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A XXI. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV

Levéltárunk hagyományai közé tartozik, hogy az évente megrendezésre kerülő nemzetközi
levéltári napokon elhangzott előadásokat évkönyvünkben megjelentetjük. A nevének anyagi
okokból sajnos megfelelni nem tudó Évkönyv az utóbbi időszakban 2-3 évente jelent meg, így
több konferencia anyagát is magába foglalta a legújabb, máshol még nem publikált munkák
mellett.
A sorozat 21. kötetét a 2016-os konferencia előadásainak szerkesztett változata nyitja. Az 1956.
évi forradalomra és szabadságharcra több műfajú írás emlékezik. Lénárt Béla szemtanúként az
emlékezetkultúra problémáira is rávilágító elgondolkodtató előadást tartott és vetett papírra
mindazok kedvéért, akik nem tudtak ott lenni a levéltári napon és emberközelből szeretnék látni
a történelmi eseményeket. Takács Tibor a vizuális múltrekonstrukció iskolapéldáját mutatja be
tanulmányában, amikor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető
képek segítségével idézi fel az 1956-os nyíregyházi napokat. A fotók minősége is mutatja, hogy
a rossz minőségű papírról idővel lassan eltűnnek az emlékek, tehát érdemes őket megismerni
még a homályba veszés előtt. Az előadás szerkesztett változata számos lábjegyzettel is segíti a
kutatni vágyó olvasókat. Lupkovics György, aki édesapja révén érintett, jogászként elemzi a
halálbüntetéssel záruló nyíregyházi per iratait. Munkája során nemcsak a hazai levéltárak
anyagát tárta fel, hanem a KGB dossziéiba is betekintést nyert. A megyebeli események
történészi elemzésére Galambos Sándor vállalkozott. Egy különös, eddig még nem vizsgált
aspektusból mutatja be a vidéki vezetők közül azokat, akiket tiltakozásuk ellenére választottak
egy-egy közösség elöljáróivá. A konferencia és az évkönyv célja is az, hogy egyrészt
hozzájáruljon a forrásalapú történetíráshoz, másrészt megyéink történetét országhatárok nélkül
mutassa be. A más országokban lévő, nehezen elérhető források sokszor csak a konferenciánk
előadóinak, illetve az Évkönyv szerzőinek munkáiban tárulnak fel. A blokkzáró tanulmányok
is túlmutatnak a nyíregyházi eseményeken és forrásokon. Balogh Béla a Nagybánya környéki
sajtó tükrében vizsgálja 1956 visszhangját, Váradi Natália pedig kárpátaljai lapszemlét
készített. Peter Ruggenthaler osztrák történész kutatásainak megjelentetése kissé formabontó,
hiszen a konferencián szinkronfordítással elhangzott rövid előadása mellett egy alaposan
kidolgozott, értékes jegyzetekkel ellátott munkával is megtisztelt bennünket, amit németül
adunk közre. A fejezetet a levéltár könyvtárosának, Kocsis Györgynek a munkája zárja. A
levéltár szakkönyvtárában fellelhető, témát érintő könyvek bibliográfiája hasznos segítséget
nyújt a téma iránt érdeklődő, szakirodalmat keresőknek. Az előadások többsége a konferenciát
követően megjelent a megyei kulturális folyóiratban.
A második nagy fejezetben a tervezettek szerint olyan tanulmányok kaptak helyet, amelyek a
levéltár tudományos munkatársainak és a nyíregyházi közgyűjtemények által meghirdetett és a
levéltári napokon értékelt pályázatok helyezettjeinek a kutatásáról adnak vázlatos áttekintést.

Kollégáink közül Csorba Noémi egy 17. századi oklevelet ismertet és mutat be, közölve az
oklevél teljes szövegét és annak magyar fordítását. Nagy Dóra a 17. századi erdélyi
fejedelemségbe kalauzolja az olvasót Bornemissza Annára vonatkozó kutatásaival, a
fejedelemasszony karitatív tevékenységét helyezve a középpontba. Kujbusné Mecsei Éva az
1753-tól újratelepült Nyíregyháza életét meghatározó evangélikusok életébe pillant be papjaik
és tanítóik vizsgálatával. Pallagi László és Fodor Krisztina az amatőr helytörténészeket
kutatásra buzdító pályázataink nyertesei. Mindketten a beregi reformátusok fontos forrásait
tanulmányozták és dolgozták fel. Írásuk megjelentetésével egy részben feltáratlan helytörténeti
fehér foltot szerettünk volna információval kitölteni. A levéltár pályakezdő munkatársai szintén
hozzájárulnak az egyháztörténeti ismeretek bővítéséhez. Szemán László a háborúban
hadicélokra rekvirált görögkatolikus templomok harangjainak sorsát követte végig, Láda
Bertalan pedig művészettörténeti tanulmányait hasznosítva a nyíregyházi ferences rendház
építéstörténetét írta meg. A kötetet Bánszki Hajnalka tanulmánya zárja. Dolgozatában egy
másik szomorú emlékezetű esemény, az 1947. évi lakosságcsere eddig ismeretlen oldalait tárta
fel és adja közre források segítségével.
A kötet megjelenését 2018-ra terveztük. Köszönjük a tisztelt Kuratórium megértését és a
halasztás engedélyezését. Bár a kézirat időben elkészült, a kötet előkészítése az MNL
közbeszerzési kötelezettsége miatt nagyon elhúzódott. Problémát jelentett az új megoldásban
az is, hogy a kézirat tördelését a nyomda nem vállalta fel, így azt a pályázati támogatásból
finanszírozni nem tudtuk. A nélkülözhetetlen munkálatok költségeinek fedezését támogatóink
finanszírozták. A tördelés megmaradt költségét köszönettel visszautaljuk.
Az NKA logóját az impresszumban feltüntettük. A könyv bemutatásakor minden lehetséges
fórumon kommunikáljuk a támogatást. A példányokat a szerződés és belső szabályzataink
szerint a különböző típusú könyvtáraknak, kutatóhelyeknek eljuttatjuk. A kötet ünnepélyes
bemutatását 2019-ben tervezzük. A kötet egy példányát köszönetképpen postázzuk.

Támogatásukat ezúton is nagyon köszönjük!

Nyíregyháza, 2019. június 5.

Kujbusné dr. Mecsei Éva
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