
 

Szakmai beszámoló 

a Levéltári Szemle 2021. évi évfolyamáról 

 

NKA pályázati azonosító: 208101/00001 

 

2021 folyamán – december elejéig bezárólag – napvilágot látott a Levéltári Szemle 71. 

évfolyamának valamennyi száma.  

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 azok eredményeinek publikálása 

megfelelő módon, kiegyensúlyozottan érvényesüljön a folyóirat hasábjain (MNL 

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

levéltáros egyesületekkel, esetleg társgyűjteményekkel). 

 A szerkesztőség törekedett arra, hogy erőteljesen érvényesüljön a folyóirat levéltárszakmai 

jellege. Történeti tárgyú írások csak indokolt esetben kerülnek a lapba, akkor, ha az anyag 

levéltári háttéranyagon alapszik, vagy olyan témát tárgyal, amely pl. összefüggésben van 

kormányzattörténettel, adatvédelemmel, levéltári szakterületekkel, s amelyben a levéltári 

kutatás módszerére, a forrásértékre, egyes irategyüttesek ismertetésére vonatkozóan is 

szerepel információ. Egyértelműen előnyt élveznek azonban a levéltárszakmai, levéltár-

tudományi, levéltártörténeti cikkek, tanulmányok. A folyóirat szerkesztői gárdája törekszik a 

levéltárosok napi munkavégzéséhez kapcsolódó új szabványok, jogszabályok figyelemmel 

kísérésére, valamint arra, hogy az egyes levéltári szakterületekre vonatkozó – akár nagyobb 

lélegzetű –  szakmai koncepciók is bekerüljenek a lapba. A jövőbe tekintés és az aktualitások 

szem előtt tartása többféle módon is érvényesül. A közelmúltban lezárult projektekről, új 

kezdeményezésekről is hírt adunk, figyelemmel kísérjük a levéltáros társadalom életére is 

hatást gyakorló legfontosabb jogszabályi változásokat, híreket. 

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 borítókép kiválasztáskor törekedtünk –  az aktualitásokra is figyelve –  a 

lapszám tartalmának erősítésére (pl. a Nagykőrösi Fióklevéltár megszűnése). A szerkesztők 

gondot fordítottak a képek minőségére is. A folyóirat nyomdai munkálatait a Kódex 

Könyvgyártó Kft. végezte. 



Pályázati támogatásunk ez évi összege lehetővé tette, hogy a folyóirat terjedelmét immár 

másodszor – éves szinten – 16 oldallal növeljük. E terjedelemnövekedést 2021-ben – mivel 

nem volt olyan jellegű publikáció, amelyhez színes mellékeltek közlése nélkülözhetetlen lett 

volna – minden esetben a lapszámok egységesen 4 oldallal történő növelésével valósítottuk 

meg. 

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

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

A folyóirat a korábbi évek jól bevált főbb közleménytípusait, rovatait megtartotta. A vezető 

szakfelügyelő jelentése, az Év Levéltári Kiadványa Díj, a levéltári kiadványok bibliográfiai 

adatai, továbbra is helyet kaptak a lap hasábjain. 2021-ben a tavaly koronavírus járvány miatt 

elmaradt levéltáros egyesületi vándorgyűlések (MLE, MLVT, MELTE-EME, FLE, MFLSZ) 

beszámolói ismét szerepelhettek a folyóirat hasábjain. 

Továbbra is érvényesült az egy-egy téma köré szerveződés (pl. gazdasági, társadalmi szervek 

iratgyűjtése; magániratgyűjtés), amely a különböző közleménytípusok együttes hatásában jól 

tükröződött, ugyanakkor több közleményből álló sorozatokat is megkezdtünk, amelyek első 

közleményei ugyancsak megjelentek. Célunk továbbra is, hogy a jövendő szerzők 

reflektáljanak egy-egy írásra, ösztönözve legyenek saját intézményük eredményeinek 

ismertetésében. Ilyen jellegű közlemény pl. az egyházi levéltáros felmérés a könyvkiadásról. 

Már harmadik éve működik a Krónika rovat (évente kétszer), amely egy-egy bekezdésben 

tárgyalja a levéltári élet legfontosabb híreit, egyensúlyt teremtve ezzel a különböző 

intézménytípusok hírei között, s csak a bővebb kifejtést érdemlő, országosan jelentős 

események jelennek meg önálló tudósításokban. 

A Levéltári Szemle 2021. évi 1. számát a gazdasági és társadalmi szervek illetékességének 

elhatárolására alakult ad hoc bizottság tevékenységéről szóló jelentés vezette be, s e 

közleményhez illeszkedett a lapszám több anyaga is, így a civil szervezetek iratgyűjtéséről 

szóló tanulmány (Györgyi Csaba), valamint a vállalati iratok gyűjtését tárgyaló, s egy korábbi 

tanulmány második részeként napvilágot látó írás (Köcze László). Több levéltár gyűjteményét 

áttekintve részletesen tárgyalta a Hajdúkerület zsidóságának forrásanyagát Mislovics Erzsébet 

tanulmánya. Egy, az Országos Levéltár (később MNL Országos Levéltára) Levéltártudományi 

Szakkönyvtára 20 évének eredményeit összegző írás kapott még helyet a folyóirat e 

számában. Egy korábbi, a levéltári kiadványi munka megújításának lehetőségeit taglaló 

tanulmányhoz kapcsolódóan született meg a katolikus egyházi levéltárak könyvkiadási 

tevékenységét, az eddigi eredményeket és a jövőbeli terveket is bemutató összefoglaló 

(Nemes Gábor). E lapszám tartalmazza még a 2020. évi levéltári kiadványok bibliográfiáját 

is, valamint egy recenziót. 

A folyóirat 2. számában a lapszámot bevezető, s a magyarországi levéltárak 2020. évi 

ellenőrzési tapasztalatait ismertető szakfelügyelői jelentés (Cseh Gergő Bendegúz) mellett 

ezúttal elsősorban magániratgyűjtéssel kapcsolatos írások kaptak helyet. Egy, az elméleti 

megfontolások és gyakorlati tapasztalatok megismerését lehetővé tévő tanulmány (Nagy 

Ágnes) mellett, az MNL Országos Levéltára Magánlevéltári Főosztályának gyűjtőköri 

munkáját ismertető tanulmány szerepel (Schmidt Anikó). Az irodalmi művek hiteles forrásait 

körüljáró írás (Szendiné Orvos Erzsébet) reményeink szerint sorozatindító is egyben a 

folyóiratban. A kultúrpolitika közgyűjteményekre gyakorolt hatását mutatja be a Magyar 

Akadémikusok Névmutatója címen tervezett kiadvány történetét bemutató tanulmány (Zsidi 

http://www.archivportal.hu/hu/leveltari-szemle/


Bernát), amelynek történészi megközelítése a korszak ("60-as évek) jó jellemzését is adja 

egyben. A levéltári élet első félévi híreiből összeállított Krónika, az Év Levéltári Kiadványa 

Díj díjazott köteteinek bemutatása, valamint az első internetes levéltári folyóiratról, az 

Archivnetről szóló ismertetés ugyancsak megtalálható a füzetben. 

A folyóirat 3. számának élén szereplő tanulmány a magyarországi ingatlanviszonyokra 

vonatkozó dokumentumok és dokumentálás módozatait és fejlődését (Oláh András Pál) 

tárgyalta a közelmúltig terjedően, forrástípusok bemutatásával. Egyházi iratok, levéltárak és 

iratmentés témakörében közöltünk összegzést, amely a Magyarországi Evangélikus Egyház 

gyülekezeteiben őrzött iratanyagai egyre égetőbb problémájáról és az arra adható lehetséges 

válaszokról számolt be (Kovács Eleonóra). Ez esetben hozzászólás is megjelent a tanulmány 

mellett. Intézménytörténeti és forrásismertetési szempontból is fontos a Tájékoztatási Hivatal 

tevékenységét bemutató írás (Csatári Bence), amely egyúttal a kultúra rendszerváltás előtti 

irányításának hátterét is megismerteti az olvasóval. A levéltártörténeti közlemények sorozatot 

gyarapítja egy bihari levéltáros, Jakab Mihály pályaképe (Szálkai Tamás), valamint a 

közelmúlt levéltártörténeti eseményeinek feltárásához jó adatokat szolgáltató életrajz Román 

Jánosról, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levétár egykori igazgatójáról (Kurucz Ádám). 

A Levéltári Szemle 4. számának bevezető írásából egy, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárában folyamatban lévő új szakmai kezdeményezés első tapasztalatait, az 

iratok e-kutatásának módszerét és technikai problémáit, valamint a jövő fejlesztési irányait 

ismerhetik meg az olvasók (Cseh Gergő Bendegúz). A társadalomtörténet mellett a 

családtörténet-kutatáshoz is fontos forrásokként számon tartott nemességvizsgálati iratok 

feldolgozására, azok tapasztalataira alapozó írás (Kovács-Veres Tamás Gergely) egyúttal 

levéltár-történeti adatokat is tartalmaz. Korábbi lapszámainkban már tárgyalt témához 

csatlakozik az a közgyűjtemények, iratgyűjtés és vállalati iratok témakörében mozgó 

tanulmány, amely ezúttal egy konkrét intézmény, a Láng Gépgyár iratainak sorsát tárgyalta 

(Köcze László). A levéltártörténeti rovat forrásrészleteket is közlő írása egy, a közelmúltban 

fellelt forrás, Herpay Gábor levéltáros útinaplóját elemezte, amelynek szakmai és 

életmódtörténeti részletei is figyelemre méltóak (Szálkai Tamás). A hungarika kutatás 

témakörében Habsburg Németalföld és a Magyar Királyság közötti kapcsolatok történetének 

forrásairól nyújtott áttekintést a lapszám Kilátó rovatának tanulmánya (Monostori Tibor). A 4. 

szám egyesületi beszámolókkal, valamint a határon túli magyar vonatkozású kiadványok 

(2015‒2020) bibliográfiájával zárul. 

2021-ben a lapszámok megjelenése júniustól december elejéig bezárólag valósult meg. A 

zökkenőmentes működéshez továbbra is fokozottan fontos 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 

http://hungaricana.hu/nka-palyzatai-beszamolok/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_leveltari_szemle/
http://epa.oszk.hu/01100/01117


Az évfolyam lezárásakor 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, 2022. február 1.  

 

Támogatásukat ezúton is megköszönve, tisztelettel: 

 Dr. Kenyeres István 

 elnök 
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