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A MNL Nógrád Megyei Levéltára kiadványsorozatának – Adatok, források és
tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból – 64. köteteként jelent meg 2015 áprilisában a 258
oldalas B/5-ös formátumú könyv, amely folytatása a 2001-ben elkezdett munkának. A több
mint egy évtizede útjára indult kezdeményezés Nógrád vármegye nemesi közgyűlési
jegyzőkönyveinek megjelentetését tűzte ki céljául.
Oborni Teréz az első, 1597 – 1603-ból, míg Tóth Péter a második, 1652 – 1656-ból
való kötetet dolgozta fel a Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának Levéltári
Osztálya által kiadott, a vármegyei jegyzőkönyvek
regesztázásának és a jegyzőkönyvek regesztáinak kiadási
szabályzata alapján. Ezeket követte az 1670 és 1689 közötti
évek regesztáinak – az NKA-nak köszönhetően – két kötetben
megvalósult megjelentetése. A két kiadvány, amely Jancsó Éva
és Jusztin Péter munkája, 2012-ben hagyta el a nyomdát.
Az állományvédelmi szempontokon túl indokolta a
jegyzőkönyvek regesztáinak kiadását az is, hogy ezen
forrásaink gyakorlatilag alig feltártak, a kutatók csak
véletlenszerűen, szálankénti átnézéssel, vagy a levéltárosok
anyagismeretének köszönhetően találhatták, találhatják meg a
kutatási témájukhoz tartozó dokumentumokat, nyelvismeret
nélkül többségük azt a keveset sem tudta hasznosítani.
A IV.1. a. 5. jelzettel ellátott közgyűlési jegyzőkönyv 19–441 oldalai közötti rész teszi
ki az 1690–1694. évek anyagát. A kötet folyamatos és hiánytalan, a bejegyzések túlnyomó
többsége latin, kisebb része magyar nyelvű.
A most megjelent kötet az erről a részről, illetve időszakról készített regesztákat tette
közzé. A bejegyzések számozása a digitális adatbázishoz készített utasítás szerint készült el,
az ügyek előtt a fondszám, kötetszám, oldalszám és az ügy sorszáma van feltüntetve arab
számmal, az időrend szoros megtartásával. A közgyűlés típusa, időpontja és helye csak az
egyes közgyűlések első ügye előtt szerepel.
A kötet tartalma felöleli a tárgyalt időszakban a megyét érintő hadi eseményeket, az adózással
kapcsolatos ügyeket, a megye közigazgatásának mindennapjait, s többek között a korszak
olyan fontos vitás kérdéseit, mint pl. Kisoroszi és Hatvan hovatartozása. Segítséget nyújt
továbbá a megyei archontologia pontosításához.
A kézirat lektora is hangsúlyozta a szóban forgó forrás közzétételének fontosságát
mind Nógrád megye, mind a tágabb régió, mind pedig az országos történelem szempontjából.
„A regesztázó, Jusztin Péter, nyelvileg, paleográfiailag cseppet sem egyszerű feladatát
remekül oldotta meg, nagyon jól fogalmazott, kiérlelt regesztákat készített.” – írta
Dominkovits Péter.

A regeszták előtt olvasható a közreadott öt esztendő megyei eseményeinek rövid
összefoglalása, a megyei tisztikar bemutatása, végül pedig a közgyűlések helyének és
idejének felsorolása. A kötetben való könnyű és gyors eligazodást segíti elő a regeszták után
található személy- és helynévmutató.
Szakmai beszámolónkhoz mellékeljük a kiadvány egy példányát.
A kiadványt a mellékelt lista szerinti társintézményeknek és könyvtáraknak eljuttattuk.
A Magyar Tudományos Művek Tárába a bibliográfiai adatok feltöltése megtörtént, illetve a
Levéltár honlapján a kiadvány térítésmentesen elérhető az alábbi linken:
http://digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/login?field._UserID=ANONYMOUS&field
._UserPWD=anonymous

A kollégium megtisztelő támogatását ezúton is köszönjük.
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