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A  levéltári nap mindig különleges alkalom, a szakmai kisközösség ünnepe. Ilyenkor ráirányul 

a figyelem az intézmény munkájára, a legújabb kutatási eredmények bemutatására. 

A megyeháza dísztermében tartott rendezvény meglepetésekkel teli volt. Az érkezők egy 

ajándékkötet kaptak a debreceni szovjet hadifogoly temető történetéről. Az előadások előtt a 

kötetet bemutatta a szerkesztő, Csákvári Sándor. Bulcsu László megyei alelnök úr köszöntő 

beszédében elmondta , az a tény, hogy a megyei levéltárak állami fenntartásúvá váltak nem 

változtat azon a fontos feladaton, hogy mint helyi közgyűjteménynek küldetése van a 

hagyományok ápolásában, a megye kulturális életében és  közművelődésében. Tiszteletre 

méltó a levéltár azon kezdeményezése is, hogy minden megyei közgyűlés előtt a levéltárosok 

a megye 1-1 korszakával, fejezetével ismertetik meg a jelenlévőket. A levéltári napok 

résztvevőinek is volt alkalma megismerni ebből egy villanást: Szendiné dr. Orvos Erzsébet 

igazgató asszony prezentációjával Debrecen szabad királyi várossá válásának történetet 

mutatta be. Az ünnepi ülés idején a minitárlaton eredetiben is látható volt a kiváltságot 

adományozó díszes oklevél. Az ünnepélyes megnyitón adták át a Pro Archivo emléklapot a 

levéltárnak iratot ajándékozóknak. Dicséretesen sokan voltak, akik a levéltárra bízták féltett, 

főként első világháborús emlékeiket. A levéltár és a Hajdú-Bihar Megyei Honismereti 

Egyesület közös helytörténeti pályázatára hat értékes dolgozat érkezett, határontúli pályázó is 

nyújtott be dolgozatot. A pályázóknak dr. Papp Klára, a DE BTK dékánja, az egyesület 

elnöke gratulált és adott át könyvcsomagokat. Az első három helyezett az oklevél mellett 

könyvutalványban is részesült.  

Debrecen város vezetése is elismeri, értékeli a megyei levéltár munkáját, amit október 23-án a 

rangos Csokonai-díjjal jutalmaztak. Az idei levéltári napok fő témája továbbra is az első 

világháború volt. Az előadások főként a háború éveinek emberi aspektusaira mutattak rá. Az 

emlékezés méltóságát emelte a Lautitia Ifjúsági Vegyeskar képes vetítéssel színesített 

koncertje. A témában 3 előadás hangzott el. Elsőként Dr. Kovács Ilona főlevéltáros a 

debreceni járványkórház történetéről és az 1915-ös kolera járványról beszélt. Előadásához 

kapcsolódóan a debreceni közgyűjteményekben található anyagokat összegyűjtve kiállítást is 

készített. A kiállításban lévő portrék, iratok, régi levelezőlapok mellett megcsodálhattuk a 

Zoltai Lajos által készített, ma már nem létező koleratemető térképét is. Tóth Ágnes 

főlevéltáros a hadifoglyok mindennapjaiba engedett bepillantást fotókkal és iratokkal 

színesített előadásával. Vitéz Csizmadia József helytörténész a debreceni hármas honvédek és 

az emlékükre állított szobor történetét mutatta be. A programot az 5. Bocskai István 

Lövészdandár Debrecen Helyőrségi Zenekarának előadása zárta. 



Mára már hagyomány, hogy minden levéltári napon bemutatkozik 1-1 levéltár. Az idén egy 

kevésbé ismert gyűjteményt, a Debrecen-Nyíregyháza Római Katolikus Egyházmegyei 

Levéltárat és Könyvtárat annak vezetője, Takács József mutatta be. 

A programokon részt vettek a környező megyék levéltárainak munkatársai, városi 

közgyűjtemények munkatársai, városi érdeklődők és nagyszámú diákság.  

A  második napi programot általában a megye különböző településeire szervezzük. Az idén 

Derecske fogadta a 42. levéltári napok előadóit és résztvevőit. A levéltár felhívást intézett két 

hónappal ezelőtt a lakosokhoz, ráirányítva a figyelmüket a rendezvényre, kérve mindenkit a 

magándokumentumok megismerhetőségének elősegítésére és megőrzésük biztosítására. Az 

összegyűlt anyagból a helyi közgyűjtemény munkatársai a levéltár kollégáival együtt egy 

kiállítást állítottak össze Derecske első világháborús életéről. A kiállítást már a nyitás napján 

nagyszámú érdeklődő és diák tekintette meg. Az előadásoknak a művelődési ház adott 

otthont. Az előadók az első világháború településre gyakorolt hatásáról, egyéni sorsokról, az 

elhunytak emlékének megőrzéséről szóltak. Elsőként Farkasvölgyi Győző, a helyi gimnázium 

történelemtanára vázolta fel az oktatás és tanítók helyzetét a korabeli Derecskén. Brigovácz 

László levéltáros egy első világháborús naplón keresztül mutatta be egy derecskei honvéd 

sorsát. Utolsóként Szikla Gergő levéltáros, igazgatóhelyettes előadásában megemlékezett 

azokról, akik az első világháborúban estek el, bemutatta Derecske első világháborús 

emlékművének avatását korabeli filmhíradó segítségével. Ismét megtapasztaltuk, hogy a 

levéltár kihelyezett rendezvényeit mindig nagyszámú érdeklődő látogatja, kisiskolásoktól a 

nyugdíjas korosztályig. 

A szakmai beszámoló és a rendezvény fotói elérhetőek a levéltár honlapján 

(www.mnl.gov.hu/hbml), továbbá megtekinthetőek a Hungaricana közgyűjteményi portálon 

is. 
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