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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A ROMÁN NEMZETI LEVÉLTÁR SZATMÁRNÉMETI IRODÁJA  

gyűjteményében végzett digitalizálásról 

Pályázati azonosító: 204150/00097. sz. 

 

 

A megvalósított szakmai program leírása: 

 

Szatmár vármegye 20. században szétszóródott anyagának különböző közgyűjteményekbe került anyaga 

feltárását levéltárunk régóta fontos feladatának tekinti. A közel negyedszázada kezdődött kutatásnak 

köszönhetően megjelenhetett egy Kolozsvári Levéltárral közös, bilingvis iratjegyzék, illetve megjelenés előtt 

áll a Kolozsvárra került 1848–49-es iratokból válogató forrásközlés.  

A további feltárást és digitalizálást több szakaszban terveztük. Első lépésként a közeli (Szatmárnémeti és 

Nagybányai Levéltár) iratanyagában igyekszünk tájékozódni. A román levéltári rendszer megismerése 

hozzájárulhat ahhoz, hogy megtaláljuk azokat az iratokat, amelyek vagy hiányoznak a levéltárunkban őrzött 

irategyüttesekből, vagy kiegészítik azokat.  

 

Jelen pályázatunkban azt a digitalizálási munkát folytattuk, amelyet az NKA 204150/00096. számú 

pályázatának köszönhetően Szatmárnémetiben az elmúlt években elkezdtünk. A munka folyamán 

elsősorban azokat a dokumentumokat próbáltuk feltárni és lefotózni, amelyek Szatmár vármegye 

magyarországi településeire vonatkoznak és újabb információkat nyújtanak a helytörténet iránt 

érdeklődőknek, valamint hozzájárulnak a közös kultúrkincs feltárásához, őrzéséhez.  

A munkát nyelvi nehézségek akadályozták volna, de segítségünkre volt az MNL Heves Megyei Levéltárának 

igazgatóhelyettese, Varga Zsolt, aki jól beszél románul és minden probléma megoldásában készségesen állt 

rendelkezésünkre, illetve Dudas Laurentiu Tibor szatmárnémeti főlevéltáros, akivel több évtizede zavartalan 

az együttműködésünk.  

A pályázat megvalósítás elé azonban szinte elháríthatatlannak tűnő akadályt gördített a pandémia. A 

megvalósításhoz többször is határidő-módosítást kellett kérnünk. Kollégáim így is csupán kétszer utazhattak 

Szatmárnémetibe, ahol több napot töltve válogatták ki a legtöbb információt hordozó forrásokat és fotózták 

azok egy részét. A fontosnak vélt dokumentumok másik részének digitalizálásához a szatmárnémeti Identitas 

Alapítvány és az Unicat Film Kft., Szatmárnémeti munkatársainak segítségét kértük, így tudtuk hazahozni 

és ezzel is gyarapítani azt a szatmári anyagot, amelynek majdani feltárása minden bizonnyal újabb fehér 

foltokat oszlat el a térség múltjának ismeretében.  
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A feltárt dokumentumok rövid bemutatása, ismertetése 

 

Szatmárnémetiben az alábbi segédletek áttekintését, valamint levéltári egységeknek a digitalizálását 

végeztük el.   

- A Böszörményi Elek és Böszörményi Emil gyűjtemények (1626-1918; 1889-1930) 

leltárait átnézni, a releváns iratokat digitalizálni. A két segédlet kb. 1500 levéltári 

egységeket tartalmaz. 

- A Szatmár Megyei Múzeum iratainak gyűjteménye (1543-1970), 317 tétel megyére 

vonatkozó iratainak fotózása. 

A múzeumi gyűjtemény áttekintése és digitalizálása több időt és munkát vett igénybe, 

mint amennyit terveztünk, egyrészt a mennyisége, másrészt a rendezettsége, 

harmadrészt a kutatási idő részleges korlátozása miatt. 

A kutatási lehetőségek korlátozott volta miatt az alábbi tételekről csak szóbeli információkat 

szereztük a munka további folytatásához: 

1. Iskolai iratok: 

- ún. felekezeti iratok gyűjteménye, 1595-1971, 372 tétel 

- az ún. iskolai iratok gyűjteménye, 1854–1960, 130 tétel (köztük számtalan megyebeli 

településünkről is van adat)  

2. Mintavételező kutatást terveztünk az Állampolgársági könyvek nevű, 1847-1945 közötti 

gyűjteményben, továbbá a három segédlettel rendelkező, Iratok gyűjteménye, 1342–1964. 

fondban. 

3. Hasonlóképpen  Szatmár Vármegye Törvényszéke iratai között volt az ún. Úrbéri iratok 

állag, rengeteg magyar településsel, melyeket mikrofilmen is őriznek.  

A szatmárnémeti levéltár kutatótermében a járványhelyzet miatt a pandémia ideje alatt korlátozták a kutatás 

idejét és a kutatók számát, így a feladatra vállalkozó munkatársaink közül nem mindenki vehetett részt 

egyidejűleg a munkában. Továbbra is jelentős időt igénylő adminisztráció a beiratkozás és a fotójegyek 

vásárlása, ugyanis a romániai levéltárak nem rendelkeznek gazdasági irodával, ezért a fotójegyeket minden 

alkalommal a román államkincstár helyi irodájában kell megvásárolni, amely Szatmárnémeti esetében 5-10 

perces sétára található meg a levéltár épületétől, ahol érkezési sorrendben szólítják az ügyfeleket. A kiállított 

fotójegyet a kutatószolgálat munkatársának le kell adni, magyarországi elszámolásra másolatot vagy 

fényképet lehet róla készíteni. 

A szatmárnémeti levéltár kutatóterme igen kicsi, 4-5 kutató fogadására van lehetőség. Sajnos a kutatóterem 

ablaka északi tájolású, ezért a természetes fény csak szórt fény formájában szűrődik be, ez nehezíti a 

használható fényképek elkészülését. 

 

http://www.mnl.gov.hu/


 

Magyar Nemzeti Levéltár 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. 
Telefon: +36/42-414-313  
Web: www.mnl.gov.hu 
 

 

A Böszörményi Elek és Böszörményi Emil gyűjtemények fotózása során 1462, a Szatmár Megyei Múzeum 

iratainak gyűjteményéből 1966 fényképet készítettünk. A szálas iratokról és a dossziékba kötöttekről 

egyoldalas és állított képeket, a kötetekről pedig dupla oldalas képeket fotóztunk. 

Az adatok védelme miatt a fényképezőgépek memóriakártyájáról biztonsági másolat készült minden kutatási 

nap végén, ezeket addig őriztük meg, míg visszatérve a digitalizált anyagot a levéltárban átmásoltuk és 

rendeztük. 

 

A digitalizált állományt a digitalizálási szabályzatnak megfelelő formában feldolgoztuk és az MNL Hungarika 

gyűjteménye gyarapítása céljából az MNL központi szerverének erre a célra kijelölt helyére felmentettük. 

 

Nyíregyháza, 2022. június 20. 

 

 

 

Kujbusné dr. Mecsei Éva 

levéltár-igazgató  
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Munkafotók 
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DIGITALIZÁLT IRATOK JEGYZÉKE 

 

Böszörményi Elek iratai Képek száma 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_02_1626_1850 297 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_08_1782_1863 230 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_10_1796_1859 297 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_14_1819 12 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_21_1729_1882  

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_22_1751  

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_23_1761_1900_1  

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_23_1761_1900_2  

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_24_1781_1888  

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_25_1790_1862_1  

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_28_1841_1857 38 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_29_1844_1863 10 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_32_1845_1850 27 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_35_1846_1860 206 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_44_1850_1857 24 

RO_ANRSM_BJANSM_134_178_53_1852_1857 311 

Múzeum céhes iratai Képek száma 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_34_1854 9 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_35_1869 4 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_36_‚_n 5 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_37_1879 3 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_38_1834 4 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_39_1936_1943 5 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_40_1938_1941 110 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_41_1693_1765 83 
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RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_42_1788_1805 150 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_43_1789_1819 108 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_44_1804_1829 139 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_45_1806_1821 134 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_46_1816_1871 14 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_47_1820_1827 33 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_48_‚_n 19 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_48_1821_1832 173 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_49_1822_1838 48 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_50_1824_1861 105 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_51_1828_1929 28 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_52_1830_1865 57 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_53_1831_1837 73 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_54_1832_1838 159 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_55_1839_1841 49 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_56_1839 7 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_57_1839_1840 10 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_58_1842 26 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_59_1842_1849 96 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_60_1848_1850 16 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_61_1852_1857 116 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_62_1857_1890 56 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_63_1857_1858 120 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_64_1857_1866 162 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_65_1857_1892 43 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_66_1859_1862 242 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_67_1859_1872 104 

RO_ANRSM_BJANSM_CDMJSM_139_68_1861_1963 186 
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Elérhetőség a honlapon: 
https://mnl.gov.hu/file/beszamolo_2022_06_20_alairt_pdf 
 

 

https://mnl.gov.hu/file/beszamolo_2022_06_20_alairt_pdf

	Beszámoló_2022_06_20_aláírt
	Elérhetőség a honlapon

		2022-06-20T12:44:14+0200
	Kujbusné dr. Mecsei Éva




