00 Levéltári kavalkád (Helyszín: BFL udvar)
10.00–18.00 Digitalizálj! Az Arcanum Adatbázis Kft. élő bemutatója
10.00–11.00 Tárlatvezetés „A pesti serfőzéstől a sörgyártásig” című kiállításban (Helyszín: BFL
Aula és I. emeleti kiállító terem)
10.00–12.00 Az UtaZoo MiniZoo bemutatója (Helyszín: BFL udvar)
10.00–12.00 Arcfestés gyerekeknek (Helyszín: BFL udvar)
11.00–12.00 A Wertheim család cirkuszi bemutatója (Helyszín: BFL udvar)
12.00–14.00 Papíröntés, pecsétkészítés és oklevélírás az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltára és Budapest Főváros Levéltára munkatársaival.
"Etelka bálba megy.” Játékos barangolás a magyar reformkorban dr. Németh Ildikó (MNL
GYMSM SL) vezetésével. (Helyszín: BFL udvar)
12.00–13.30 Levéltári séta: a BFL épületének bemutatása
13.00–14.00 Könyv- és levéltár bemutatók (Helyszín: BFL Aula)
14.00–15.00 Tárlatvezetés „A pesti serfőzéstől a sörgyártásig” című kiállításban (Helyszín: BFL
Aula és I. emeleti kiállító terem)
14.00–15.30 Levéltári séta: a BFL épületének bemutatása
14.00–18.00 Filmvetítések (Helyszín: Gárdonyi Albert terem):
Halhatatlanok – Limanowa, a magyar győzelem 1914
Kereszthegy
Őseink nyomában a Dél-Urál vidékén
16.00–17.30 Levéltári séta: a BFL épületének bemutatása
16.30–17.00 Sörtörténeti stand-up (Előadó: Katona Csaba sörtörténész)
18.00–19.30 A Jani B(l)ack Blues zenekar koncertje (Helyszín: BFL udvar)

Levéltárak Éjszakája
A Levéltárak Éjszakája 2017. június 24-én, a Múzeumok Éjszakájával egy időben, a múzeumi
programokhoz kapcsolódó, esetenként a múzeumi intézményekkel együttműködésben
megrendezésre került programok összessége. A levéltárak könnyed nyáresti szórakozást
kínáltak a nagyközönség számára és egyben alkalmasak voltak a szakmai értékek felmutatására,
a levéltári anyag és a levéltári munka bemutatására, népszerűsítésére.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlése
A Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának döntése értelmében a 2017-es
vándorgyűlésre Miskolcon került sor, az Egyetemvárosban, július (9.) 10. és 12. között.
Az első napi plenáris ülés előadásai a Levéltárak a társadalom szolgálatában téma köré épültek.
Ebben, valamint a Gasztronómia történetének levéltári forrásai témakörben zajlott a legtöbb
szekció előadás is.
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlését dr. Kenyeres István elnök nyitotta
meg, majd az EMMI képviseletében Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár
(EMMI) beszélt köszöntőjében a „szolgáltató levéltárak” iránti társadalmi igény kielégítésének
fontosságáról. A házigazdák nevében Miskolc Megyei Jogú Város kulturális főreferense Papp
Ferenc illetve az egyetem nevében az egyetem rektor-helyettese, dr. Kékesi Tamás köszöntötte
a megjelenteket. Ezután került sor a Dóka Klára-díjak átadására, mellyel a huzamosabb ideig
történő magas szintű szakmai munkát ismerik el. Az idei díjazottak Kellner Judit (I. fokozat), dr.
Cseh Géza (I. fokozat), Gurzó Klára (II. fokozat), Nagy Józsefné Ivanics Erzsébet (II. fokozat) és
Németh József (III. fokozat) voltak.
Az első nap plenáris ülésének első előadását Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete elnöke tartotta Könyvtárak a társadalom szolgálatában címmel. Deme Péter, a
Pulszky Társaság elnökeként a Múzeumok a változó világban címmel tartott előadásában
röviden összefoglalta a múzeumok szerepének változását az 1970-es évektől. Török András, a
Summa Artium Nonprofit Kft. igazgatójaként a civil szervezetek levéltárakkal való
együttműködésének tapasztalatairól adott elő. Horváth J. András Budapest Főváros
Levéltárának főlevéltárosa a levéltárak és a 21. század társadalmi kihívásainak kérdéseit
feszegette. Befejező előadásként Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékán-helyettese az egyetemi
levéltáros képzés több mint fél évszázados történetét vázolta fel, hosszasabban kifejtve az
elmúlt évtized nehézségeit. Az első nap látványos eleme volt az I. MLE Kupa kispályás
labdarúgótorna, amelyet a BFL csapata nyert meg s hódította el a vándorkupát.
A vándorgyűlés második napján, július 11-én került sor a 7 szekció ülésére. A Nemzetközi
Szekció – eltérően az előző évekétől – ebben az évben német nyelven végezte munkáját,
amelynek kiinduló pontjaként Dr. Willibald Rosner, az osztrák egyesület elnöke, a
Niederösterreichisches Landesarchiv igazgatója tartott vitaindítónak is tekinthető előadást az
ausztriai önkormányzati levéltárak helyzetéről.
A Forrásközlő Szekció a 2001. évi megalakulása óta a 17. tanácskozását tartotta „A reformáció
magyarországi történetének levéltári forrásai a 16. századtól napjainkig” címmel, csatlakozva a
Reformáció 500. évfordulójához. A szakmai előadások után a Szekció tisztújító gyűlésén a
leköszönő Bilkei Irén szekcióvezető helyére a tagság Laczlavik Györgyöt a Szekció vezetőjévé,
Sávoly Tamást pedig a helyettesévé választotta.
Az Egyesület Informatikai Szekciója a miskolci vándorgyűlés keretében 2017. július 11-én
tartotta éves programját, mely ebben az évben nem egy meghatározott téma köré

csoportosított előadásokat tartalmazott, hanem a levéltári élet informatikai vonatkozású
feladataira reflektáló különböző prezentációkat vonultatott fel. Az Informatikai Szekció tagjai az
ülés után szavazatszámláló bizottságot választottak, mely titkos szavazást bonyolított le. Ezen a
tagok egyhangúan ismét megválasztották szekcióelnöknek Breinich Gábort, helyettesének
pedig Cseh Gergő Bendegúzt.
A Levéltár-pedagógiai Szekcióülésre a vándorgyűlés második napján került sor. Az ülés első
részében hat előadás hangzott el, ezt követően pedig „Verítékkel vagy ésszel? – avagy a
levéltár-pedagógiai munka szakmai és menedzseri aspektusai” címmel kerekasztalbeszélgetésre került sor. A szekcióülésen 8 fő csatlakozott szekciótagnak, így a szekció tagsága
jelenleg 24 fő.
Az Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció ülésén a téma a „Gasztronómia a felsőoktatásban –
egyetemi menzák” volt, mely a Nyitott Levéltárak idei programsorozatához illeszkedett. A
szekcióülés zárásaként sor került a szekció vezetőjének és helyettesének megválasztása,
amelynek során Zsidi Vilmost szekcióvezetővé, Dr. Koltai Andrást (Piarista Levéltár,
levéltárvezető) pedig szekcióvezető-helyettesé választották meg.
Minden évben igyekeznek az Állományvédelmi szekcióban szerepet vállaló szakemberek olyan
előadásokat választani, amely a levéltárosok számára vonzó és érdeklődésre számot tartó. Az
előadások után új szekció vezetővé választották Szlabey Dorottya főrestaurátort (MNL-OL) és a
szekcióvezető helyettessé P. Holl Adrien főosztályvezetőt (BFL).
A Gazdasági Szekcióban a 2017. évi számviteli szabályváltozások kerültek terítékre. Az
előadások után kerekasztal beszélgetés következett a 2016. évben végzett ellenőrzések
tapasztalatairól.
Délután került sor a tanulmányutakra: Sárospatak, illetve Sátoraljaújhely közül lehetett
választani.
Konferencia: Levéltárak és gasztronómia – a gasztronómia történetének levéltári forrásai
2017. július 12-én került megrendezésre a Levéltárak és gasztronómia – a gasztronómia
történetének levéltári forrásai című konferencia a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves
vándorgyűléséhez kapcsolódva, melynek levezető elnöke Tilcsik György (alelnök, MLE) volt.
A plenáris ülés első előadója Benda Borbála (a Magyar Ferences Könyvtár munkatársa) az
Étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a kora újkorban című előadásában a nem
összefüggő források nyomán rendelkezésre álló információkból igyekezett megrajzolni a 17.
század jellegzetes, nem csupán a főrendűek, de familiárisaik étkezési kultúrájának jellemző
vonásait is.
Hidvégi Violetta főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára), az intézményben megrendezésre
került söripar-történeti kiállítás kapcsán A pesti sörfőzés nevezetes épületeinek levéltári forrásai
címmel tartott előadást.
Katona Csaba tudományos munkatárs (MTA BTK) lendületes és színes előadásban tárta a
szakmai hallgatóság elé Balatonfürednek fürdőhellyé, a 19. század egyik fontos közösségi
színterévé alakulása jellegzetes, ám kevéssé ismert vonásait.
A kávészünetet követően Sári Zsolt muzeológus, tudományos igazgató (Szentendrei skanzen)
Múzeumi attrakció és ami mögötte van – vendéglátás-történeti kutatások lehetőségei és
eredményei a Skanzenben című előadásában átfogó képet adva az intézmény meghatározó
vonásairól, főként a jászárokszállási fogadóállomásra alapozva, borozó- és kocsmatörténeti,

valamint a mezőhegyesi vasútállomás restijét rekonstruáló kiállítási egységek életmód- és
kultúrtörténeti jelentőségét ecsetelte.
Zeke Gyula író, történész A kávéháztörténet levéltári forrásai címmel, évek óta tartó, ezen
létesítmények történeti rekonstukcióját célzó, alapkutatási jellegű munkálatainak
kutatásmódszertani kérdéseiről, a forrásfeltárás eddigi tapasztalatairól tájékoztatta a
hallgatóságot.
Kulich Julianna, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum muzeológusa szintén
sörtörténeti előadása főként a hazai sörfogyasztás jellegzetességeivel ismertette meg a
közönséget.
A plenáris ülések záróakkordjaként Hermann István, az MNL Veszprém Megyei Levéltárának
igazgatója hívta fel a hallgatóság figyelmét egy lehetséges levéltárosi, avagy közgyűjteményi
életpályamodell kialakításának szükségességére, illetve lehetőségére. Arra kérte a
hallgatóságot, hogy a későbbiek folyamán idevágó ötletekkel, javaslatokkal járuljanak hozzá egy
ilyen célú tervezet elkészítéséhez.

LEVÉLTÁRAK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Kulturális Örökség Napok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri
palotájában (2017. szeptember 17.)
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára évtizedek óta részt vesz ezen a hétvégi
rendezvénysorozaton, amelynek során az érdeklődők ingyenesen látogathatják meg a
programban résztvevő kulturális intézményeket. 2017. szeptember 17-én 10 és 18 óra között
831 fő látogatott el az intézménybe. A Kulturális Örökség Napok rendezvény ez évi központi
témája és címe az „Aranykorok emlékezete”volt.
A rendezvény alatt az épület három szintje lett megnyitva a látogatók számára. A megszokott
programok – kiadványárusítás, épület- és raktárlátogatás mellett – látogatható volt még a
„Nyomot hagytak! Évszázadok – Személyiségek – Aláírások” című kiállítás, melyhez erre a
rendezvényre készült el a kiállítás katalógusa. Az intézmény célja, hogy ezt a nagy volumenű
kiállítást, mely másfél éve várja a látogatókat, annak értékes gyűjteményét, a magyar
történelem emblematikus forrásaival közelebb hozza az érdeklődőkhöz. Így a rendezvény egyik
központi programja a kétnyelvű (angol-magyar nyelvű) katalógus bemutatója volt.
Ez évben is voltak időszaki kiállítások: pl. a Mentés eredetiben: A restaurálás és
állományvédelem 70 éve az Országos Levéltárban címen. Kulturális örökségünk megőrzése
érdekében a restaurátorok azon dolgoznak, hogy az eredeti anyagokat, értékeket megmentsék,
felújítsák, és még hosszú időre kutathatóvá, kiállíthatóvá tegyék. Az Országos Levéltárban 1947ben jött létre egy olyan könyvkötő műhely, ahol a sérült iratok javítását is el tudták végezni.
1956-ban a belövések következtében fellobbanó tűz az Országos Levéltár több raktári szintjén
pusztított. A beton tartóoszlopok összeroppantak, sok folyóméternyi fémpolc deformálódott,
iratok váltak szétszóródó szilánkok és tűz által károsodottá. Az elégett vagy sérült iratanyag
felhívta a figyelmet a mikrofilmezés fontosságára, míg a tűztől, víztől, repeszektől károsodott
iratok szakszerű kezelése által lehetővé vált az értékes információ források megmentése. A
károk érdemi felmérése és a szakszerű restaurálás előkészítése nemzetközi minták alapján
1957-ben kezdődött. A 60., illetve 70. évforduló kapcsán merült fel az igény arra, hogy be
lehessen tekinteni a nagyközönség és a kollégák számára a restaurálás lenyűgöző világába.
Az 1867-es eseményeket és a kiegyezés folyamatában szerepet játszó történelmi személyiségek
arcképcsarnokát a Kiegyezés 150! című tárlat mutatta be. Eredeti iratok bemutatásával három
témában foglalta össze a korszakot: Koronázás és Kiegyezés; A Dualizmus kora; Válságjelek és
Összeomlás.
Az osztrák-magyar „közös piac” kamara kiállítás célja pedig az osztrák-magyar gazdasági
kiegyezés, valamint a kiegyezést követő iparosodás és gazdasági modernizáció bemutatása volt
levéltári forrásokon keresztül. A két ország kereskedelmi és vámszövetsége révén létrejött
„közös piac”, a szabad tőke- és munkaerő-áramlás hozzájárult Magyarország gyors gazdasági
fejlődéséhez. Vállalat-alapítások és tőkés karrierek kora kezdődött a bankhálózat, a vasútépítés
és főként a gyáripar területén.

Kutatók éjszakája (2017. szeptember 29.)
A magyarországi levéltárak rendezvényei között az utóbbi években állandó programmá váltak
azok, amelyek a Kutatók Éjszakájához kapcsolódnak. A levéltári szellemi műhelyek, az
intézményekben kutató profi és „amatőr” kutatók szellemi teljesítményének megjelenítése
fontos hozzájárulás a kulturális értékek gyarapodásához és szélesebb körű hasznosulásához. A
programsorozat állandó elemeiként az egyes rendezvények immár országos összefüggéseikben
is megjelenhetnek a nyilvánosság előtt. Az országos programsorozatban részt vett levéltári
intézmények programjai elsősorban a levéltárak szolgáltató tevékenységét, a levéltári anyagot,
az intézményeket és a benne folyó munkát ismertették meg a látogatókkal.

Szakmai nap: Németországi, ausztriai és oroszországi levéltárak ma - Beszámolók
tanulmányutakról és kutatásokról (2017. november 23.)
2017. november 20-án került sor Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Levéltárosok
Egyesülete közözs szakmai napjára , a Németországi, ausztriai és oroszországi levéltárak ma Beszámolók tanulmányutakról és kutatásokról címmel, melynek során levéltárosok osztották
meg külföldön szerzett szakmai tapasztalataikat. Köszöntőt mondott Dr. Kenyeres István, a
Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke (Budapest Főváros Levéltára), aki egyben a
levezető elnöke is volt a rendezvény első felének. Az első szekcióban németországi
tapasztalatait osztotta meg Zámbó István (főosztályvezető-helyettes, BFL) Három
németországi levéltár szerepe az elektronikus közigazgatásban és az e-iratkezelésben címmel,
majd Bozó Bence levéltáros (Állatorvostudományi Egyetem Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár
és Múzeum) a közönségkapcsolatokról, végül pedig Schramek László igazgató (MNL Pest
Megyei Levéltára) beszélt az iratértékelésről, iratgyűjtés szokásairól a németországi
levéltárakban. A második szekció témája az osztrák tapasztalatok voltak, mely keretében Zsidi
Vilmos (levéltárvezető, BCE Levéltára) tartott előadást Öt nap, hét levéltár címmel, majd
Laczlavik György (főosztályvezető, MNL OL) számolt be a levéltárak és a közigazgatás
kapcsolatáról, ez után pedig Telek Ágnes (csoportvezető, BFL) az osztrák levéltárak kutatási
lehetőségeit taglalta, különös tekintettel a tervtári anyagokra. A délelőtti szekciók zárásaképp
Sági Éva levéltárvezető (SE Központi Könyvtár és Levéltár) tartott előadást A levéltár
társadalmi, közösségi szerepe a 21. században Ausztriában címmel. Az ebédszünet után
Oroszország kapta a főszerepet: a harmadik szekció következett, melynek levezető elnöke
Zsidi Vilmos volt. Elsőként Seres Attila (tudományos munkatárs, MTA BTK)tartott előadást Az
1945–1989 közötti magyar egyháztörténetre vonatkozó orosz levéltári források feltárásának
és publikálásának problémái címmel, majd Fazekasné Toma Katalin (főosztályvezetőhelyettes, intézményi titkár, BFL) beszélt a magyar vonatkozású dokumentumok feltárásáról a
moszkvai városi levéltárakban (1920-as évek és 1956–1990). Utolsóként Rácz Attila
főosztályvezető (BFL) számolhatott be oroszországi tapasztalatairól a Feltárásra került fondok
a moszkvai 1917 utáni levéltár irataiban címmel. Zárásként kérdések, hozzászólások
következtek.
Az elhangzott beszámolók a Levéltári Szemle 2018. évi számaiban fognak megjelenni.

Az Év Levéltára Díj átadása
Az Év Levéltára 2017 díjat a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
nyerte el. A győztes pályázatról 2017. december 14-én a Magyar Levéltárosok Egyesülete
Választmánya által felkért háromtagú bíráló bizottság hatodik alkalommal döntött a díj alapítása
óta. A zsűri a bírálat során kiemelten vizsgálta a szolgáltató levéltár koncepciójának
megvalósulását, a közönségkapcsolatok alakulását, a levéltár helyben kifejtett illetve országos
szakmai rendezvényeken tapasztalható aktivitását, valamint a „Nyitott Levéltárak”
programsorozathoz kapcsolódás formáit. A Bíráló Bizottság döntése meghozatalakor
figyelembe vette továbbá a vezető szakfelügyelő véleményét is.
Az ünnepélyes díjátadó rendezvényre 2018. február 5-én 11.00 órakor került sor Szolnokon, az
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Kamaratermében, ahol elsőként Molnár Lajos Milán
ügyvezető igazgató köszöntötte e jeles alkalomra érkező vendégeket és az ünnepelteket. A
rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesületének
elnöke, Dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok Megye kormánymegbízottja, Kovács Sándor, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Sepseyné dr. Vígh Annamária, az EMMI
főosztályvezetője és Dr. Ö. Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgatóhelyettese. A köszöntések során minden felszólaló személyes hangvételű, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Levéltár hosszú évek óta magas színvonalú munkája iránt elismeréssel adózó
felszólalásban utalt az intézmény sokszínű tevékenységére, méltatva az elődök és a jelenlegi
dolgozók munkásságát. A megyei vezetők külön kiemelték a levéltár helyi, társadalmi
beágyazottságát, míg az MLE elnöke többek között hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy az
MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára nem csak saját megyéjén belül fejt ki áldásos
tevékenységet, de aktívan bekapcsolódik a levéltáros szakma országos vérkeringésébe is, így
például 2017 folyamán részt vett Budapest Főváros Levéltára Levéltári Piknik megnevezésű
rendezvényén is. A bíráló bizottság döntését Dr. Szögi László címzetes egyetemi tanár, MTAELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport kutatási részlegvezető, MLE választmányi tag indokolta,
majd Dr. Kenyeres Istvánnal közösen átadták az elismeréssel járó üvegplakettet, az oklevelet és
a táblát Csönge Attila levéltár-igazgatónak és Horváth Gergő igazgató-helyettesnek. A díjhoz
370.000 Ft, a nyertes intézmény által felhasználható keretösszeg is tartozott, melyet a megnyitó
költségeire költött a levéltár.
A köszöntők és a díjátadás után levetítésre került a Szolnok Televízió által készített, levéltárat
bemutató kisfilm, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár munkatársainak rövid,
prezentációval kísért beszámolóiból az intézmény kapcsolati hálójával, szakmai munkájával és
közművelődési tevékenységével ismerkedhettek meg a jelenlévők. A vetített képes előadás
során az intézmény igazgatója köszönetet mondott a levéltár külső partnereinek és a levéltár
egykori dolgozóinak is, hangsúlyozva, hogy az Év Levéltára díj elnyerésében rendkívül fontos
szerepet játszottak mind a megyei családkutató klubokkal és különböző kulturális
intézményekkel, mind a helyi sajtó munkatársaival, mind a megyei közigazgatás vezetőivel az
évek során kiépített szakmai és emberi kapcsolatok, a partnerekkel közösen megvalósított
sikeres szakmai programok. A rendezvényen mintegy 140 vendég jelent meg, akik a díjátadó
ünnepséget követően állófogadáson vehettek részt.

Az Év Levéltári Kiadványa Díj átadása
Az Év levéltári kiadványa pályázat kiírása, lebonyolítása nem változott a korábbiakhoz képest.
A Magyar Kultúra Napjához (jan. 22.) kapcsolódó kiírásra összesen 20 pályázat érkezett be. A
Forráskiadványok (levéltári dokumentumok közzététele hagyományos formában, illetve CD-n
vagy DVDn) 8 db; Monográfiák, tanulmánykötetek (levéltári évkönyvek, önálló kötetek,
tanulmány- és konferenciakötetek) 6 db; Levéltári szakmai kiadványok (pl. kronológiák,
archontológiák, levéltári segédletek, regesztakötetek, hagyományos kiadásban, illetőleg CD-n
vagy DVD-n) 4 db; Levéltári adatbázisok CD-n vagy DVD-n történő közzététellel, illetőleg online
hozzáférés biztosításával 2 db.
A díjátadóra a Nyitott Levéltárak 2017 programsorozat záró rendezvényeként került sor
2018. február 27-én, Budapest Főváros Levéltárában. Dr. Kenyeres István főigazgató (Budapest
Főváros Levéltára), MLE elnök köszöntője után Dr. Fodor Pál főigazgató (MTA BTK)
szólt a résztvevőkhöz, majd a díjátadó részeként a szakmai zsűri döntését a kötetek
vonatkozásában ismertette Dr. Á Varga László ny. főigazgató, az adatbázis-pályázatok
vonatkozásában pedig Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára). Ezek után kerültek átadásra az oklevelek és a díjak a nyertes intézmények
képviselői számára.
A bíráló bizottság (Szögi László, Á. Varga László, Kolléga Tarsoly István, Szakály Sándor, Cseh
Gergő Bendegúz) a megadott szempontok alapján részletesen megvizsgálta a beküldött
kiadványokat és az alábbi döntést hozta:
A Forráskiadványok kategória díjazottjai:
1. Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL): A kalocsai érseki uradalom erdőinek kezelési
utasítása a 18. század végén Forráskiadvány
2. Magyar Nemzeti Levéltár: Kémek, korok, életek. Erica Wallach és Noel H. Field története.
Szerk.: Majtényi György – Mikó Zsuzsanna – Szabó Csaba. Bp., 2017.
3. Szegedi Tudományegyetem Levéltára: Anjou-kori oklevéltár XLII. kötet (1358) Szerk. Papp
Róbert. Budapest-Szeged, 2017.724p. ISBN 978-615-80398-1-9
3. MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára: Bereg vármegye címeres pecsétje, 1836.
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Mykhailo Mishuk, Nyíregyháza, 2017.
A Monográfiák, tanulmánykötetek kategória díjazottjai:
1. Budapest Főváros Levéltára: Magyar Várostörténeti Atlasz V.; Buda II. kötet (1686–1848) írta
és összeállította: Simon Katalin
2. Tatabánya Megyei Jogú Város Városi Levéltár: Simonik Péter: A Népháztól a Gőzfürdőig.
Munkásjóléti intézmények a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. Tatabányai bányatelepén
(1896–1945)

3. MNL Békés Megyei Levéltára: Eárchívum: tanulmányok Erdész Ádám 60. születésnapja
tiszteletére szerk.: Héjja Julianna Erika, Sáfár Gyula. MNL BéML, 2017. 364p.
A Levéltári szakmai kiadványok díjazottjai:
A kategória bírálatában Szögi László nem vett részt.
1. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár: Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László:
Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348–1525. (Magyarországi diákok a
középkori egyetemeken 2.)
2. PTE Egyetemi Levéltár: Pécsi Egyetemi Almanach II. (1995–1999)
3. Győri Egyházmegyei Levéltár: C. Tóth Norbert: Magyarország középkori főpapi
archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik
az 1440-es évektől 1526-ig. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások
27.) Győr 2017.
A Levéltári adatbázisok díjazottjai:
1. Budapest Főváros Levéltára: Budapest Időgép
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/budapest-idogep/
2. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára: "Emberek az embertelenségben" Hajdú-Biharból a
GULÁG-ra vissza?
A díjátadások után került sor az első helyezést elért kiadványok méltatására.
Elsőként Kiss Csaba erdőmérnök (Pilisi Parkerdő Zrt., Országos Erdészeti Egyesület) A kalocsai
érseki uradalom erdőinek kezelési utasítása a 18. század végén című forráskiadványt, majd dr.
Tringli István tudományos főmunkatárs (MTA BTK TI) mutatta be a Magyar Várostörténeti Atlasz
V.; Buda II. kötet (1686–1848) című kiadványt.
Ezek után prof. Dr. Érszegi Géza c. egyetemi tanár a Magyarországi diákok a prágai és krakkói
egyetemeken 1348–1525 című kiadványát, végül pedig Dr. Perényi Roland főosztályvezető, a
Kiscelli Múzeum történésze méltatta a Budapest Időgép című adatbázist.
Budapest, 2018. május 14.

Dr. Kenyeres István
elnök

