
 

 

 
 

Szakmai beszámoló 
a 48. Levéltári Napok című rendezvény megvalósításáról az MNL             

Hajdú-Bihar Megyei Levéltára szervezésében 
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Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjteménnyel közösen 2021. november 16-17-én rendezte meg a 48. „Levéltári Napokat”. A 
hagyományokat követve a levéltár ismét két helyszínen, Debrecenben és Hajdúnánáson várta az 
érdeklődőket. 

Bulcsu László a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Kiemelte a levéltár és az önkormányzat közötti együttműködést, mivel jövőt építeni csak úgy lehet, ha 
tudjuk mi történt a múltban. Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese a levéltári 
napot egy ünnepnek nevezte, mely az elmúlt időszak eredményének a bemutatására szolgál. Az 1980-as 
évek - mely időszak bemutatására a konferencia vállalkozott - már a közelmúlt történelme. A levéltár 
feladata egyfelől begyűjteni az írott forrásokat és hitelesen bemutatni ezt az időszakot is. Másfelől a 
szerteágazó tevékenység egyik szegmense a kiállítások rendezése. Ezzel a közgyűjteményi és 
közművelődési szféra között elmosódik a határ és átjárhatóság alakulhat ki. 

Szendiné Orvos Erzsébet, intézményünk igazgató asszonya elmondta, hogy általában a levéltár 
régebbi korszakokba szokott visszanyúlni, de most egy retró témát ölelt fel. Ennek apropóját a Magyar 
Nemzeti Levéltár és a Szentendrei Szabadtéri Múzeum közös projektje adta, melynek eredményeként egy 
kiállítás is született. Ez minden korosztályt meg tud szólítani, mert idősebbek esetében segít a gyermekkor 
felidézésében, a fiatalabbak pedig láthatják hogyan éltek a szüleik. 

A köszöntők után került sor a Pro Archivo emléklapok átadására. 2021-ben 9 személy kapta meg az 
emléklapot, mert segítették a levéltár munkáját. 

Szendiné Orvos Erzsébet igazgató (MNL HBML) beszélt a „Vidéki élet a Kádár-koszak végén 
Hajdú-Biharban” című kiállításról, amely a 80-as évek Magyarországát mutatja be.  Ennek fényképanyagát 
1984-85-ben készítették a Hazafias Népfront felhívására. A fotók készítésével az volt a párt célja, hogy 
demonstrálja a falvak 40 év alatt elért fejlődését. Ez azonban nemigen sikerült. A fotókiállítás az időszak 
árnyoldalaira is felhívta a figyelmet. Az illúziók korát mutatja be, egy "majdnem-korszakot", amikor "már 
majdnem mindent lehetett kapni a boltokban, és amikor majdnem mindenki úgy élt, ahogy akart." 

A 14 tabló bemutatja a vidék 20. századi változásait. Elsőként a házak átalakulásáról láthatunk képeket. 
A szoba, konyha és kamrából álló házaktól a „Kádár-kockán” keresztül eljutunk a többszintes, több 
generációt befogadó épületekig. A Kádár-korszak lakásépítési politikájának legemblematikusabb 
eredménye a panelházakból álló lakótelepek voltak. Megelevenednek az állami ünnepek, a munka, 
pihenés, szórakozás, közlekedés és a divat a korabeli képeken. 

 Varjasi Imre fióklevéltár-vezető (MNL-HBML-HbFL) „A rendszerváltás hajnala Hajdú-Bihar 
megyében az állambiztonsági iratok tükrében című előadása rávilágított, hogy hogy kik mozgatták a 
megfigyelő rendszer szálait, illetve kik voltak a jelentések felhasználói. Megyénkben az országos 
eseményekhez hasonlóan sorra alakultak az ellenzéki pártok. A Magyar Demokrata Fórumtól a 



 

kisgazdákon, szociáldemokratákon, szabad demokratákon át a fiatal demokratákig. Soraikba pedig ott 
működtek az állambiztonság ügynökei. A hálózat konspirációs tevékenységének egyik legkézzelfoghatóbb 
eredménye a napi jelentések elkészítése volt. Ezekben Hajdú-Bihar megyét tekintve, 1987-től napi szinten 
követhető pontosan nyomon az ellenzéki szervezetek megfigyelése.  

 

Kovács Gergely és Husvéth András levéltárosok (MNL HBML) „Berettyóújfalu városképének 
változása a szocializmus évtizedeiben” című előadásában a település történetét mutatták be. 
Berettyóújfalu térségi vezető szerepe a nagyobb városoktól való viszonylagosan, nagy távolság mellett 
azon nyugszik, hogy a környékén csupán jóval kisebb lélekszámú falvak sokasága helyezkedik el. 
Berettyóújfalu település területe 1970. június 1-től, a Berettyószentmártonnal történő egyesülés 
következtében megnőtt, gazdasági súlya pedig a szocialista korszakban egyre nőtt. Ugyan csak későn lett 
város, közigazgatási szerepe már a 60-as évek végére meghaladta több Hajdú-Bihar megyei város 
színvonalát. Városképének átalakulása a 60-as évek végén kezdődött: csatornázás megkezdése, a 
gimnázium átadása, a többszintes társasházak építésének megindítása és a kórház bővítése a városias 
arculat erősödését vetítették előre. 

Szikla Gergő igazgató-helyettes (MNL HBML) „Hajdú-Bihar megye közigazgatása a Kádár-
korszakban” című előadásában ismertette a kor közigazgatási átalakításait, ezen belül is a járásokra – és 
természetesen a városokra – és a hajdú-bihari területi változásokra összpontosítva. Bemutatta a 
Tanácstörvények által eszközölt változásokat. Az I. Tanácstörvény, melynek értelmében a kisebb városok 
a járási tanácsok, a nagyobb városok a megyei tanácsok irányítása alá rendelődtek. A II. Tanácstörvény, 
elsősorban a tanácsülés és a végrehajtó bizottság (és szakigazgatási szerveinek) feladatait, működését 
szabályozta.  A törvény jelentősen átalakította a városigazgatás rendszerét is: a városok kikerültek a járási 
tanácsok alárendeltségéből, és többségük járási jogú városként a megyei tanácsok irányítása alá került. A 
járási tanácsnak csak a községek lettek alárendelve. A III. Tanácstörvénnyel a járási tanácsot felváltó járási 
hivatal elnevezésében is jelezte, hogy a járások a megyék hivatalai lettek. A járások száma folyamatosan 
csökkent. 1983-as megszűnésükkor a járások száma már csak 83 volt. A területigazgatás alapjává innentől 
kezdve a városkörzet vált. 

November 17-én a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény adott 
otthont a rendezvénynek. Igazgató Asszony köszöntőjében hangsúlyozta a Hajdúnánással való jó 
kapcsolatot. Hagyomány, hogy a „Levéltári Napok” nyitónapja Debrecenben, a második nap pedig 
vidéken kerül megrendezésre. Nánás már sokadik alkalommal ad otthont a rendezvénynek.  

Csiszár Imre alpolgármester köszöntőjében utalt arra, hogy a változásban van mindig állandóság, 
ezt az állandóságot képviseli a Levéltár a munkájával. A levéltári nap témája épp azt a korszakot öleli föl, 
amikortól az írott források mellett már sok fotó, sőt videó is színesítheti a rendelkezésre álló anyagot. 
Ezután került sor a Draviszky Imre Helytörténeti Pályázat eredményhirdetésére. Első alkalommal hirdette 
meg a helyi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, melynek célja a város múltjának kutatása a pályázat 
névadójának szellemiségében. Két kategóriát hirdettek, ifjúságit és felnőttet.  

Már hagyomány az is, hogy minden évben bemutatkozik egy közgyűjteményi intézmény. Erre most a 
második napon került sor. Darócziné Bordás Andrea a helyi könyvtár igazgatója elmondta, hogy a 
névadó Móricz Pál író munkásságát tekintik mérvadónak, eszmei irányvonalnak. A városi közművelődés 
az 1840-es évek óta működő olvasókörökkel indult, a másik nagy bázis a helyi oktatás volt. Mindig voltak 
olyan középiskolai tanárszemélyiségek, akik a helyi múzeumügyet pártfogolták. 1951-ben jött létre a helyi 
könyvtár, ahol múzeum is helyet kapott. A könyvtár lassú fejlődésével párhuzamosan ugyanakkor a 
múzeum elsorvadt. A könyvtárban 1970 óta gyűjtik a település történetéhez kapcsolódó forrásokat, 
tárgyakat. A szisztematikus gyűjtő és feldolgozó munka azóta is tart. A Helytörténeti Gyűjtemény 2006-
ban jött létre, 2011-től pedig már állandó kiállításuk is van. Kiadványaik a Nánási Füzetek, illetve a Nánási 
Kalendárium. 



 

Buczkó József muzeológus, ny. igazgató „Kockaházak Hajdúnánáson” címmel tartott 
előadásában a Kádár-kocka történetébe engedett bepillantást. Nánás lakóházainak még ma is a fele 
kockaház. Katharina Roters 2014-es kockaházakról készült fotóalbuma hívta fel a közvélemény és a 
kutatók figyelmét a kockaházakra. A néprajz és az építészet is ekkor figyelt fel rájuk. Korábban mindenki 
átsiklott felette, bár átformálta az utcaképeket, a városok arculatát.  

A 60-as években induló folyamat okait és menetét ismertette (téeszesítés, tanyák felszámolása, városokba 
áramlás, lakáshiány). A ház maradt az egyetlen komolyabb értékű magántulajdon a korszakban. A 
hiánygazdaságban a munka sokszor zajlott kalákában, a megtűrt kisipar bevonásával. Az egyhelyiséges 
házakhoz képest a többszobás, betonalapú, nem nyirkosodó, nem kemencés fűtésű házak óriási 
színvonalbeli előrelépést jelentettek.  

Házak egyedi díszítéseiben megjelennek az op-art, minimal art stíluselemek, sőt Victor Vasarely 
geometrikus formavilága is. A kockaházak napjainkban alakulnak át, veszítik el egyediségüket a szigetelési 
hullámmal.  

Barna Attila a Debreceni Egyetem hallgatója „Hajdúnánás-Tedej településrész fejlődéstörténetet 
mutatta be 1949-1989 között. Tedejen 1949-ben jött létre az állami gazdaság 83 tanyából, 1505 holdon. 
Nem nagybirtok államosításával alakult ki, ami egyáltalán nem volt jellemző. Az 1945-ös földosztás volt 
a tanyásodás utolsó hulláma, a téeszesítéssel megindult ezek felszámolása. Az állami gazdaság dolgozóinak 
épültek a lakások, sokszor szolgálati lakásként. A 60-as években már oktatási és kulturális létesítmények 
is épültek Tedejen. A helyi iskola egy Klenbelsberg-féle tanyasi iskola átépítésével jött létre. A 70-es 
években már nem a szolgálati, hanem a magánépítésű házak építése dominált. Zömében a korszakra 
jellemző kockaházak épültek. Az állami gazdaság biztosított telket a jó dolgozóknak, de az építkezésben 
is segített, amit aztán azok törlesztettek a későbbiekben. A rendszerváltással gyakorlatilag konzerválódott 
az akkori állapot. 

Kutasi Imre doktorandusz (Debreceni Egyetem) az „Újházhely fejlődéstörténete 1960-tól a 80-
as évekig” címmel tarott előadást. Az Újházhely az 1945-ös házhelyosztással alakult ki. A házhelyigénylők 
kérdőívei a téma hasznos forrásai. Az osztásnál előnyben voltak azok a családos emberek, akiknek a 
városban nem volt ingatlanuk. Korábban ez építési tilalom alatt álló mezőgazdasági terület volt. 1948-ra 
megtörtént a kiosztás (levéltári iratok alapján). Tudatos tervezés jellemezte, mert a piac és játszótér helyét 
például nem parcellázták ki. Anyagi nehézségek lassították a betelepülést, és egyesek el is vesztették a 
telküket (ha nem tudtak eleget tenni a vállalt beépítési kötelezettségnek). A 60-as évektől népesült be 
igazán a tanyasi lakosság városba költözésével. Eleinte rossz minőségű házak épültek itt. Sokan a saját 
tanyájuk elbontott anyagából építettek itt házat, de akadt földbe vájt lakóház is. Többen a saját kertjükben 
vetették az építéshez használt vályogtéglákat! A házak rossz minősége miatt hívták régen a városrészt 
„alumíniumtelepnek” is. Ezek lassan eltűntek, itt is a kockaházak terjedtek el. A 60-as évektől megindult 
a közművesítés, de mindig elmaradásban volt a város többi részéhez képest. Az ideköltöző lakosság zöme 
fiatal volt (főleg kisgyerekesek), a nagy telkek pedig segítették őket, hogy mezőgazdaságból éljenek. 

A két napos rendezvényre rányomta bélyegét a covid járvány, mert a megszokottnál kevesebben 
vettek részt személyesen a rendezvényeken. Akik eljöttek, azok sok érdekes, eddig nem ismert ténnyel 
szembesülhettek a közelmúlt történelméből. 

 
Debrecen, 2022. január 04. 
 
 
 Vékonyné Kovács Gabriella sk. 
 levéltári könyvtáros 
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HAJDÚNÁNÁS
2021. november 17. (szerda), Móricz Pál Városi Könyvtár
és Helytörténeti Gyűjtemény, Hajdúnánás, Bocskai u. 12.

DEBRECEN
2021. november 16. (kedd), Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat, Árpád terem (Debrecen, Piac u. 54.)

10.00 | Köszöntők
Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat alelnöke 
Czetz Balázs, az MNL megyei 
főigazgató-helyettese
Szendiné Orvos Erzsébet, az MNL 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának 
igazgatója

10.30 | Pro Archivo emléklap
kiosztása

Előadások

11.00 | Varjasi Imre fióklevéltár-vezető
(MNL HBML HbFL): „A rendszerváltás 
hajnala Hajdú-Bihar megyében az 
állambiztonsági iratok tükrében

11.20 | Kovács Gergely és
Husvéth András főlevéltárosok (MNL 
HBML): „Berettyóújfalu városképének 
változása a szocializmus évtizedeiben”

11.40 | Szikla Gergő igazgató-helyettes 
(MNL HBML) „Hajdú-Bihar megye 
közigazgatása a Kádár-korszakban”

12.00 |  Szendiné Orvos Erzsébet 
igazgató (MNL HBML) „Vidéki élet a 
Kádár-korszak végén Hajdú-Biharban”

12.20 Fogadás

A konferenciához kapcsolódva 
bemutatjuk a „A vidéki miliők 
rendszerváltozása – Hajdú-Bihar 
megye 1984-ben” című kiállításunkat.

Előadások

10.00 | Darócziné Bordás Andrea 
igazgató (Hajdúnánási Móricz 
Pál Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény): „Bemutatkozik a 
Hajdúnánási Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény”

10.20 | Buczkó József muzeológus, 
ny. igazgató (Hajdúnánási Móricz 
Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény): „Kockaházak 
Hajdúnánáson”

10.40 | Barna Anita egyetemi hallgató 
(Debreceni Egyetem): „Hajdúnánás-
Tedej településrész fejlődéstörténete 
(1949-1989)”

11.00 | Kutasi Imre doktorandusz 
(Debreceni Egyetem) „Újházhely 
fejlődéstörténete 1960-tól a 80-as 
évekig”

A rendezvényen kép-
és hangfelvétel készül!
Részvételi szándékát kérjük, 
legkésőbb 2021. november 12-
ig jelezze a hbml@mnl.gov.hu 
e-mail címen, illetve a 52/503-296 
telefonszámon! 






































