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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ  
AZ ESZÉKI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN 
 
ESZÉK, 2016. JÚLIUS 7. 

 
 

A Magyar Nemzeti Levéltár 2015 novemberében az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója kapcsán azzal a felhívással fordult Magyarország lakosaihoz és a 
külföldön élő magyarokhoz, hogy akinek az 1956-os forradalom és szabadságharccal 
kapcsolatos bármilyen irat, napló, levelezés, vagy fénykép van a birtokában, azt tartós 
megőrzés és a múlt minél szélesebb körű feltárása érdekében szíveskedjen átadni az 
MNL megyei levéltárainak. Az MNL Baranya Megyei Levéltára ezt a felhívást eljuttatta 
az Eszéki Állami Levéltárnak is. Ezt követően a két levéltár több évtizedes együttmű-
ködésének folytatásaként merült fel, hogy a felhívást az Eszéki Magyar Főkonzulátus 
bevonásával, közös sajtótájékoztatón népszerűsítsék. Az eseményre az Eszéki Állami 
Levéltárban került sor, a cél a sajtón keresztül a horvátországi lakosság felhívása volt 
arra, hogy gyűjtsék össze ennek az időszaknak az írásbeli és képi dokumentumait, va-
lamint a még élő személyek visszaemlékezéseiről lehetőség szerint készítsenek hang-
felvételt, és az összegyűjtött anyagokat adják át a levéltárnak. 

A sajtókonferencia résztvevői De Blasio Antonio, az Eszéki Magyar Főkonzulátus 
vezetője, Kult László, az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója és dr. s.c. Dražsen 
Kušen, az Eszéki Állami Levéltár megbízott igazgatója voltak. 

A sajtókonferencián Dražsen Kušen köszöntötte a megjelenteket, majd megje-
gyezte, hogy Horvátországban reális az esély arra, hogy a magyar forradalom és sza-
badságharccal kapcsolatos iratok, dokumentumok napvilágra kerülhetnek, hiszen 1956 
novemberétől több ezer, a forradalomban részt vevő magyar indult meg déli szomszé-
dunk irányába. Sok magyart menekítettek ki a Drávából. Kiemelte, hogy az Eszéki Ál-
lami Levéltárban a legértékesebbek azok vöröskeresztes jelentések, amelyekben adatok 
vannak a menekültek számáról, problémáikról, illetve további sorsukról. 

Ezt követően De Blasio Antonio méltatta a két levéltár közötti jó kapcsolatot, és 
a főkonzulátus támogatásáról biztosította a résztvevőket. Kiemelte, hogy a huszonne-
gyedik órában vagyunk, ami az iratbegyűjtést illeti. Hangsúlyozta, hogy ma már nehéz 
közvetlen információt szerezni az eseményekről, hiszen a személyes tapasztalattal ren-
delkezők már nyolcvan év felé járnak, megjegyezte azonban, hogy a közvetett tapaszta-
lat begyűjtése is fontos, ez is segíti a levéltárak munkáját. Külön szólt a menekültek 
számára kialakított eszéki központról, a „Macskamama” villáról. Megemlítette, hogy 
jelen levéltári kezdeményezés összekapcsolható a magyar közmédia által meghirdetett 
„Az én ötvenhatom” c. felhívással, melyben fotókat, tárgyakat, egyéb emlékeket vár-
nak a forradalomban résztvevőktől. A két akció hozzájárul ahhoz, hogy az előkerülő 
dokumentumok, tárgyak a magyar nemzeti emlékezet részévé válhassanak. 
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A főkonzul után Kult László köszöntötte a résztvevőket, majd a közös sajtótájé-
koztató létrejötte feletti örömének adott hangot. Ezt követően ismertette a magyaror-
szági ötvenes évek diktatúrájának főbb jellemzőit, a forradalom előzményeit, közvetlen 
kiváltó okait, illetve az események láncolatát. Hangsúlyozta a „vidék” jelentőségét a 
forradalomban, kiemelve a Mecseki Láthatatlanok – a szovjet csapatok bevonulása 
után a Mecsekben hetekig bujkáló, harcoló forradalmárok – szerepét. Kifejtette, hogy 
Magyarország legrégebbi közgyűjteményei a levéltárak, az általuk őrzött iratok a ma-
gyar történelem, a magyar művelődés és kultúra legfontosabb dokumentumai. Hangsú-
lyozta, hogy a lakosság esetleges adományait a magyar levéltárak éppen olyan becsben 
tartják majd, mint a több száz éve rájuk bízott emlékeket, amelyek így a jövő generáci-
ói számára is elérhetők lesznek. Köszönetét fejezte ki Dražsen Kušennek és az Eszéki 
Állami Levéltár munkatársainak a rendezvény megszervezésért, külön megköszönte 
Jukić Zita főlevéltáros segítségét, aki fordítóként vett részt az eseményen. Beszédét 
Albert Camus Nobel-díjas francia író idézetével zárta, aki drámai tömörséggel a követ-
kezőket mondta a magyar forradalomról 1956-ban: „A leigázott, bilincsbe vert Magya-
rország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 
húsz esztendőben.” 

Var gh án é  Szán t ó  Ágn e s  

 

 
A VATIKÁN MEGNYITJA AZ ARGENTIN DIKTATÚRA  

ÉVEINEK LEVÉLTÁRI ANYAGÁT 

Az 1976 és 1983 közötti argentin katonai diktatúra bizonyos dokumentumai 
konzultálhatók lesznek - jelentette be a Vatikán. 

A szentszéki államtitkárságnak és az argentin püspöki karnak a Vatikán honlapján 
megjelent közös közleménye szerint azokról a dokumentumokról van szó, amelyeket 
az utóbbi majdnem negyven évben a szentszéki államtitkárságon, a vatikáni nagykö-
vetségnek számító Buenos Aires-i apostoli nunciatúrán, valamint az argentin püspöki 
kar levéltáraiban őriztek. A dokumentumokhoz való hozzáférést az argentin Ferenc 
pápa kezdeményezte.  

A dokumentumoknak az utóbbi években végzett digitális rendszerezése befejeződött. 
A katonai diktatúra áldozatainak és eltűntjeinek közvetlen családtagjai nézhetik meg 
őket, valamint a börtönre ítéltek, ha pedig egyházi személyekről volt szó, a dokumen-
tumokhoz rendi feletteseik is hozzáférhetnek. A dokumentumok konzultálási szabá-
lyait még nem hozták nyilvánosságra. 

 A közlemény hangsúlyozza, hogy a levéltári anyag megnyitása az igazságot és békét 
kívánja szolgálni a felek közötti találkozás és nyitott párbeszéd jegyében.  

Az argentin katonai diktatúra áldozatainak számát mintegy 30 ezerre becsülik.  

(MTI) 
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KONFERENCIÁVAL ÜNNEPELT 
A 150 ÉVES SZÁZADOK FOLYÓIRAT 

Konferenciával ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját a Századok 
történelemtudományi folyóirat 2016 október 14-én, pénteken az Országos 
Levéltárban. 

„A Századok a magyar történettudomány központi műhelye, egyben a világ egyik legrégebbi törté-
nelmi folyóirata. 1867-es alapítása óta folyamatosan működik, kevés olyan magyar intézmény van, 
amely ilyen hosszan fennállna” – hangsúlyozta az MTI-nek Frank Tibor történész, a Száza-
dok főszerkesztője, aki szerint a Századok küldetése „a nemzet történelmének feldolgozása a 
nemzet számára”. 

Hozzátette: a Magyar Történelmi Társulat közlönyeként megjelenő lap alapításakor 
annak a nemzeti igénynek tett eleget, hogy legyen egy, a történelmi gondolkodást segí-
tő és orientáló központi folyóirat. 

A Századok pénteki, a 150. évfolyamot ünneplő emlékülésén a szakma rangos képvise-
lői adtak elő egyebek mellett a folyóirat múltjának egyes fejezeteiről és kiemelkedő 
személyiségeiről, köztük Glatz Ferenc, Rácz György, Orosz Istvan, Pritz Pál, Hermann Ró-
bert, Hunyady György és Mann Miklós is.  

A Századok évente hat alkalommal jelenik meg, minden egyes száma könyvnyi terje-
delmű. A rövidebb cikkek mellett hosszabb, már-már monografikus igényű tanulmá-
nyokat és szaktudományos vitákat is közöl a korai magyar történelemtől kezdve egé-
szen a közelmúlt történelméig – emelte ki Frank Tibor, megjegyezve, hogy nem tesz-
nek különbséget a politika-, gazdaság-, társadalom-, tudomány- és kultúrtörténeti té-
mák között. 

„Alaposan dokumentált cikkeket közlünk, lehetőleg friss levéltári kutatások alapján született új té-
ziseket, kérdésfeltevéseket és válaszokat felmutatva. Igyekszünk mindig újat mondani a magyar tör-
ténelemről” – fogalmazott a lap főszerkesztője, aki elmondta azt is: a Századok jövőre 
megemlékezik az osztrák–magyar kiegyezés 150. évfordulójáról és a Magyar Történel-
mi Társulat kezdeteiről is. 

A folyóirat jelenleg pályázatokból, támogatásokból biztosítja folytonosságát, idén négy 
szervezet és intézmény - a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Miniszterelnök-
ség, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Szerencsejáték Zrt. - is hozzájárult műkö-
déséhez – árulta el Frank Tibor. A főszerkesztő beszélt arról is: 40 évnyi munka után 
most búcsúztatták a Századok eddigi felelős szerkesztőjét, Pál Lajost.  

(MTI) 
 

  


