SZAKMAI BESZÁMOLÓ

5. Téma:
Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére.
Altéma kódszáma:
204108/265
Megvalósítás időtartama:
2016. július 1–2017. június 30.

Beszélgetések a 20. századról

Az MNL SZSZBM Levéltára több mint húsz éve igyekszik intézményspecifikus programokkal
gazdagítani a helyi ismeretszerzési lehetőségeket, segítséget nyújtani a helytörténetírás új aspektusainak
feltárása által az identitástudat erősödéséhez. A különböző korosztályok számára szervezett
rendezvények közös jellemzője, hogy az általunk őrzött iratokhoz kapcsolódik. A hagyományos levéltári
séták, könyvbemutatók, konferenciák, kiállítások mellett a történelmet emberközelből mutatjuk meg a
kötetlen beszélgetések alkalmával.
A négy évadon át sikeres Arcok és könyvek a történettudomány köréből című sorozatunkat 2016-ban a
Beszélgetések a 20. századról című program sorozattá tételével váltottuk fel. Úgy gondoltuk, hogy ez a
forma jobban illeszkedik az évfordulós megemlékezésekhez. Az volt a célunk, hogy olyan, országos
tudományos projektek keretében, vagy éppen magáncélból folytatott kutatás során feltárt forrásokat
ismertessünk meg, amelyek bővítik tudásanyagunkat, sőt néha más megvilágításba helyezik a történeti
eseményeket. A tudományos rendezvényeket, kiállításokat, könyvbemutatókat, szakmai utakat,
adatbázis-bemutatókat is tartalmazó sorozat programjait havonta, általában a hétfői napon
kutatótermünkben tartottuk meg.
2016 júliusában az első világháború kirobbanására emlékezve az MNL vándorkiállítását hoztuk el
Nyíregyházára, hogy az itteni érdeklődők is láthassák az Országos Levéltár őrizetében lévő iratokból
készült látványos bemutatót. A kiállítás készítésében részt vállaló Völgyesi Zoltán (MNL OL,
főosztályvezető) a molinók bemutatásával idézte meg a nagy háború hátországának életét. A rendezvény
moderátora Gottfried Barna főlevéltáros volt.
Októberben 1956 eseményeire emlékező tudományos konferenciát tartottunk, valamint ellátogattunk
Recskre, a Terror Házába és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába. A rendezvény
költségeit nem a pályázat terhére fedeztük.
Decemberben Kovács Ferenc hódmezővásárhelyi helytörténésszel az országzászlók történetéről
beszélgetett Gottfried Barna.
Januárban Galambos Sándor főlevéltáros moderálásával érdekes közönségbeszélgetés és filmnézés
zajlott a Magyar Kultúra Napja alkalmából a magyar filmművészet legkiemelkedőbb XX. századi
alkotóiról és alkotásairól. Előadói honorárium itt nem volt.
Februárban konferenciát terveztünk az 1944–1945-ben elhurcoltak emlékére. A tanácskozás
költségeinek fedezését más pályázatból oldottuk meg.
Márciusban a nyírcsaholyi asszonylázadás mellett a szocialista éra női sorsairól írott könyve alapján
Farkas Gyöngyivel, a budapesti Mezőgazdasági Múzeum munkatársával a frissen megjelent Lázadó
falvak című könyvéről Galambos Sándor beszélgetett.
Áprilisban Szilágyi Zsoltot, a Debreceni Egyetem oktatóját a városkutatás legújabb irányzatairól,
kutatási trendjéről, eredményeiről kérdezte Gottfried Barna.

A hónap végén, 24-én az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy vállalta a beszélgetést Galambos
Sándorral az 1956-os tiszavasvári események résztvevője, Lénárt Béla tanár, aki forrásokból nyert
történelmi ismereteinket személyes emlékeivel is gazdagította.
Májusban is megemlékeztünk az 1956-osokról, hiszen Galambos Sándor beszélgetőtársa Lupkovics
György debreceni jogász volt, aki nagyapja közéleti tevékenységének felvázolása során kitért a
résztvevőkkel szembeni megtorlásra, és a korabeli igazságszolgáltatás elemzésére is.
Júniusban a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó Levéltárunk Délutánján zártuk a projektet. Rendkívül
érdekes beszélgetéseket hallhattak a programunkra látogatók. Galambos Sándor moderálásával elsőként
a szakmai körökben jól ismert nyíregyházi Soltész István a magyar fotótörténet kiváló személyiségeit
és fényképeit mutatta be. Ezt követően Nagy Dóra mb. igazgatóhelyettes ajándékozóinkkal, Pregitzer
Fruzsina színművésznővel és az 1956-ban Svédországba menekült dr. Pazonyi Elek Tiborral
beszélgetett. Az ajándékozás fontosságára, a régi dokumentumok megmentésére kívánta felhívni a
figyelmet az MNL erre az alkalomra Nyíregyházára érkezett vándorkiállítása is, amelyet Szabó Dorottya
(MNL OL, főlevéltáros) nyitott meg és mutatott be. Az Értékőrzés téma köré szervezett, a 20. századi
sorsokat és levéltári iratokat bemutató beszélgetés méltóképpen zárta a sorozatot.

Rendezvényeinket programonként 30–50 fő látogatta. Az eseményről részletesen hírt adtunk saját
honlapunk mellett az MNL központi portálján, valamint érdeklődéssel kísérte munkákat a helyi média
is.
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http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65390
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65707
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65773
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65879
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65950
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/66001
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/66063
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/66116

Völgyesi Zoltán
2016. július 25.
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65390
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/emlekezes_az_elso_vilaghaborura
http://www.szabarchiv.hu/drupal/image/tid/349
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Meghivo_2016_07_25.pdf
Retro Rádió: http://www.retroradio.hu/retro_cikk.php?id=76866
Kölcsey Televízió: http://kolcseytv.hu/kiallitas-nyilt-a-leveltarban/
Kovács Ferenc
2016. december 12.
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65707
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/beszelgetesek_a_20_szazadrol
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http://www.szabarchiv.hu/drupal/image/tid/371
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/NKA_Meghívó_12_12_1.pdf
Kelet-Magyarország:
http://www.boon.hu/leveltari-beszelgetes/3300886
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Farkas Gyöngyi
2017. március 6.
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65879
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/amit_nem_tudtunk_a_hosszu_otvenes_evekrol
http://www.szabarchiv.hu/drupal/image/tid/382
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Megh%C3%ADv%C3%B3_03_06.pdf
Kelet-Magyarország:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0001_6.jpg
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0002_3.jpg
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0004.jpg
Nyíregyházi Napló:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0002_4.jpg
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0001_4.jpg
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Szilágyi Zsolt
2017. április 3.
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/65950
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/az_alfold_torteneti_foldrajza_es_tarsadalma
http://www.szabarchiv.hu/drupal/image/tid/384
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Megh%C3%ADv%C3%B3_2017_04_03
_3.pdf
Kelet-Magyarország:
http://192.168.1.1/drupal/sites/default/files/_0001_7.jpg
http://192.168.1.1/drupal/sites/default/files/_0003_2.jpg
http://192.168.1.1/drupal/sites/default/files/_0002_5.jpg
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Lénárt Béla
2017. április 24.
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/66001
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/nagy_idok_tanuja
http://www.szabarchiv.hu/drupal/image/tid/387
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/meghivo_170424.pdf
Kelet-Magyarország:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0001_8.jpg
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0002_6.jpg
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0003_3.jpg
Lupkovits György
2017. május 29.
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/66063
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/mikrotortenelem
http://www.szabarchiv.hu/drupal/image/tid/391
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/meghivo_170529.pdf

Média

http://www.szon.hu/kotetlen-beszelgetes-a-leveltarban/3498957
Kelet-Magyarország:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0002_8.jpg
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/_0003_4.jpg
Nyíregyházi Napló:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/naplo_2017-05-26_Oldal_01.jpg
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/cikk.jpg
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Pregitzer Fruzsina
Marton Szabó Dorottya
Soltész István
Elek Tibor
2017. június 24.
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/66116
http://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/hirek/ertekek_es_ertekorzes_leveltari_delutan
http://www.szabarchiv.hu/drupal/image/tid/394
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/meghivo_170529.pdf

Köszönjük a Tisztelt Kuratórium támogatását!

A beszámoló feltöltve
 http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Besz%C3%A9lget%C3%A9sek%20a%20
20.%20sz%C3%A1zadr%C3%B3l%20besz%C3%A1mol%C3%B3hoz_0.pdf

Nyíregyháza, 2017. augusztus 16.

Kujbusné dr. Mecsei Éva

