Szakmai beszámoló
az NKA 204108/01631 számú pályázatához
47. Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Nap
A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának soron következő, 47.
levéltári napi rendezvényét a koronavírus-járványra tekintettel kivételesen online formában
tartottuk meg. Előadásaink témája a 100. évforduló okán a Trianoni békediktátum volt. Az I.
világháborút lezáró békeszerződés a mai napig nagyon erősen foglalkoztatja a magyar
közvéleményt és a történészeket egyaránt. Elég sokat tudunk a békediktátum körülményeiről,
és következményeiről, de szerettünk volna a konferenciával még több, főleg helyi vonatkozású
újdonsággal szolgálni a résztvevők számára.
Az online konferencián öt előadást hallgathattunk meg. Először a vagonlakókról
hallhattunk előadást Szendiné Orvos Erzsébet levéltár-igazgatótól, vagyis azokról a magyar
menekültekről, akiknek a trianoni békeszerződés miatt el kellett hagyniuk hazájukat és a csonka
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közalkalmazottak (tanárok, vasutasok, katonák, postások) voltak, számuk elérte a 425 ezret.
A vagonvárosok lakói igyekeztek a lehetőségekhez képest normális életet kialakítani,
de életkörülményeik, főként, ami a higiéniát illette, a középkort idézték. A hazai társadalom
többé-kevésbé értetlenül, együttérzés nélkül vette tudomásul a menekültek tömeges
megjelenését. Féltették a munkájukat, lakásszerzési esélyeiket.
1920 tavaszától az Országos Menekültügyi Hivatal segélyezéssel, étkeztetéssel, jogvédő
irodák működtetésével, egészségügyi ellátás szervezésével, építkezések koordinálásával,
gazdasági tanfolyamok szervezésével próbált javítani a menekültek helyzetén.
Az utolsó vagonlakók, egy vasutascsalád tagjai 1927-ben hagyták el „ideiglenes” otthonukat.
A vagonlakók életéről sokan nem tudnak ma sem. Dékány István viszont elkészítette a „Csonka
vágányon” című dokumentumfilmjét, amelyben a leszármazottakat szólaltatta meg igen
megrázó módon. A téma kutatása 2001 óta a MÁV archívumában is lehetséges- zárta előadását
az igazgató asszony.
Ezt követően Szikla Gergő igazgatóhelyettes tartott előadást „Adalékok Bihar és
Hajdú vármegye első világháború utáni történetéhez” címmel, melyben először röviden
összefoglalta, hogy hogyan szállta meg a térséget a román hadsereg, a tanácsköztársaság
elhibázott intézkedéseinek következményeként. Majd ezt követően bemutatta, hogy a trianoni
békediktátum milyen hatással volt Bihar és Hajdú vármegyékre; elsősorban a közigazgatási
változásokra és a megcsonkított vármegye újjászervezésére koncentrálva. Ismertette az új
országhatár Bihar vármegyét kettévágó szakaszát; a vármegye „üzemképes állapotba

helyezését”; Bihar vármegye mindkét részének és Hajdú vármegye közigazgatási beosztását;
az új megyeszékhely, a „faluváros” Berettyóújfalu fejlesztéseit és építkezéseit; a Bihari
földvárban álló turulmadaras millenniumi emlékmű sorsát; a „földesi esetet”, vagyis a község
Csonka-Bihar vármegyéhez csatolásának tervét; majd végül a második bécsi döntés
következményeit és a két megye egyesítését.
Harmadik előadónk Varjasi Imre fióklevéltár-vezető volt, aki a Hajdúság román
megszállásáról beszélt. Korabeli képekkel és dokumentumokkal illusztrált előadásában
bemutatta a Nagy Háborút lezáró tűzszünetet követő országos eseményeket, majd részletesen
szólt a Hajdúság illetve Hajdúböszörmény történéseiről.

Beszélt a Nemzeti Tanács

megalakulásáról, annak összetételéről, elmondta, hogy tevékenységük homlokterében a
hazatérő katonák, a hadirokkantak segítése a hadiözvegyek segélyezése állt. Az előadásban
elhangzott, hogy a Vix-jegyzék elfogadását, illetve elutasítását sem vállalta a Berinkeykormány, ezért lemondott és a hatalmat, valamint a döntés jogát átadta a szociáldemokratáknak,
akik a kommunistákkal szövetkezve kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. Ezt követően
részletesen szólt az előadó a helyi eseményekről a Munkástanács létrejöttéről. Beszélt a
grémium döntéseiről, a statáriumról, a direktórium kommunista típusú átszervezéseiről, az
államosításról, a jegyrendszerről és a földtulajdon elvételéről. Elhangzott az is, hogy a vörös
terrorral szemben csekély ellenállás mutatkozott a Hajdúságban. Egy diák példáját említve
mutatta be az előadó az elszórt szembenállást. Ezután a román megszállás hajdúsági és
hajdúböszörményi történéseit ismerhette meg részletesen a hallgatóság. A román haderő 1919.
április 26-i megszállása után, megkezdődött a települések kifosztása. Forrásokat bemutatva,
részletes adatok hangzottak el a rekvirálásokkal kapcsolatban. Az előadó végezetül elmondta,
hogy a románok megszállása nem sokban különbözött a kommunista direktórium kártevéseitől.
Közel 30 millió koronára becsülték a város vezetői a Hajdúböszörményt ért károkat. Azt a
pusztítást, amit a város külső részein végeztek a románok fel sem lehetett mérni. Vittek
mindent, ami mozdítható volt: ruhát, ingóságot, állatokat, ékszereket. Majd következett 1920.
március 13-a, amikor délelőtt Vida Gyula százados vezetésével megérkezett Horthy Miklós
zalai ezredének 9. százada, akik kiűzték a románokat a városból.
Ezt követően egy előadás formájában Bihar vármegyébe látogattunk. Dr. Szálkai
Tamás főlevéltáros ugyanis azt mutatta be, hogy Trianon következtében mi lett Bihar
vármegye levéltárával és levéltárosaival az elcsatolás után.
Bihar vármegyét szintén súlyosan érintette a trianoni békediktátum. Az újjászerveződő
törvényhatóság kezdetben nem fordított figyelmet Nagyváradon maradt nagy értékű történeti
levéltárára. Osváth Lajos főlevéltáros a helyén maradt, ám nem kívánt hűségesküt tenni a román
hatalomnak, ezért 1923 őszén el kellett hagynia hivatalát. A csonka megye központjában,

Berettyóújfaluban csak 1926-ban alakították ki a levéltárat, aminek élére Nadányi Zoltán került.
Az iratok számára kevésbé megfelelő helyszínre két év múlva érkezett meg Nagyváradról a
történeti levéltár, amit diplomáciai eljárás mellőzésével - Reszegi Lajos levéltári irodatiszt
közreműködésével - pénzért vásárolt meg a magyar hatóság. A második bécsi döntést követően
a levéltári anyag visszakerült Nagyváradra, ahol a következő négy évben minden korábbit
felülmúló fejlesztések zajlottak. A háború idején Nadányi Zoltán saját élete kockáztatásával
próbált meg izraelita barátainak segíteni. 1944 végén a szovjetek előrenyomulása elöl az
iratokat menekíteni kezdték, előbb Nagyrábé, majd Biharnagybajom környékén tárolták, s csak
1946 elején szállították vissza Berettyóújfaluba. Az új megyei rendszer kialakításakor Bihar
vármegye levéltárát Debrecenbe szállították, és létrejött a Hajdú-Bihar megyei Közlevéltár.
Végül egy virtuális sétát tettünk Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Múzeumban,
melyet Nagy Zsolt muzeológus mutatta be. Először a múzeum történetével foglalkozott.
Elmondta, hogy egy egyházi kezdeményezés és egy hajdú nobilis múlttal rendelkező
lokálpatrióta, H. Fekete Péter agilis hozzáállása kellett ahhoz, hogy a múzeumi gyűjtés
elkezdődjön, és a helyi gyűjteményi munka immár intézményesült formában az ország
kulturális véráramának szerves részévé váljon. Az előadás kiemelte azt a szellemi irányzatot
(irredentizmus), amelynek a közegében a gyűjteményezés erős lendületet vett.
Szó esett a helytörténeti gyűjteménynek egy kiemelt darabjáról is (Országzászló és
annak relief alapjáról), amely ebben a kormeghatározó eszmei miliőben született. A II.
világháború és az ’50-es, illetve ’60-as évek változó politikai légköre rásütötte bélyegét a
Hajdúsági Múzeum életére is. A viszonylagos állandóságot Nyakas Miklós igazgatósága
jelentette. Az előadás egy része bemutatta a 2020-ban elhunyt Nyakas Miklós múzeumi
tevékenységét és kiemeli kutatói tevékenységét, amelynek köszönhetően nemzetközileg is
elismert tudományos intézménnyé vált a Hajdúsági Múzeum.
Az előadás végén felvázolta a jelen kor múzeumi apparátusának a modern kori
lehetőségeit és zárásaként megfogalmazta a megmaradás biztos fundamentumának hajdú
hitvallását: „Inkább törni, mint hajolni”!
A szakmai beszámoló feltöltésre került a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra
https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/, illetve a levéltár honlapján is
elérhetővé tesszük https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/nka_palyazatok.
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