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Hajdú-Bihar megye őszi programkínálatának hosszú ideje szerves része a Magyar
Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára által megrendezett Levéltári Napok című
konferenciája, amely 2018-ban 45. alkalommal került megrendezésre. A kétnapos tanácskozás
első napja Debrecenben, a második napi program pedig hagyományosan a megye valamelyik
vidéki településén szokott szerveződni, ezzel is közelebb hozva a levéltárat, és annak kutatási
eredményeit a megye lakosságához.
A rendezvény témaválasztását általában valamilyen évfordulóhoz vagy emlékévhez kötődő
megemlékezés ihleti, de ez alkalommal a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár némileg eltért a
hagyományoktól. 2018-ban a szórakozás, a kultúra, a kikapcsolódás hajdú-bihari múltja került
bemutatásra.
A Megyeháza Árpád-termében megtartott konferencia első napi rendezvényét Pajna Zoltán, a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében a megye és a levéltár
intenzív kapcsolatát, szoros együttműködését hangsúlyozta, mely együttműködésre a helyi,
cselekvő közösségek erősítése ügyében továbbra is számítanak.
Debrecen városa részéről Mazsu János tanácsos köszöntötte a résztvevőket, és beszédében a
cívisváros elképzeléseit ismertette a településen működő közgyűjtemények szorosabb
együttműködésének elősegítéséről, egy közös, közgyűjteményeket összefogó adatbázis
létrehozásának tervéről.
Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese a levéltárak funkcióinak
fokozatos bővülését vázolta fel üdvözlő beszédében, melyben kitért arra is, hogy bár a jövő
kétségtelenül a digitális téré, a levéltáraknak a klasszikus funkcióik megőrzése mellett kell
felkészülniük az elektronizáció kihívásaira.
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár távlati terveivel, egy országosan, sőt Kelet-Európában is
egyedülállónak tekinthető, megújuló energiákra támaszkodó új levéltár építésének
elképzelésével köszöntötte az érdeklődőket Szendiné Orvos Erzsébet, az intézmény
igazgatója.

A „Pro Archivo” emléklapok átadása, valamint a „Honismereti Pályázat 2018”
eredményhirdetése után a rendezvény már megszokott „Barangolások” című rovatában a
Levéltári Napok témájához is illeszkedően a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum mutatkozott be, Török Róbert muzeológus-igazgatóhelyettes előadásában. Az 500
ezres tárgyi és dokumentációs gyűjtemény, az állandó és időszaki kiállítások, a fokozatosan
emelkedő látogatószám, a szélesebb kör bevonására létrehozott Kulteabrand, és a 2014-ben
elnyert „Év Múzeuma” elismerés is jelzi a múzeum sikereit.
A Levéltári Napok szakmai előadásait Szendiné Orvos Erzsébet főlevéltáros-igazgató
Csárdák és vendégfogadók Debrecen környékén a 18-19. században című előadása nyitotta,
melyből a hallgatóság megismerhette a Debrecent gyűrűszerűen körülvevő csárdák belső
felépítésének, külső tartozékainak jellemzőit, a fogadók funkcióit, vagy a cégérszentelés
sajátos szokásait, és a csárdák mindennapi életét, egészen addig, amíg a vasútépítések és a
folyószabályozások után, a hajdani pásztorélet elmúltával az alföldi csárdáknak is
bealkonyult.
„A bál az egész életben a legszebb találmány!” Ezt az egy debreceni ifjú hölgy naplójából
származó idézetet igazolta Kovács Ilona, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár főlevéltárosa Téli
örömök Debrecenben a századforduló idején címmel tartott előadása, melyből a
századfordulós Debrecen báli szezonjának részleteit, a táncrendeket, a báli viseleteket, a
táncokat, a korabeli fiatalok ismerkedési praktikáit ismerhettük meg. Az előadó bemutatta a
téli szezon másik kikapcsolódási formáját, a jégpályák világát is, ami a bálokhoz hasonlóan a
társas élet, és a fiatalok ismerkedésének terepe is volt a 19. század végi, 20. század eleji
Debrecenben.
A szórakozás szintúgy a polgári életmódhoz kötődő színterére kalauzolta el a hallgatókat Tóth
Ágnes, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár főlevéltárosa, aki Életképek a debreceni színjátszás
történetéből című előadásában a cívisváros színháztörténetének 220 éves múltját mutatta be,
az 1798. augusztus 11-én tartott első magyar nyelvű előadástól kezdődően, a második
világháborút követő államosításokig. A mostoha körülmények és a változó érdeklődés mellett
az időszakonként szigorú cenzúra által is nehezített színházi élet fejlődését bemutató
előadásban a mérföldköveknek számító események – mint pl. az állandó színház átadása,
vagy a „Csokonai” név felvétele –váltakoztak a színes adalékokkal, melyek közt említésre
került Petőfi Sándor, Laborfalvy Róza, Blaha Lujza, vagy Honthy Hanna debreceni
színészmúltja is.
A polgári életforma szórakozási és művelődési életének bemutatására vállalkozott Vékonyné
Kovács Gabriella, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár könyvtárosa, aki az Egyletek működése és

társasági élete a két világháború között című előadásában a korabeli társadalmi szervezetek
levéltárakban fellelhető irattípusait, és azok forrásértékét ismertette, majd sorra vette a
kaszinók, az olvasókörök, a gazdakörök, a szakmai egyesületek és dalárdák társas együttlét,
társadalmi művelődés, és kulturált szórakozás területein betöltött szerepét.
Egy gyökeresen más korszak megváltozott szórakozási formáit ismertette Kovács Gergely, a
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár levéltárosa, a Szórakozás a Rákosi-korbancímű előadásában.
Azét a korszakét, ahol az állami ünnepekről való távolmaradás lehetősége korlátozott volt,
ahol a személyi kultusz behatárolta a szórakozást (pl. a felvonuláson láncon vezetett kutya
jelképezte Titót, Jugoszlávia vezetőjét, vagy problémaként vetődött fel, hogy nem volt Rákosi
kép a május elsejei felvonulóknál), ahol sorvadásnak indultak a hagyományos ünnepek, és
újak kezdtek gyökeret verni.
A pártállami korszak szórakozását vizsgálta Varjasi Imre levéltáros, a Hajdúböszörményi
Fióklevéltár vezetője is, a Szórakozás, művelődés a Kádár-korszak idején című előadásában,
melyet az Illés együttes egyik dalának soraival indított. Bár Szörényi-Bródy klasszikusának
sorai azt mondják: „Ne gondold, ó, ne, hogy tied a világ”, a Kádár-korszak vezetői ezt
máshogy gondolták. A dalrészlet egyben fel is vezette Varjasi Imre popzenétől a cenzúrán
keresztül, a klubmozgalmon át az amatőrfilmesek világáig terjedő előadását, mely a híreshírhedt „tilt-tűr-támogat” művelődéspolitikai kategóriáinak érvényesülését az állambiztonsági
szolgálatok munkáján keresztül vizsgálta.
A Levéltári Napok első napjának záró előadását Sörfőzés és sörfogyasztás Debrecenben és a
Hajdúságban a 18-19. században címmel tartotta Katona Csaba történész, a Magyar
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, aki a „sörbor ellentét” meghaladását tűzte ki célul, cáfolva azon közkeletű vélekedéseket, miszerint „a
magyar ember bort iszik, a sör német ital”. Ehelyett a sör polgári, urbánus jellegét
hangsúlyozta előadásában, melyben a bajor sörtisztasági törvénytől vezette le a sörgyártás
vázlatos történetét, rátérve annak hajdúsági múltjára, amit a sörfőzésre kivetett helyi adók
megléte, a sörfőzők céhei, rendszeres ellenőrzésük is jeleznek. A régi hagyományokon
nyugvó, és máig élő helyi sörfőzési hagyományok példájaként Hajdúböszörményt ismertette,
ahol 1702-ben 41 kézművesből 3 sörfőző is akadt, nem véletlenül volt utcájuk is a
hajdúvárosban.
A rendezvényt hagyományosan kísérő kiállítást, mely ebben az évben a „Prost
Heidelberg! A heidelbergi sörfőzők és sörözők” című sörtörténeti kiállítás volt, Szikla Gergő,
a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatóhelyettese vezette fel humoros áltörténelmi

előadásában, melyben többek között a megye településeinek a sörhöz kapcsolódó (fiktív)
névetimológiáját fejtegette.
A könnyed hangulatot megalapozó felvezető után került sor a kiállítás megtekintésére,
valamint a Bocskai Freedom Hajdúnánási Kézműves Sörfőzde termékeinek kóstolására.
A Levéltári Napok második napjának ezúttal a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi
Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont. Szendiné Orvos Erzsébet főlevéltárosigazgató köszöntőjében vezette fel a konferencia témáját, a fürdőélet megyei múltjának
bemutatását. Szavai után Koticsné Magyari Márta etnográfus-muzeológus A konyári
Sóstófürdő története című előadásában ismertette a megye legrégebbi gyógyfürdőjének
múltját, a fürdőélet első adataitól, a fürdő eredetmondájától kezdve annak kiépüléséig, majd a
második világháború idején történő megszűnéséig.
„Nekünk nem más nemzetek kegyelemkenyerén, hanem saját földünk kincseiből kell
megélnünk, és jól élnünk.” Szálkai Tamás, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár főlevéltárosa A
hajdúszoboszlói fürdő a két világháború között címet viselő előadása a megye
országhatárokon túl is híres fürdője kiépülésének és működésének korai szakaszát ismertette,
a fenti idézet tükrében, melyet Pávai Vajna Ferenc geológus mondott, aki az akkor még
fejletlen alföldi kisvárosba, Hajdúszoboszlóra érkezve meglátta a nagy lehetőséget a feltörő
hévizek hasznosításában.
A strandfürdő fejlődésének történetét folytatta Nagy István, a Bocskai István Múzeum
történész-muzeológusa, aki A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő története 1945-1990 között című
előadásában a fürdő háború utáni újranyitását, és 3 fejlesztési tervének megvalósulását
mutatta be, melyek következtében a nyaralás és a gyógyüdültetés végleg elvált egymástól, és
az évi 1,5 milliós látogatói szám elérésével a szoboszlói strandfürdő végképp a hajdú-bihari
„idegenforgalmi háromszög” egyik sarokpontjává vált.
A fürdőélet bemutatásánál maradt Katona Csaba történész, a Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa is, ő azonban nem egy hajdú-bihari
fürdő történetét vizsgálta, hanem a balatonfüredi fürdő vendégeiről beszélt Hajdúsági és
debreceni fürdővendégek a 19. századi Balatonfüreden című előadásában. A nem a Balatonra,
hanem a gyógyvízre épülő, fürdő- és ivókúrára alapozó füredi nagyvilági élet a 19. század
második felében élte virágkorát. A tó vizének felértékelődésével az egész Balaton partvidéki
versenytárssá lett a vendégekért folytatott rivalizálásban, így a füredi gyógyvíz vonzereje
fokozatosan visszaszorult, addig azonban a főként fővárosi és dunántúli polgárság által
látogatott fürdőhelyet a távolsághoz, és a nem túl jó közlekedési viszonyokhoz képest a
Hajdúság és Debrecen polgárosult rétegei is viszonylag szép számmal látogatták.

A debreceni fürdők kétszáz éve címmel tartott előadást Papp József helytörténet-kutató. Az
első kádas fürdő építésének (melynek helyszínét a Nagyerdő hagyományos piknikhely
mivolta is indokolta) bemutatásától a belvárosban létesített fürdőházakig, a határbeli sziksós
fürdő ismertetésétől a modern strandfürdő kiépüléséig, és a város távlati terveinek
felvázolásáig vezetett a debreceni fürdők történetének bemutatása.
A hajdúvárosok fürdőélete bemutatására vállalkozott Husvéth András, a Hajdú-Bihar Megyei
Levéltár főlevéltárosa, aki a hajdúvárosok 19. század végén meginduló fürdőéletének, a kádas
„parasztfürdők” mindennapjainak felvázolását Hajdúnánás egykori fürdőinek példáján
keresztül ismertette, majd a város modern strandfürdőjének létrehozását, és napjainkig tartó
fejlesztését mutatta be.
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár hagyományostól eltérő, könnyedebb témákra fókuszáló
rendezvénye sikeresen mutatta be, hogy a meghatározó, sorsfordító történelmi események
mellett a hétköznapok története, a szórakozás, a kultúra, a fürdőélet múltja is jócskán tartogat
a levéltárosok és történészek számára kutatnivalót, a szélesebb hallgatóság számára pedig
olyan hasznos és érdekes információkat, melyeket érdeklődéssel hallgathat a Hajdú-Bihar
Megyei Levéltári Napok rendezvényein.
A rendezvényről készült beszámoló és képek megtekinthetőek a levéltár honlapján
(http://mnl.gov.hu/hbml),
(http://hungaricana.hu).
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