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Szakmai beszámoló 

a Levéltári Szemle 2019. évi évfolyamáról 

NKA pályázati azonosító: 204101/990 

 

2019 folyamán – december közepéig bezárólag – napvilágot látott a Levéltári Szemle 69. 

évfolyamának valamennyi száma. E legrégebbi levéltáros szaklap 2018-ban megújuláson, 

változásokon esett át a szerkesztőség összetételét illetően, s részben tartalmát és küllemét 

tekintve is; 2019-ben már az új szerkezetben, de még szükséges finomításokat eszközölve 

jelent meg. 

A Levéltári Szemle 2006-tól három kiadó – a Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar 

Nemzeti Levéltár és a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa – együttműködésének 

eredményeképpen jelenik meg. 

A szerkesztőség 2018 elején kialakított összetételében változás nem történt. Főszerkesztő 

Kovács Eleonóra (MNL), felelős szerkesztő Szálkai Tamás (MNL HBML), szerkesztők: Németh 

Ágnes (BFL), Sasfi Csaba (MNL SZKI), Világi Dávid (Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény, Győr); 

olvasószerkesztő Szabó Dorottya (MNL NKEUPI), műszaki szerkesztő Gáty István (MNL VeML). 

A szerkesztőségen belül minden munkatársnak megvan a felelősségi területe és 

kapcsolattartási köre annak érdekében, hogy a levéltári intézményhálózat valamennyi típusú 

intézménye és eredményeik publikálása megfelelő módon érvényesüljön a folyóirat hasábjain. 

(MNL tagintézmények, BFL, egyházi és szaklevéltárak, valamint kapcsolattartás a különböző 

levéltáros egyesületekkel.) 

 A szerkesztőség törekedett arra, hogy markánsan érvényesüljön a folyóirat levéltárszakmai 

jellege. Történeti tárgyú írások ugyan továbbra is bekerülhetnek a lapba, de csak indokolt 

esetben, s akkor, ha az anyag levéltári háttéranyagon alapszik, előnyt élveznek azonban a 

levéltárszakmai, levéltár-tudományi cikkek, tanulmányok. A folyóirat szerkesztői gárdája 

törekszik a levéltárosok napi munkavégzéséhez kapcsolódó új szabványok, jogszabályok 

figyelemmel kísérésére is. 

Valamennyi lapszám egységes szerkezetű, letisztult, átlátható, a tipográfiai követelményeknek 

eleget tevő, esztétikus, ugyanakkor modern külsőben jelent meg. A borítón látható képek 

mindig kapcsolatban álltak a lapszám valamely szempontból fontos és/vagy érdekes 

publikációjával. A szerkesztők gondot fordítottak a képek minőségére is. A folyóirat nyomdai 

munkálatait a Kódex Könyvgyártó Kft. végezte. 

A lap hivatkozási- jegyzetelési módjára vonatkozó részletes útmutató megtalálható a Magyar 

Levéltári Portálon is: http://www.archivportal.hu/hu/leveltari-szemle/. 

A folyóirat a korábbi évek jól bevált főbb közleménytípusait, rovatait megtartotta, de újakat is 

bevezetett. A vezető szakfelügyelő jelentése, az Év Levéltári Kiadványa Díj, a vándorgyűlések 

(MLE, MLVT, MELTE-EME, FLE, MFLSZ), a levéltári kiadványok bibliográfiai adatai, az MLE által 

finanszírozott tanulmányutak beszámolói továbbra is helyet kaptak a lap hasábjain. Jobban 

érvényesült azonban az egy téma köré szerveződés, amely a különböző közleménytípusok 

http://www.archivportal.hu/hu/leveltari-szemle/
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együttes hatásában jól tükröződött. Már második éve jelenik meg a Krónika rovat (évente 

kétszer), amely egy-egy bekezdésben tárgyalja a levéltári élet fontosabb híreit, egyensúlyt 

teremtve ezzel a különböző intézménytípusok hírei között, s csak a bővebb kifejtést érdemlő, 

országosan jelentős rendezvények jelentek meg önálló tudósításokban. 

A Levéltári Szemle 2019. 1. számában leginkább a hungarikakutatás témája került a 

középpontba, amelyet már a 2018. évi 4. szám tartalma is előkészített valamelyest. A bevezető 

áttekintés (Arany Krisztina) után ehhez csatlakozik több tanulmány (szlovák, török hungarika; 

H. Németh István, Sz. Simon Éva), valamint kutatóút ismertetés is (Ternovácz Bálint). Az 

említettek mellett e szám tartalmazza a magyar közlevéltárakban használt nyilvántartó 

rendszer, a scopeArchiv elmúlt öt évét ismertető tanulmányt (Kohút Sára és Laczlavik György), 

valamint megismerhetjük belőle a Magyar Nemzeti Levéltárban működő Károlyi 

Kutatócsoport munkáját és eredményeit is (Laczlavik György). A nemességkutatás Pest megyei 

forrásait tárgyaló írás (Berényiné Kovács Gyöngyi) mellett a 2018. év levéltári kiadványairól 

(Konrád Aranka) ad számot a folyóirat, valamint két könyvismertetést is tartalmaz (Ö. Kovács 

József, Brigovácz László). 

A 2. számban több levéltári területről olvasható összegző igényű írás. A magyarországi 

levéltárak 2018. évi ellenőrzési tapasztalatait ismertető szakfelügyelői jelentés vezeti be a 

lapszámot (Cseh Gergő Bendegúz). Megkezdtük az egyházi levéltárakban zajló digitalizálási 

projektek bemutatását, amelynek első darabja egy összesítő áttekintés (Lakatos Andor). 

Érdekes és tanulságos a levéltáros alakjának megjelenése, ábrázolása a szépirodalomban és a 

filmművészetben, amelyet egy szellemes tanulmány mutat be (Katona Csaba). Az MNL Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára oral history projektét ismertető cikkből a témakör általános 

érvényű tanulságai is levonhatók (Kis József). Egy új iratátvétel jóvoltából megvalósuló 

kutatást ismerhetünk meg (Györgyi Csaba), valamint tanulmányutak (Rapali Vivien), 

könyvismertetések (Forgó András, Kis Péter), az első félév levéltári hírei és a 2018. év Levéltári 

Kiadványát bemutató írás található e lapszámban. 

A Levéltári Szemle 2019. 3. számában többnyire nagyobb, átfogó tanulmányok kaptak helyet. 

Elsőként Budapest Főváros Levéltára stratégiai fejlesztési terve olvasható (Kenyeres István), 

amely számos levéltári terület szakemberei számára lehet tanulságos olvasmány, egyúttal 

követendő példai is a levéltárak vezetői számára. Egy segédlet, a raktári jegyzék átalakulását 

és jelenbeli helyzetét vizsgáló írás (Boross István) mellett e számban található a levéltáros 

szakma számára sok tanulsággal szolgáló kutatási esetet – Kiss László-ügy – és az azt követő 

pert ismertető tanulmány, amely az adatvédelem és nyilvánosság ütközésének/egyensúlyának 

kérdéskörét járja körül az eset kapcsán (Haraszti Viktor). (A 2018. évi 3. számban a szerző ezen 

írását bevezetendő a jogszabályok tükrében ismertette az adatvédelem és nyilvánosság hazai 

szabályozását egészen a GDPR életbe lépéséig.) A Potsdami Szakfőiskola egy levéltáros 

hallgatójának (Anna Lüders) magyarországi szakmai gyakorlatáról szóló beszámolója a magyar 

levéltári rendszerről szerzett benyomásokat összegzi egy külföldi levéltáros szemszögéből. A 

lapszám a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár Folyamatosság és változás Egyházszervezet és 

hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században című kötetének ismertetését 

(Siptár Dániel), valamint a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa és a Fiatal Levéltárosok 

Egyesülete vándorgyűlési beszámolóit is tartalmazza (Haraszti Viktor, Németh Ágnes). 
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A Levéltári Szemle 2019. évi 4. száma két fő témát tárgyal. A periodika élén ezúttal a Levéltári 

Kollégium Módszertani és Szabványügyi Bizottsága által összeállított, s a magyar levéltárak 

mindegyikét érintő összegző írás kapott helyet, amely egyfajta problématérkép, s az 

iratképzők, maradandó értékű iratok és levéltárak kapcsolatrendszerében összegzi a 

levéltárak előtt álló kihívásokat (Boross István–Gerhard Péter– Horváth J. András–Laczlavik 

György–Lux Zoltán–Sipos András). Az utóbbi évek egyik új, de sokak által művelt levéltári 

szakterülete a levéltár-pedagógia. Az e területen munkálkodók szakmai segítését célozza a 

levéltár-pedagógiai blokk, amely különböző szemléletű, akár szakmai vitára is ösztönző 

írásokat tartalmaz. A szerzők különböző levéltártípusokban dolgoznak (Rácz Attila, Batalka 

Krisztina, Tóth-Péter Veronika, Pál Ferenc, Mákos Judit, Szabóné Maslowski Madlen). Az 

említetteken kívül a lapszám a levéltárügy területén történt 2019. év második félévi 

események rövid krónikáját, valamint a Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) és a Magyar 

Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) 2019. évi vándorgyűlésének beszámolóját is 

tartalmazza. 

2019-ben a lapszámok megjelenése október és december között valósult meg. Ennek 

magyarázata, hogy NKA-támogatásunk szerződése szeptemberben jött létre, s azt megelőzően 

nem volt lehetőség lapunk megjelentetésére. Mivel saját forrásaink csekélyek, ezért fontos 

fokozottan számunkra az NKA pályázati támogatása, amelyért ezúton is köszönetünket 

fejezzük ki. Erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásuk nélkül munkánk nem valósulhatott volna 

meg! 

Beszámolónkat a benyújtással egy időben feltöltöttük a Hungaricana közgyűjteményi portálra 

http://hungaricana.hu/nka-palyzatai-beszamolok/. Intézkedtünk a nyomtatott lapszámok 

postázásáról, valamint online archiválásáról is és ingyenes hozzáférhetővé tételéről is:  

Hungaricana: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_leveltari_szemle/ 

Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívuma: 

http://epa.oszk.hu/01100/01117 

2019-ben újításként elkészítettük a lapszámok összegzőit, valamint a tanulmányok magyar és 

angol nyelvű rezüméit, amelyek megtalálhatók a Magyar Levéltárosok Egyesülete honlapján a 

Levéltári Szemle menüpont alatt: http://www.archivportal.hu/hu/leveltari-szemle/ 

 

Budapest, 2020. január 6. 

 

Támogatásukat ezúton is megköszönve, tisztelettel: 

 Dr. Kenyeres István 

 MLE elnök 
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