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Az ajándékozás különleges esemény. Az ünnepi alkalom varázsában örül, aki ad és az 
is, aki kap. A meghitt pillanat színesítheti a levéltárosok hétköznapjait és gazdagíthatja 
az intézményre bízott gyűjteményt is, ha kellőképpen értékeljük a köz számára térítés-
mentesen történő iratátadást és nem csak nevezzük ajándékozásnak, hanem akként is 
kezeljük. De vajon fordítunk-e kellő figyelmet erre a nem mindennapi cselekedetre, az 
ajándékozó és az ajándék illő fogadására? Megfelelően kommunikáljuk-e azt a döntést, 
amelyet hosszú töprengés, információszerzés, utánjárás, nehéz elhatározás előz meg? 
Belegondolunk-e abba, hogy a levéltárnak átadott néhány papírlap a tulajdonosának az 
őseivel való kapcsolatot, az elődeiről maradt emléket, a szeretteihez fűződő szálat je-
lenti? Erősítjük-e az ajándékozót abban, hogy bátran zárja le a múltja egy fejezetét az 
ajándékozással, hiszen utat nyit vele a jövő számára a megismeréshez, mert a közgyűj-
teménybe adással fennmarad és kutatható lesz a régi történések írott tükre évszázadok 
múlva is? Figyelemmel vagyunk-e arra, hogy a döntésben szerepet játszhat a családtag-
ok felelősségteljes örökségkezelése éppen úgy, mint a levéltárról szerzett ismeretük, az 
életszemléletük, az életmódjuk, a múlthoz és annak emlékeihez való viszonyuk? Fon-
tosnak tartjuk-e megtalálni a választ arra, hogy a világ állandó változásának, a moder-
nizálódásnak, a lakókörnyezetünk, a térkihasználásunk átalakulásának következtében 
feleslegessé váló emlékeket miként mentsük meg. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának gyűj-
teményét hat évtized alatt két és félszáz ajándékozó gyarapította. Az adomány levéltár-
ba jutása azonban véletlenszerű. Az 1990-es évekig betérni is csak kevesen mertek a 
„titkok tárába”, de még napjainkban is elsődleges feladatunk a nyitott levéltárrá válás, 
az intézmény munkájának, gyűjteményének a megismertetése és annak tudatosítása, 
hogy a személyes történelem forrásai is lehetnek értékesek a köztörténet számára. Kü-
lönböző módon igyekszünk bátorítani mindenkit, hogy mielőtt a szemétbe dobná a 
nagyi örökségét, a nemzedékről nemzedékre szállt, megsárgult, elrongyolódott papíro-
kat, érdemes megnézetni szakemberrel, sőt a levéltárnak ajándékozni a maradandó ér-
tékűeket. Az elhatározáshoz azonban elengedhetetlen a közbizalom, amelyet a szemé-
lyes kontaktus mellett ma már sokféleképpen erősíthetünk. A levéltár gyűjteményéről, 
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tudományos és közművelődési programjairól, munkatársainak kutatásairól az újságok-
ban, az interneten megjelenő cikkek, a televízióban, rádióban látható, hallható híradás-
ok, beszélgetések mind hozzájárulnak az intézmény megismertetéséhez. A különböző 
rendezvényeken elhangzó, jól sikerült levéltáros előadások, a szélesebb rétegek érdek-
lődésére is számot tartó kiadványok szintén formálják a rólunk alkotott képet. Bizal-
mat gerjeszt, és ráirányítja a figyelmet az írott források fontosságára és az ajándékozás 
révén való megmentésükre minden olyan rendezvény, kiállítás, bemutató, amelyen 
nyilvánossá tehető, hogy megtiszteltetésnek és fontosnak tartjuk, hogy vannak, akik 
ránk bízzák személyes kincseiket. Ezeket nagy gonddal őrizzük, feldolgozzuk és az 
ajándékozó által meghatározottak szerint bocsátjuk a kutatók rendelkezésére. Annak 
reprezentálására, hogy mi magunk is komolyan vesszük az ajándékozást, példaértékű 
kezdeményezés a Magyar Nemzeti Levéltár és az MLE közös, 2016-ban indult Bővülő 
történelem című sorozata, amely vándorkiállítás és beszélgetéssorozat segítségével mutat-
ja be az Országos Levéltár és a megyei tagintézmények legjelentősebb iratajándékait és 
ajándékozóit. Ahhoz, hogy állománygyarapítási koncepciót készítsünk, hogy eredmé-
nyesebbek tudjunk lenni a magániratok feltárásában és megőrzésében, ha ki akarjuk je-
lölni az utat, hogy merre menjünk, nem haszontalan tudni, hogy merről jöttünk, me-
lyek az eddigi ajándékozás motivációi, jellemzői, tendenciái. A levéltárak ajándékozás-
története éppen úgy, mint a társadalmi tendenciák vizsgálata, sok hasznos tudnivaló-
val, ötlettel szolgálhat a jövőbeni gyakorlatunk formálásához.  

Az ajándékozás-történet feltárásában számolni kell a forráshiánnyal, sőt a forrás-
kritika is elengedhetetlen, hiszen a korabeli adminisztrációs pontatlanságból eredő bi-
zonytalanságok torzíthatják a képet. A gyarapodási naplók segítségével mi 1950-ig tu-
dunk visszapillantani. A történelem viharaiban hányatott sorsú Szatmár, Bereg, Ung, 
Ugocsa és Kővár vidék levéltáraiból előkerült töredékek ekkor kerültek az egyesített 
megye központjában, Nyíregyházán lévő Szabolcs megyei levéltárba. Hogy ezekben 
volt-e ajándékként átadott irat, az ma már kideríthetetlen. A levéltárak elhelyezése után 
a fennmaradt szabad helyre megkezdődött az illetékességből átadandók beszállítása, de 
vásároltak is dokumentumokat. A levéltár akkori igazgatói (Kiss Ernő, majd később Kolle-
ga-Tarsoly Sándor, dr. Hársfalvi Péter, dr. Balogh István és dr. Gyarmathy Zsigmond) nem saj-
náltak néhányszáz forintot azokért a háború idején szétszóródott, családi levéltárakból 
előkerült töredékekért, amelyeket a családtagok, rokonok, vagy az iratok sorsáért ag-
gódók (helytörténészek, a terepen személyesen megforduló régészek, néprajzosok) 
menekítettek be a levéltárba és ajánlottak fel eladásra. A felnövekvő új nemzedék 
ugyanis, amely számára már nem volt érték a történelemtanítás során megítélt közel-
múlt és annak öröksége, az elődeik által féltve őrizgetett hagyatékokat nem tartotta kö-
telességének tovább gondozni. Amikor az idősek meghaltak, a régi házakat lebontot-
ták, az újakban pedig a modernizálódás szellemében már nem volt helye az avítt, szu-
vas holmiknak, megsárgult papíroknak. A falvakból városokba vagy a fővárosba költö-
zők sem vitték magukkal a múlt emlékeit, amikor új életet akartak kezdeni. Az 1960-as 
években indult nagy átalakulásban szerencsére több helyen volt olyan tanító, pap, jegy-
ző, orvos, akit érdekeltek a régiségek, akinek oda lehetett adni az érdekesnek vagy talán 
még veszélyesnek is tartott régi papírokat, nemesi okleveleket, amelyek egyébként tűz-
re, szemétre kerültek volna. Ők aztán őrizgették, sőt ha községtörténetet írtak, akkor 
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fel is használták a bennük lévő információkat. Utódaikra hagyva azonban néha még-
sem kerülhette el a sorsát sok irat és megsemmisült. Kevesen gondoltak arra, hogy a 
számukra már semmit nem jelentő papírokat eladják vagy odaajándékozzák a levéltár-
nak. Jogi jelentőségük már ezeknek az iratoknak nem volt, írójukat nem ismerték, nem 
is voltak igazán díszesek, így előfordult, hogy a gazdag irathagyatékok jobb esetben 
csomagolóanyagként végezték. Az átlagember számára nehezen olvasható vagy olvas-
hatatlan, néha gyűrött, szakadt, egérrágta lapokat azok értékelték, akik helytörténettel 
foglalkoztak. De ők is inkább a múzeumot keresték fel, hiszen ott volt a helytörténet-
írás központja, onnan kaptak információkat községük történetéhez, ott adták le hely-
történeti dolgozatukat, pályamunkáikat, oda vitték az általuk gyűjtötteket. A levéltárba 
így csak véletlenül, vagy éppen a múzeum iratátadása révén jutottak el a régi iratok és 
másolatok. A családi fondfőcsoport ez idő tájt a Molnár Józseftől, vagy közvetítésével a 
régi nemesi családok tagjaitól megvásároltakkal gyarapodott elsősorban. A csengeri 
származású, Budapesten élő tanár már egyetemista éveitől folytatott kutatásokat Szat-
márban. Érdeklődése, kedves modora, elhivatottsága, tudományos munkája révén so-
kan ismerték a vidéken. Csenger történetének tanulmányozása során az egymással ro-
koni kapcsolatban álló, szerteágazó nemes családok történetét is feltárta, így került sok 
irat a látóterébe. Amihez hozzájutott, azokat egy-egy munka megírását követően eladta 
a levéltárnak, a feldolgozásra nála maradók pedig a hagyatékával érkeztek hozzánk. 
Ezek között naplók, levelek, birtokjegyzőkönyvek, leszármazási táblák, fotók éppen 
úgy megtalálhatók, mint a fiatal korában a Szuhányiak levéltárában lemásolt iratok, 
jegyzőkönyvek, amelyek eredetije aztán a világháború idején elégett, szétszóródott. 
Felismerve az iratok forrásértékét, szorgalmazta, hogy a nemes családok utódai, ha 
már nem akarják tovább őrizni régi dokumentumaikat, inkább a levéltárnak adják el, 
mintsem kidobják. Sokszor több évig is eltartott egy-egy családi fond gyarapodása, né-
ha szálanként jutott be az anyag.  

Ezek a vásárlások a gyarapodási naplóból jól nyomon követhetőek. Az elsőt a le-
véltárak egyesítését követően 1951. január 1-jén nyitották. Ebben az átvétel jogcímei 
között a kötelező beszállítás, beszolgáltatás, átadás és önkéntes átadás mellett az irat-
mentés címszó alatt olyan átvételek is szerepelnek 1951-ben, mint a Vay család 1834 és 
1944 közötti iratai, vagy 1952-ben a vásárosnaményi Eötvös család 15–20. századi le-
véltárának megmaradt része. Mindkét esetben a családtagok az átadók. Az anarcsi 
Czóbel család 19–20. századi iratait falubelijük, Dajka Béla menekítette be a levéltárba. 
A pátyodi Madarassy-kastélyból 19–20. századi gazdasági iratok kerültek elő. A nyír-
egyházi Vay Ádám út 59. sz. alatti ház lakosai pedig a Humus Rt. 1940–1946 közötti 
dokumentumait mentették meg. Iratmentés jogcímen adták át az egyházak a minorita 
(1728–1948), a bazilita (1927–1938) és a ferences (1940–1948) rendház iratait is 1951-
ben. 

Az első ajándékként rögzített iratgyarapodás a lakatos céh 1838–1872. évi jegyző-
könyve és az 1873–1880 közötti ipartestületi irat. Ezeket 1957-ben Kresztyánkó 
György a Lakatosipari Vállalat képviseletében adta át – az is lehet, hogy valójában in-
kább illetékességből, mint ajándékként? A következő ajándékozásnak vélhető átadás – 
minthogy nincs feltüntetve vételár a névnél – 1960-ban történt. Özvegy Bónis Lászlóné 
adta a levéltárnak a család 19. század eleji iratait. (Családjának tagja volt az a Sámuel, 
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aki mint országgyűlési képviselő 1848-ban Debrecenbe menekítette Pest-Budáról a ko-
ronát.) Barna Szőgyényi László 1966-ban helyezte el irataikat a levéltárban.  

Az állami kezelésből 1968-ban megyei fenntartásba került levéltárban is az illeté-
kességből történő átvétel volt a gyarapodás fő forrása. Ekkor került csere révén haza a 
román levéltárakban maradt szatmári iratok egy része. Alkalmanként más levéltárak is 
adtak át egy-egy dokumentumot – a gyarapodási naplóban ezeket néha ajándékozás-
nak tüntetik fel. A magánszemélyektől átvett egy-egy fólióért vagy nagyobb mennyisé-
gű családi, személyi iratért továbbra is rendszeresen fizettek. 1969-ben azonban már 
több ajándékozás is történt. A szabolcsi református lelkész, Barkász Aladár adott át egy 
1821 körül írt naplót, amelynek szerzője mai napig ismeretlen. A feldolgozásra váró 
irat a reformkori Szabolcs társadalmi életének érdekes lenyomata. A hűtlen felesége fe-
jét vetető Krucsay János, a nyírbátori minorita templom oltárának készíttetője 1711-es 
oklevelét 1969-ben Medvegy Sándor nyíregyházi lakos ajándékozta a levéltárnak. Arról 
sajnos nem maradt feljegyzés, hogy milyen úton-módon került hozzá, és mi motiválta 
az ajándékozásra. Még ebben az évben a családi iratok gyűjteménye is gyarapodott a 
budapesti dr. Kovács Gusztáv és a miskolci Mándy Zoltán iratátadásával. 

Az 1970-es évektől a helytörténetírás megélénkülésével fellendült az ajándékozás. 
A helytörténészek ekkor már eljutottak a levéltárba is kutatni, sőt bevittek egy-egy szép 
vagy érdekes iratot is. 1970-ben Horváth Sándor nyíregyházi tanár a város 1934-es ingat-
lanvagyon leltárát, Labud Lászlóné pedig Botpalád urbáriumát ajándékozta. 1971-ben 
Kanyar József kaposvári levéltár-igazgató gyarapította a gyűjteményt a pozsonyi kamara 
Nagykálló mezőváros tanácsához írott, 1730-as levelével. 1972-ben Zalai János ajándé-
kának köszönhetően egy tivadari adásvételi szerződés is bekerült. 1973-ban a 
nyírcsaholyi Nyéki Károly újságíró 1945–1946-os helyi dokumentumokat hozott a levél-
tárba. 1974-ben a nyíregyházi Dövényi Zoltán a VKM 1927-es szép oklevelét, Vikár 
Sándor zeneiskolai igazgató pedig előadásait, műsorfüzeteit adta át. 1975-ben múzeum-
igazgatók gyarapították a gyűjteményt: dr. Németh Péter Nyíregyházáról egy II. Rákóczi 
György által adományozott nemeslevelet, Makkai László Kisvárdáról pedig a Bessenyei 
György Gimnázium nevelőtestületének levelezését adta át. 1976-ban többen is ajándé-
koztak: Lendvai László 19. századi vándorkönyvet, bizonyítványt, Láczay Magdolna tör-
ténelemtanár, levéltár szakos egyetemi hallgató (később levéltáros, főiskolai, majd 
egyetemi tanár) családi hagyatékát, a Kanizsayak 1643-ban kelt címeres nemes levelét, 
Molnár József a benedekfalvi Luby család irattöredékét, Újváry Béla nyírtassi tanár a kö-
zség 1912–1920 közötti képviselőtestületi jegyzőkönyvét hozta. 1977-ben a 
nyírparasznyai Fodor Attila 19. század közepi, dr. Frisnyák Sándor főiskolai tanár pedig 
régi megyei térképeket adott át. 1977 és 1980 között a tiborszállási Varga Antal a 
máriapócsi Szent Bazil Rend 1927–1946 közötti iratait, Gávavencsellőről Vinnai Béla a 
helybeli gazdasági szövetkezet 1930-as, 1940-es iratait, Hadházy Lajos tanár, majd egy-
házi levéltáros pedig a Kálvineum nyíregyházi református tanítóképző iratait menekí-
tette be. Bakó Péter szamosújlaki református lelkész hagyatékát Bakó Barnabás látta a 
levéltár polcán biztonságosabbnak, mint otthon. Szlávik Ferencné Vietórisz Julianna pe-
dig dr. Vietórisz József költő-tanár korábban megvásárolt hagyatékát egészítette ki né-
hány ajándékfólióval. 
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Az 1980–1990-es években is többnyire pedagógusok, lelkészek vagy más értelmiségiek 
voltak az ajándékozók. Foglalkozásukat, érdeklődésüket tükrözik a tőlük kapott do-
kumentumok. Ipari iskolai iratokat Péter Mihálytól, nőipari iskolait Ferencz Miklósnétól 
kaptunk. Mindketten tanárok voltak. 1995-ben Borbély Zsigmond nyíregyházi tanár a 
görögkatolikus és református népiskola 1923–1948 közötti iratait adta át. Ebben az 
időszakban több kiemelkedő pedagógus, művész-tanár hagyatékát is ránk bízták a csa-
ládtagok, így Ági Gézánéét, Fábián Dánielét, Karasz Istvánét, a Nyulasi házaspárét, Porzsolt 
Istvánét, Váci Miklósét, Vikár Sándorét. A Pál Gyula rajzairól készült nyomdai másolatok 
is hozzánk kerültek. Ferencz Miklósné tanár saját bizonyítványaival és irataival gyarapí-
totta korábbi ajándékait. Balogh József tisztviselő iratait fia juttatta el hozzánk. A 
Técsy család országgyűlési képviselő tagjának, Lászlónak a hagyatékát az örökösök 
hozták el. Dr. Kávássy Sándor tanár, történész, országgyűlési képviselő is úgy gondolta, 
hogy azoknak az iratoknak, amelyek a parlament működése során, mint országgyűlési 
képviselőhöz kerültek hozzá, a levéltárban van a helye. A miskolci Zékány Gábor 1746–
1856 között kelt családi iratait, Örvény János hagyatéka értékesnek vélt darabját: Erben 
Rudolf volt m. kir. írnok törzsőrmester (1856–1935) iratait, a budapesti Kubinyi Tiborné 
Dobos Kálmán honvédőrnagy 1894–1895-ös naplóját bízta ránk. Molnár József a 
Kaffka Margitra, a csengeri vásárra és a Görög Demeterre vonatkozó, tekintélyes 
mennyiségű gyűjtését grátiszként hozta a levéltárba. Olchváry Pál rendkívül érdekes 
naplóját – amelyet A dzsentri főszolgabíró, 1922–1938 címmel 1990-ben Gyarmathy 
Zsigmond igazgató meg is jelentetett – egy levéltáros, a mosonmagyaróvári Kulcsár Imre 
ajándékozta a gyarapodási napló bejegyzése szerint.  

1982-ben a családi fondfőcsoportunk is gazdagodott a nyíregyházi dr. Mihályi 
Györgytől kapott Mudrány és Bárczay családi iratokkal. Lukács Csaba a Háda és a Pálóc-
zi, Telegdy Károly a Domahidy-Kende, dr. Kirilly Dezső a Farkas és Somogyi, Bogcha 
Alajos pedig több család vegyes iratát adta át. 

E két évtized ajándékai között is van egy-egy fóliós vegyes irat, így pl. Kazár Endre 
öröksége, a nyíregyházi színház plakátja 1894-ből és Kossuth 1890. évi levelének kő-
nyomata. A hetei és fejércsei 1914–1950. évi képviselőtestületi jegyzőkönyvek Kása Ti-
bornak köszönhetően maradtak meg az utókornak. Oláh Gábor tanár 19. századi szat-
mári iratokkal, Horváth Miklós budapesti minisztériumi osztályvezető pedig az 1950-es 
években államosított tantermekről készült kimutatással ajándékozott meg bennünket. 
Az aradi Glück Jenő a zsidóságra vonatkozó fénymásolatokkal és a csegöldi urbárium-
mal járult hozzá a történelmi források gazdagításához. A nyíregyházi Múzeumfalu ala-
pítója, dr. Erdész Sándor 19. század közepi ramocsaházi térképet hozott a levéltár gyűj-
teményébe. Új ajándék-irattípusként jelent meg 1994-ben a Nagykállói Baráti Kör és a 
megyebeli súlyemelő szövetség dokumentum együttese, valamint a TIT anyaga.  

Az 1990-es években a levéltár életében is érzékelhetővé vált a fordulat. A társa-
dalmi változást követve az intézmény is egyre szélesebbre tárta kapuit. Az új igazgató 
1993-tól dr. Nagy Ferenc lett, aki korábban ibrányi tanárként, majd szakfelügyelőként, 
később a múzeum igazgatóhelyetteseként és a művelődési központ igazgatójaként dol-
gozott, így a nyitás, a kommunikáció, a közkinccsé tétel természetes volt számára. 
Megnyerő egyénisége, energikussága, lelkesedése magával ragadta a környezetét is. 
Mind nagyobb lett az intézmény és a munkatársak ismertsége, elismerése, egyre széle-
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sebbé vált a levéltár kapcsolati hálója. A megélénkülő közművelődési, levéltár-
pedagógiai munka révén mind többen térnek be a levéltárba. A havi rendszerességű 
előadások, könyvbemutatók, a felnőtt és diák pályázatok, a levéltári órák, a nemzetközi 
levéltári napok elérték céljukat: a levéltár bekerült a köztudatba, médiavisszhangot ki-
váltó programjai által nyilvánosságot kapott nyitottsága, tudományos konferenciái és 
közérdeklődésre számot tartó forráskiadványai révén pedig bizonyosságot nyert, hogy 
az itt dolgozók felkészült szakemberek és tudományos igényességgel és nagy elhiva-
tottsággal gondozzák az őrizetükre bízott forrásokat. Talán ennek köszönhető a for-
málódó közbizalom, amely többeket bátorított arra, hogy a múzeum mellett a levéltár-
ba is bejöjjenek, ha találnak otthon egy-egy régi iratot. Az is, aki nem engedhette meg 
magának az ajándékozást, és az értékesebb iratokat kénytelen volt eladni, úgy érezte, 
hogy ajándékba is kell néhány dokumentumot adnia. A döntő tény azonban az volt, 
hogy a levéltár rendelkezett a kisebb vásárlásokhoz saját forrással, a nagyobbakhoz 
pedig pályázati lehetőséggel.   

Míg a korábbi években a hajdani nemes családok iratai alkották az ajándékok je-
lentős részét, a kétezres évek első évtizedétől előtérbe kerültek a személyi iratok. Két 
térképen, a Leleszi Konvent Várdai Mihály birtokügyében 1550-ben kiadott oklevelén, 
a tiszabezdédi elemi és általános iskola 1901–1960 közötti iratain és a francia magyar 
emigráció 1900–2000 közötti dokumentumain kívül különböző foglalkozású jeles 
személyek iratai is bekerültek hozzánk. A tanárok: Porzsolt István és Kiss Margit hagyaté-
ka mellett 2000-ben átvehettük dr. Horthy István nyíregyházi közjegyzőét (1920–1944), 
Ficze József tarpai lakosét (1919–1945), valamint Szécsényi Lajos malomipari technikusét 
(1941–2000). Biri Pál II. világháborús honvéd iratait lánya ajándékozta nekünk, dr. Fa-
zekas Árpád helytörténész főorvos iratait pedig ő maga adta át. 2002-ben Palicz József 
tanyás gazda, valamint Horváth Miklós megyei tanácsi oktatási osztályvezető, továbbá 
Aczél Béla MESZÖV elnök főként 20. századi iratai alkottak új fondokat. 2003 és 2005 
között vettük át Balogh József tisztviselő, Pál József ny. államtitkár, Csombók Mihály ha-
lottbúcsúztató, Sikolya Károly költő és Dessewffy György kisgazda politikus, újságíró ha-
gyatékát. 2006-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, majd Nyíregyházi Főis-
kola tanszékvezető nyelvész professzorának, a helytörténet írásban és a kulturális élet-
ben is szerepet vállaló Mező András egyetemi tanárnak a hagyatékát, 2007-ben volt 
igazgatónknak, dr. Balogh István történész-etnográfusnak a hagyatékát bízták ránk a 
családtagok. Csutkai Csaba fotóművész városi és megyei eseményeket megörökítő fo-
tóinak is a levéltár polcain látta biztos helyét a művész, mint ahogy rendezvényeink 
rendszeres látogatója, dr. Juhász Lajos főorvos is hozzánk hozta iratait. A kortársak 
mellett egy káplárt, Varga Györgyöt is megismerhetjük 1914–1915-ös jegyzetei alapján, a 
számunkra adományozott iratokból. 

2000 után egyre több lett a ránk bízott hagyaték mellett az az irategyüttes is, 
amelynek tulajdonosai még életükben nekünk ajándékozták azokat a dokumentumai-
kat, amelyekről ők is és mi is úgy véltük, hogy maradandó értékűek. Az „iratképzők” 
fondjukat gondozzák és rendszeresen gyarapítják, előfordul, hogy több éven át, illetve 
évente több alkalommal hoznak kisebb-nagyobb mennyiségű anyagot. Más személyi 
fondok is folyamatosan bővülnek az örökösök által hol itt, hol ott megtalált iratokkal.  



Iratajándékozás a MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában 1950–2016 között 

 

29 

 

2008-ban három figyelemre méltó családi hagyatékot is átvehettünk. A Mikecz család 
rendkívül értékes és érdekes irattípusokat tartalmazó, terjedelmes fondja mellett 
Pregitzer Fruzsina színművésznő ajándékaként állományba kerültek családja és a Bodnár 
család iratai, valamint Irinyi István kutatónk is örömmel adta át hosszú kutatómunkája 
eredményét, az Irinyi család dokumentum együttesét. 

2010-től újra színesedett a paletta, bár megmaradt a személyi fondok dominanciá-
ja, illetve néha még családi irat is előfordul az adományok között. A lendületet nyerő 
helytörténetírásnak köszönhetően azonban felélénkült a településeken a gyűjtőmunka, 
aminek hozadékaként került elő pl. egy 1627-es oklevél, több 18. századi magánlevél, 
Apagyi Miklós 1803-ban írott levele, valamint Kölcsey Ferenc levele 1833-ból. A hely-
történészek, gyűjtők 18–19. századi térképeken kívül a kótaji református egyházközség 
20. század elejéről származó jegyzőkönyvére és 19–20. századi kereskedelemmel kap-
csolatos, dombrádi érdekes iratokra is rábukkantak. Balkányban a Rákóczi-
szabadságharcban és az 1848–1849-es csatákban résztvevők névsorát állították össze, 
majd adták át a levéltárnak. Tiszanagyfalu 1909-es birtok- és földkimutatási könyvén 
kívül századelős uradalmi gazdasági számadás-gyűjtemény is van az ajándékok között. 
A világháborúk évfordulóira való készülés során látótérbe kerültek a régi katonaemlé-
kek. A Székely Hadosztályról szóló versek mellett katonafotókat, parancsnoki dicsére-
tet, „Tűzkereszt” igazolványt, tábori levelezőlapokat hoztak az örökösök. Nyíregyháza 
történetének forrásanyaga is gazdagodott az újratelepítés utáni első, a vallásüldözés 
miatt menekülni kényszerült Vandlik Márton evangélikus lelkész levelének másolatával, 
Szepsi főbírájának 1773-ban a várossal kötött adásvételi szerződésével és a Bencs László 
polgármester életének újabb adalékait összefoglaló munkával. A nagyhalászi Hevra-
könyv című kiadványunk bemutatóján kaptuk ajándékba dr. Gecsényi Lajostól az Orszá-
gos Levéltár gyűjteményében lévő nyírbátori Chevra Kadisa 1896. évi alapszabályának 
másolatát. Különlegesség a Nürnbergi Városi Levéltár ajándéka, egy kiállítási plakát és 
meghívó. 

A főként helytörténeti gyűjteményt és az adattárat gyarapító iratok mellett ebben 
az időszakban is a személyi és családi iratok ajándékozása volt a jellemző. A személyek 
különböző foglalkozást, társadalmi réteget képviselnek: Aáron Péter vegyészmérnök, dr. 
Bajor Tibor országgyűlési képviselő, dr. Balogh Istvánné Dávid Gabriella tanár, dr. Ber-
náth Zoltán jogász, Feczkó József földműves, Gaál Ibolya tisztviselő, dr. Hársfalvi Péter 
főiskolai tanár, levéltár-igazgató, Jandek Ernő építész, Koroknay Gyula művészettörté-
nész, Kovács Sándorné szülésznő, Kürthy Ferenc dombrádi főjegyző, Lukács Zsófia tanár, 
dr. Margócsy József tanár, főiskolai főigazgató, levéltári helytörténeti szaktanácsadó, 
Nagy László dombrádi lakos, dr. Nagyőszy Béla jogász, Szalay Pál lelkész, Szilassy (Szabó) 
László színművész, dr. Szilassy Géza orvos, országgyűlési képviselő, dr. Takács Péter ta-
nár, Vácz Elemér tanár, levéltárvezető.  

A XIII. fondfőcsoportunk az alábbi családok irataival gyarapodott az utóbbi évti-
zedben: Dévényi (19–20. sz.), Fejérpataky (1902–2012), Gyurikovits (1810–1975), 
Ilosvay (1774–1941), Kardos (1911–1995), Kölcsey (1570), Magyar (1915–1939), Po-
zsonyi (1827–2004), Szabó (1823–2013), Szarka (1764–1923), szamosújlaki Újlaki (18–
20. sz.), Vécsey (1730–1792), Vezse (családfa). 



K u j b u s n é  M e c s e i  É v a  

 

30 

Ajándékként vételezhettük be a Szamosközi járás 1829–1850 közötti főszolgabírói és 
az 1873–1888 közötti papi körjegyzőségi iratokat, valamint a Gyógyszertári Központ 
1964–1994, továbbá a Víz- és Csatornamű Vállalat 1990-es évekbeli dokumentumait 
és a Tahy Béla Veteránrepülő Egyesület 2000–2007 közötti dokumentumait.  

Az iratok mellett elektronikus dokumentumokat is kaptunk ajándékba, ezek digitális 
levéltárunkba kerültek. Itt is a családi iratok vannak többségben: a Gunya, Kézy, 
Pazár, Vida családok beszkennelt vegyes iratai, levelei, oklevelei, fotói tekinthetőek 
meg a kutatószolgálatban elérhető belső Kutatói Információs Rendszerünkön keresz-
tül. A digitális levéltárban vannak még olyan dokumentumok is, amelyeket az irataján-
dékozást követően archiváltunk (pl. Bernáth Zoltán és Dévényi Margit adománya). Itt 
kaptak helyet a szkennelt formában ajándékozott könyvek is. 

Bár a gyarapodás egészét tekintve továbbra is töredék mennyiségű az ajándékba 
kapott irat, de ezek között az egy fóliónyi is féltett kincs, becses emlék volt valaha va-
lakinek, és annak kell maradnia nekünk is. Ahhoz, hogy a múlt ismerete széles spekt-
rumú lehessen, sokféle irattípus szükséges, és van, ami csak magán ajándékozás útján 
kerülhet közgyűjteménybe. Éppen ezért érezzük magunkat megtisztelve, amikor azt a 
mi gondjainkra bízzák. 

Minden iratátvétel egy villanás a múltból. Különleges élmény a levéltáros számára 
is, amikor az ajándékozó laponként eleveníti fel a hozzá kötődő történetet, mesél az 
érintettekről, a környezetről, a történelem hétköznapi megéléséről. Ez a különleges fe-
eling más megvilágításba helyezi a néha jelentéktelennek tűnő darab papírt. Utólag már 
sajnáljuk, hogy nem rögzítettük az ajándékozók által elmondottakat. Talán az iratbe-
mutatás sokkal személyesebbé válna ezeknek a történeteknek a felidézésével. Érdemes 
lenne akár írni is ezekről az emberekről, iratokról, nyilatkoztatni őket, bemutatni életü-
ket és az azt dokumentáló ajándék iratokat. Mint ahogy van érdeklődés ezeknek az 
adományoknak a levéltár kamara kiállításában való bemutatására is. Tervezzük, hogy 
külön linket nyitunk a honlapon, hogy azok is megismerhessék ajándékainkat, akik 
személyesen nem tudnak ellátogatni hozzánk. Érdemes lenne ráirányítani a figyelmet a 
gyarapodásnak és egyben iratmentésnek erre a formájára és tervet, stratégiát kidolgozni 
a jövőre. Ehhez ismernünk kell saját múltunkat és jelen lehetőségünket is, illetve vá-
laszt kell találnunk az alábbi felvetődő kérdésekre. 

1. Ki legyen a célcsoport? 

A jövőbeni elképzelések vázolásánál meghatározó, hogy kit szeretnénk megszólítani, 
tájékoztatni, kit akarunk ajándékozónkul megnyerni. A korábbi tapasztalatok alapján 
elsősorban a levéltárat ismerő tanárok, lelkészek, helytörténettel foglalkozók voltak, 
akik a hozzájuk került, általuk megmentett iratok mellett családi hagyatékaikat és sze-
mélyes, közéleti működésük alapján keletkezett irataikat ajánlottak fel. Szinte mindany-
nyian ismerősei voltak a levéltárosoknak vagy a múzeumos, könyvtáros kollégáknak, 
néhányan kutattak is nálunk. De ma, amikor a kutatók leginkább a családtörténet iránt 
érdeklődőkre és a kutatást megbízásból végzőkre korlátozódnak, kire és milyen aján-
dék-forrástípusra számíthatunk? Foglalkozáscsoport helyett lehet, hogy most célsze-
rűbb elsősorban korcsoportokban gondolkodnunk. Rohanó világunkban az aktív kor-
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osztályt ugyanis hétköznapi személyes élmények révén elég nehéz megszólítani. A ta-
nárok sem tudják felvállalni a korábban népszerű hely-, iskola-, vagy társadalomtörté-
net kutatását, a családokkal való személyes kapcsolattartást, a régi kincsek őrzőinek 
szerepét. Mivel leginkább levéltári foglalkozásra jönnek hozzánk, kötődésük az iratok-
hoz keveseknek van. Más értelmiségieknek sincs sok kutatói kapcsolatuk a levéltárral. 
Alig néhányan vannak olyanok, akik a múlt feltárására szánják a szabadidejüket. Marad 
két korosztály: a diákoké és a nyugdíjasoké. A gyerekeket levéltári órákon, sétákon, 
tematikus foglalkozásokon, valamint pályázatok segítségével próbáljuk meg rávezetni 
arra, hogy az otthon a fiók mélyén lévő iratok értékek, életük dokumentumai, őseik 
emlékezete. Az ő közvetítésük is fontos abban a forrásmentő folyamatban, amikor kö-
zösen kell felismernünk és levéltárba való elhelyezéssel megmenteni azokat az iratokat, 
amelyek információval szolgálnak számunkra a múltról. A másik korosztály a nyugdíja-
soké, akik rendszeresen járnak rendezvényeinkre, olvassák kiadványainkat, ismernek 
bennünket, megbíznak bennünk. Az ő esetükben a bátorítás a legfontosabb, hogy el-
higgyék: személyes életük és annak papír alapú dokumentuma is lehet érdekes a hely-, 
sőt néha a köztörténet számára, illetve őseiktől maradt, féltve őrizgetett emlékeik jó 
kezekben vannak nálunk. 

Természetesen a többi korosztályról sem kell lemondanunk, csak másként kell 
hozzájuk közelítenünk. Minthogy ma már szinte mindenki az internet bűvkörében él, a 
levéltár honlapjai jó alkalmat biztosítanak a kapcsolatok kialakítására azokkal, akik el-
foglaltságuk, állapotuk, koruk, vagy éppen a földrajzi távolságok miatt személyesen 
nem tudnak eljönni hozzánk. A Nyíregyházát Kutatók Virtuális Klubja (nyirkuvik.hu) 
honlapunk látogatottsága is bizonyítja, hogy a városlakók és városhoz kötődők élén-
ken érdeklődnek a múlt forrásai iránt. Levéltári honlapunk is jó példa arra, hogy a gyö-
kereiket keresők szerte a világban szívesen nézegetik főként esténként és hétvégéken a 
régi iratokat. Vannak, akik az itt látottak alapján keresnek meg bennünket, felajánlva a 
honlapon lévő forrásokat kiegészítő dokumentumokat, képeslapokat, fotókat. A levél-
tári honlapon megjelentetett, az ajándékozóinkat bemutató hírek is inspirálóak. Az 
egyes iratajándékokat látva döbbennek rá néhányan, hogy nekik is van hasonló iratuk, 
ami értékes forrás lehet a múltkutatóknak. Mivel az internet segítségével érhető el az 
érdeklődők legnagyobb csoportja, a jövőben nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy 
az állandóan változó, megújuló informatikai igényeknek megfelelő fejlesztésekkel lé-
pést tartsunk. 

Ezek mind közvetett utak és módok, amelyek annak ellenére hatnak az ajándéko-
zásra, hogy nem kimutathatóak. Nem úgy, mint a megfogható eredményeket kiváltó 
személyes kontaktus. A régi iratok látványa, a pergamen tapintása, a raktárban a múlt 
illata elvarázsol mindenkit. Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy ráirányítsuk a 
figyelmet a fiókok, szekrények mélyén lappangó iratok értékére, közgyűjteménybe ke-
rülésének fontosságára. Egy levéltári óra után a pedagógus érdeklődése, biztatása, köz-
vetítő tevékenysége is hozzájárulhat az ilyen típusú iratmentéshez. Addig, amíg több 
levéltáros dolgozott óraadóként a helyi főiskolán, kialakulhatott az a kapcsolat is, 
amely behálózhatta a megyét. A különböző településekre kikerülő történelemtanárok 
ugyanis helyi bázisát képezték a múltőrzésnek. Az évfordulók, ünnepségek, pályázatok, 
szakköri foglalkozások alkalmával helybeli kutatásra ösztönözték a diákokat. A szülők, 
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nagyszülők pedig szívesen meséltek és mutatták meg családi kincseiket. Nagy öröm 
volt, amikor az általuk ajándékozottakat a levéltárban tekintette meg az egész osztály. 
A felbukkanó értékekre felfigyelt az egész falu és tiszteletnek örvendett az, aki a köz-
gyűjteménynek ajándékozta ősi hagyatékát. Ma ahhoz, hogy ez a kapcsolat élő legyen, 
olyan pályázatokra lenne szükség, amely anyagilag is támogatja a vidéki gyerekek városi 
közgyűjtemény-látogatását, illetve sokat segítene, ha lehetne mindenhol olyan levéltár-
pedagógus, aki ellátogatna a településekre és különböző típusú órákkal, rendezvények-
kel helyben „varázsolna múltat”. 

2. Mik legyenek a földrajzi határok? 

Eddigi ajándékozóink leginkább nyíregyháziak, vagy megyebeliek voltak. Nem csak 
azért, mert nagyobbrészt itt maradtak a régióra vonatkozó iratok, hanem mert őrzőik-
kel a szűk közösségben alakultak ki a kapcsolatok. Az elszármazók főként helybeli ro-
konaik, ismerőseik közvetítésével jutottak el hozzánk. Debrecen, Miskolc, Budapest 
mellett Német- és Franciaországban, valamint Romániában is él ajándékozónk, de né-
hányan kerestek bennünket a szándék jelzésével Amerikából és Ausztráliából is. Min-
denkinek volt megyebeli kötődése, azért döntöttek mellettünk. Persze vannak olyanok 
is, akik aktuális lakóhelyük illetékes levéltárát, vagy éppen az MNL Országos Levéltá-
rát tisztelik meg ajándékukkal. Ekkor is közösnek kell lenni az örömünknek, illetve az 
ezt követő feladatnak is. Az Országos Levéltárral eredményes az ezirányú együttmű-
ködés. A budapesti kollégák segítségének köszönhető, hogy részben vásárlás, részben 
ajándékozás révén nálunk lehet a beregi Szarka család iratanyaga, hogy megismerhetjük 
a régiónkat érintő, náluk őrzött iratokat, a megyebeli családi iratőrzőket, akik velük tar-
tanak kapcsolatot, hogy bemutathattuk a fővárosi érdeklődőknek is a Mikecz család 
seniorát és a nekünk ajándékozott gazdag családi anyagot. A földrajzi távolság – mint 
látszik – eddig sem volt akadály, most pedig, a telekommunikáció századában végképp 
nem lehet az. Rajtunk múlik, hogy honlapjainkon, közösségi oldalainkon mennyire 
tudjuk felcsigázni az érdeklődést és biztosítani a tulajdonosokat arról, hogy a régiónkat 
érintő iratok nálunk vannak a legjobb kezekben. 

3. Milyen lehetséges esetekre számíthatunk? 

Minden ajándékozás más és más, erre a levéltárosnak is fel kell készülnie. Míg az illeté-
kességből történő átvételnek megvan az előírt rendje és módja, az ajándékozás folya-
mata sok mindennek a függvénye. Volt olyan ajándékozó, aki külön értesítés nélkül 
egyszer csak váratlanul behozott néhány táskányi anyagot, és még a hivatalos ajándé-
kozási szerződés kitöltését is alig akarta megvárni. De volt olyan is, aki többször tele-
fonált, hosszasan tájékozódott, gyakran érdeklődött, a legváratlanabb időpontokban 
bejött megnézni a levéltárat, a raktárat, a rendezvényeket, a kutatószolgálatban folyó 
munkát. Miután döntött, kis részletekben hozta be az átadandó anyagot és részletesen, 
hosszan mesélt minden egyes dokumentumról. Ajándékáról kérte a tételes jegyzék 
mellé a digitalizált anyagot is és folyamatosan érdeklődött arról, hogy kutatják-e az ál-
tala átadottakat. Legtöbben azonban előzetes egyeztetést követően hozzák be a levél-
tárba az adományt. Vannak olyan távol lakó, vagy idős emberek, akiket kérésükre ott-
honukban keresünk fel. Ilyen esetekben amellett, hogy megtiszteltetésnek vesszük, 
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hogy bennünket választottak, értékeljük azt a bizalmat is, hogy beengednek lakásukba, 
életükbe. Ajándékozóink közül többen maguk juttatják el hozzánk irataikat, illetve a be 
nem hozottakat hagyatékuk részeként örököseik adják át. Előfordul, hogy egy-egy 
iratvásárlást követően az eladó ajándék dokumentumokat is hoz. 

Külön érdekesek számunkra a volt levéltárosok fondjai. Kiss Ernő hajdani levéltár-
igazgató iratai Szatmár megye levéltárának korabeli történetét tükrözik vissza, háborús 
naplója pedig – ami Henzsel Ágota és Gottfried Barna szerkesztésében jelent meg 
2015-ben Kiss Ernő I. világháborús visszaemlékezései címmel – sajátos aspektusból mutatja 
be az embert a történelem vasmarkában. Ajándékba kaptuk Vácz Elemér iratait, amit 
külföldön élő lánya egy helybeli ismerős közvetítésével juttatott el hozzánk. Hársfalvi 
Péter, aki a levéltár után a főiskola történelem tanszékét vezette, valamint Gyarmathy 
Zsigmond és Balogh István iratait haláluk után családjuk adta át. Margócsy József volt 
főiskolai főigazgató, hosszú évtizedeken át nyugdíjas helytörténeti szaktanácsadónk 
több szempontból is értékes hagyatékát a helyi közgyűjteményekre hagyta. Itt is – mint 
ahogy Balogh István fondjának feldolgozásakor – együttműködünk a muzeológus, 
könyvtáros kollégákkal a sok helyen lévő hagyaték virtuális egyesítésében.  

Az ajándékozókról érdekes képet ad a 2012. esztendő. Mint említettük, az év ele-
jén vásároltuk meg az Országos Levéltár kollégáinak közreműködésével Budapestről a 
beregi Szarka család fennmaradt levéltárát, amit kis ünnepség keretében mutattunk be 
a helybeli érdeklődőknek. A rendezvényre vendégként érkezett eladó ajándékiratokat is 
hozott nekünk.  

A következő ajándékot egy debreceni kutatónktól kaptuk, aki a Szamosközi járás 
főszolgabírájának 1829–1850 közti irataira a régiségpiacon bukkant. Nyírbátori aján-
dékozónk a honlapunkon látta, hogy közzétettünk egy szintén ajándékba kapott kato-
naemléket, segítséget kérve a fotón lévők azonosításához és buzdítva mindenkit ha-
sonló emlékek ajándékozására. Bár a képről sajnos nem ismert fel senkit, de összegyűj-
tötte nagyapja katonarelikviáit és biztonságba helyezte nálunk.  

Budapesti jogászprofesszor ajándékozónk is az interneten tájékozódott rólunk, 
mielőtt személyesen is megtekintette az intézményt. Miután méltónak talált bennünket 
féltett iratai őrzésére, meghívást kaptunk tőle otthonába, hogy megnézhessük magán-
gyűjteményét. Színész rokonának régiónkat érintő iratait kaptuk végül tőle ajándékba. 

Lelkes helytörténész kutatónk a régi nemes családokkal foglalkozva személyes 
kapcsolatba került a leszármazottakkal, akik a családtörténeti munkáihoz eredeti irato-
kat is átadtak neki. Ezeket feldolgozás után nekünk ajándékozta. Hozzánk került egy 
jogász érdekes cikkgyűjteménye is. Rendezvényeink rendszeres látogatói között van-
nak néhányan, akik gazdag magángyűjteménnyel rendelkeznek. Ők is megörvendeztet-
tek bennünket néha egy-egy darabbal. Azoknak a lokálpatriótáknak az iratai is kortük-
rök, akik nemcsak szorgalmas gyűjtők, hanem maguk is jelentős szerepet játszanak a 
kisközösségük életében. Örömmel fogadjuk, ha irataikat általában a gyűjtött dokumen-
tumokkal együtt juttatják el hozzánk. 

2012-ben is volt, aki a médiából értesült a levéltárról, és az örökségként rámaradt 
családi iratokat, amelyeket elolvasni sem tudott és – ahogy elmondta – csak foglalta a 
helyet a szekrényben, örömmel adta át, megnyugtatva így lelkiismeretét is. Mint ahogy 
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boldogan ajándékozta nekünk hosszú évek nagy munkájával összeállított családtörté-
netét és családfáját egy kutatónk, azt remélve, hogy nálunk lesz olyan, akinek hasznos 
lesz a határon túli levéltárakban talált adatokban is bővelkedő írás, ha már az ő család-
jának tagjait nem igazán érdekli.  

Ebben az évben volt két érdekes szponzorációnk is – ami azonban sajnos nem általá-
nos jelenség. Egy szomszédos város régiségpiacait is járó levéltárbarát hívta fel a fi-
gyelmünket arra, hogy 19. századi papi körjegyzőségi iratokat látott, amit az eladó ké-
résére eltett. Egy hét állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy a vételárat megszerezzük. A 
költségvetésünk nem adott rá módot, hogy a kért összeget kifizessük, így megkerestük 
Nyíregyháza polgármesterét, dr. Kovács Ferencet, akiről tudtuk, hogy Pap községből 
származik. Ő megvásárolta az iratokat és azonnal a levéltárnak ajándékozta. Hasonló 
gyors döntést igényelt ennek az évnek a végén egy irataukción felbukkant Kölcsey csa-
ládi irat megvétele, amihez pedig levéltári napjaink régi szponzora, a Szolex Kft. nyúj-
tott támogatást, s vált ezáltal ajándékozónkká is. 

Vannak érdekes és tanulságos ajándékozási történetek. 2011-ben egy hivatali be-
szélgetésen félig tréfásan hangzott el, hogy a cégénydányádi gyermekotthonban nem 
támasztanak olyan különleges igényeket a kiállításhoz, mint mi, pedig ott van az üveges 
vitrinben Kölcsey Ferenc Kende Zsigmondhoz írott levele. Hogy ne kelljen vigyázgat-
ni rá, éppen azt fontolgatták, hogy talán be kellene hozni a múzeumba. Komolyan vé-
ve a tréfás megjegyzést megkerestük az otthon igazgatóját, aki elmondta, hogy átvéve a 
munkakörét feltűnt neki a levél, amit eredetinek gondolva valóban szeretne biztonság-
ba helyezni. Így került levéltárba az az 1833-as irat, amelynek a létezéséről tudtak az 
irodalomtörténészek, de az őrzési helyét nem ismerték. 

A másik érdekes és szép ajándék egy III. Ferdinánd-korabeli oklevél, amelyet a 
nyíregyházi Bocskay István ajándékozott nekünk 2015-ben. Az 1970-es árvíz idején a 
mentési munkálatokkor kapta egy katonatársa, aki nem tudta értékelni, így neki adta, ő 
pedig most úgy gondolta, hogy a köznek ajándékozza.  

Ajándékot adni azonban nem csak iratadományozással, hanem állagvédelemmel is 
lehet. Irataink egy része restaurálásra, más része fertőtlenítésre szorul. Sajnos lehetősé-
geink végesek, csak kis lépéseket tudunk tenni védelmük érdekében. Éppen emiatt je-
lent nagy segítséget a restauráltatás költségeinek átvállalása. Főként a családi iratok ese-
tében fordult az elő, hogy a felmenők után kutatók megismerve a nálunk lévő anyagot 
úgy döntöttek, hogy a legrosszabb állapotban lévő iratokat vagy oklevelet saját költsé-
gen restauráltatják. Az elmúlt években a Mikecz család mellett dr. Farkas Emilné Laskay 
Ágnes is magára vállalta családja oklevelének állagmegóvását. Mindketten Budapesten 
élnek, a megyével már csak őseik emléke köti össze őket, mégis fontosnak tartották ezt 
a nem mindennapi cselekedetet.  

Napjainkban mindinkább elterjed a digitális iratajándékozás is. Azok, akik még 
nem akarnak megválni örökségüktől, hanem szívesen nézegetik, olvasgatják a régi ira-
tokat gyermekeikkel, unokáikkal, így emlékezve az ősökre, szívesen ajánlják fel digitali-
zált formában az arra általunk érdemesnek tartott iratokat. Minthogy számuk folyama-
tosan nő, ma már felelősen el kell gondolkodnunk arról, hogy ezeket az ajándékokat 
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hova soroljuk be, főként, ha az eredeti irat is átvételre kerül, hogyan archiváljuk, mi-
lyen módon bocsátjuk majd kutatásra és őrizzük meg a jövő számára.  

 

4. Mivel tudjuk megköszönni az ajándékot? 

Már régóta úgy gondoljuk, hogy azok, akik önzetlenül adják át a közösség számára az 
értékes, számukra sokat jelentő iratokat, mindenféleképpen köszönetet érdemelnek. 
Maga az ajándék, az átadás motivációja, körülményei, az adományozó és a levéltár kö-
zött kialakult kapcsolat sokféle lehetőséget nyújt a köszönetre. A hivatalos gyarapodta-
tás után írt formális köszönőlevél mellett 2000-től nyilvánosan is bemutatjuk a leg-
újabb iratajándékokat a levéltár ünnepén, a levéltári napokon, és a hivatalos megnyitó 
után átadjuk a Pro Archivo-emléklapunkat azoknak, akik iratot vagy könyvet ajándé-
koztak nekünk.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy a köszönetnek ez a módja jólesik ajándékozóinknak, em-
léklapunk sokszor bekerül a féltve őrzött személyes iratok közé. Ez a nyilvános kö-
szönet csak egy gesztus, bár példaadásnak is szánjuk. 

Köszönetként értékelik azonban ajándékozóink azt is, ha meghallgatjuk őket, ha al-
kalmanként tisztelgő látogatást teszünk náluk, ha tájékoztatjuk őket rendezvényeinkről, 
az átadott irat használatáról. A nyíregyházi származású, Budapesten élő dr. Bernáth 
Zoltán jogász 2015-ben 99 éves korában döntött úgy, hogy iratait a levéltárunkban he-
lyezi el. A családtörténeti dokumentumok mellett azóta is minden találkozás és beszél-
getés nagy élmény számunkra. 
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Mennyiségét és iratértékét tekintve a legjelentősebb ajándékok egyikét a cikkünkben 
többször említett Mikecz családtól kaptuk. Mikecz László, a család seniora, a megyei 
közigazgatásban jelentős szerepet játszott családja örökségét szerette volna megmen-
teni az utókornak, amikor a rokonságától összegyűjtötte a történelem viharai által 
megkímélt iratokat, illetve arra buzdított minden családtagot, hogy hasonlóképpen 
ajándékozzák irataikat a levéltárnak. Az általa mintaértékűen feldolgozott fotók, szé-
pen csoportosított személyes iratok, a leszármazási táblákkal is ellátott rokon családok 
töredék levéltárai mellett értékes oklevelek, levelek, naplószerű feljegyzések, háborús 
magániratok alkotják az évről évre gyarapodó fondot. Sok előadáshoz, levéltári órához 
is kitűnő illusztrációs bázis ez az irategyüttes, gyakran mutatunk belőle dokumentu-
mokat. A család számára örömet jelentett, hogy ilyen sokrétű felhasználásra nyújt mó-
dot ajándékuk. Az adományt 2016-ban, oklevelük kiadásának 300 éves évfordulója al-
kalmából a hagyaték tárgyi részét őrző Jósa András Múzeummal közös rendezvényen 
Nagy Dóra mb. igazgatóhelyettes – aki az ajándékiratok alapján már korábbi levéltári 
napunkon is tartott előadást a család egyik tagjáról, Kálmánról – bemutatta a levéltárba 
került iratokat. A program zárszavában Mikecz László hangsúlyozta, hogy közért tevé-
kenykedő őseik iratainak legjobb helye a közgyűjteményben van. Ezt fejtette ki azon a 
beszélgetésen is, amelynek vendége volt Budapesten a Magyar Nemzeti Levéltár Or-
szágos Levéltára Bővülő történelem programján. Nemcsak az ajándékért, hanem a 
példaadásért is köszönet illeti.    

Balogh István és Margócsy József volt kollégáinkra levéltár-történeti délelőttünkön 
emlékeztünk. A hagyatékukból összeállított könyvek (Dávid Gabriella: „Nana mesélj!” 
Nyíregyháza, 2010.; Balogh István: „Nekem szerencsém volt…” Szerk. Henzsel Ágota, a 
szöveget gondozta Filep Tibor és Záborszkyné Balogh Réka; valamint „Család a háború-
ban. A Margócsy család emlékei az 1944–1945-ös évekből.” Sajtó alá rend. Margócsy 
István. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2014.) bemutatása al-
kalmával megismertettük a résztvevőkkel az ajándékban nálunk lévő irataikat is. Eze-
ken a rendezvényeken részt vettek az ajándékozó családtagok. A programon méltó-
képpen kifejezhettük köszönetünket az ajándékba kapottakért.  
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2016-tól vezetjük az Ajándékozók Albumát, amelybe az ajándékozás legfontosabb 
adatait rögzítjük. Ennek most készült az elektronikus változata, amely honlapunkon 
lesz elérhető. Az informatikai lehetőségeket kihasználva itt már az átadott iratokat is 
be tudjuk majd mutatni. 

5. Mit kellene, lehetne még tennünk? 

Az iratajándékozás folyamatában eddig csak elfogadtunk. A levéltárat befogadó intéz-
ménnyé téve és munkánkat megismertetve tettük azért, hogy a magántulajdonban lévő, 
történeti értékű iratok bekerüljenek hozzánk és megmaradjanak a jövő számára, de 
proaktív szerepet nem játszottunk az ajándékozásban. Pedig erre a gyarapodási lehető-
ségre napjainkban egyre nagyobb figyelmet kellene fordítani, mert az életmódváltás-
nak, a lakáskörülmények változásának, a bennünket körülvevő tárgyi világ átalakulásá-
nak következtében felgyorsult az iratpusztulás. Az előttünk járó nemzedékből még 
többen voltak, akiknek fontos volt az ősöktől maradt tárgyak, iratok őrzése, hiszen 
személyes emlékek kötötték őket ezáltal azokhoz a nagyszülőkhöz, rokonokhoz, akik-
kel sokáig együtt éltek, akiket jól ismertek. Még hallották a családi legendákat, az elő-
dökről szóló történeteket és a családtagokat el tudták helyezni a családfán. Az ő távo-
zásukkal a következő generációk már nem tartják olyan fontosnak a régi dolgok őrzé-
sét. Minthogy a hagyatékok felvásárlására nem áll rendelkezésünkre jelentős és azonnal 
mobilizálható forrás, ezért válik nélkülözhetetlenné, hogy a társadalom – és főként a 
helyi közösség – ismerje a levéltárat, és legyen meg iránta az a közbizalom, amely ala-
pot ad arra, hogy a sokáig féltett családi kincseket ide ajándékozzák. Keresnünk kell az 
alkalmakat a személyes találkozásokra, el kell fogadnunk a média által biztosított lehe-
tőségeket, benne kell lennünk a helyi kulturális-tudományos életben és meg kell ismer-
nünk más levéltárak ajándékozásának történetét, valamint azokat az elképzeléseket, 
amelyeket reálisan vázolják tennivalóinkat. 

Összegzés 

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára több évtizede 
arra törekszik, hogy feltárja és biztonságba helyezze a régió írott forrásait. A régóta 
fennálló súlyos raktárhiány ezt a törekvést kellőképpen akadályozza. Gyarapodásunk 
nagy részét így az utóbbi években az ajándékok teszik ki. Ezek egyrészt kis mennyisé-
gűek, másrészt úgy véljük, hogy aki megtisztel bennünket a bizalmával, és ránk bízza 
saját iratát vagy örökségét, azt nekünk kellő tisztelettel el kell fogadni. Az ajándékozás 
előre nem prognosztizálható, csupán reménykedni lehet abban, hogy a levéltár munká-
ja, az erre irányuló, főként az interneten és a médiában megjelenő hírek felkeltik az ér-
deklődést és egyben bátorítanak is mindenkit arra, hogy történeti értékűnek vélt iratait 
hozza be a levéltárba és ajándékozza a köznek. A korábbi évek tapasztalata alapján 
nemigen számíthatunk szenzációt keltő anyagra, sőt egyre kevesebb az esélye annak is, 
hogy régi iskolák, egyesületek, testületek, gazdálkodó egységek iratai, városvezetők, 
díszpolgárok, karriert befutók, a megyebeli, városbeli életről naplót és leveleket írók, 
fotózók anyaga még megmaradt és bekerülhet hozzánk, mert életterünk, környezetünk 
változása nagy forráspusztulással járt. Nem tudhatjuk azonban, mi lappanghat még a 
régihez jobban ragaszkodó, kevesebb átalakulást szenvedett települések házainak pad-
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lásán. Éppen emiatt igyekeznünk kell proaktívnak lenni és megmenteni mindent, 
amely távolabbi s közelmúltunk feltárásának forrása lehet, mert tudjuk, hogy néha egy 
pici papírdarab is fellebbenti a fátylat a titokról vagy eloszlathatja a homályt. 

Az is figyelembe veendő tény, hogy a több mint fél évszázad alatt tett ajándékozásnak 
köszönhető 100 ifm-nyi gyarapodás nélkül – bár ez 8000 ifm-es iratanyagunknak csu-
pán csak csekélyke töredéke – nem lenne olyan változatos és érdekes a 
mikrotársadalom-, művelődés-, oktatás-, mentalitástörténeti forrásanyagunk, mint ami-
lyen most. 

Az ajándékozás fontosságának hangsúlyozására, a lehetőség megteremtésére, a 
kellő köszönetre a jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani éppen úgy, mint az aján-
dékozás pontos adminisztrálására. Az elmúlt évtizedek gyarapodási naplóiba tett be-
jegyzésekből, a fondtörzslapokban elhelyezett iratátvételi jegyzőkönyvekből, jegyzé-
kekből, szerződésekből ugyanis néha nehéz megállapítani az ajándékozás tényét, az 
ajándékozó jogállását, lakhelyét. Mint ahogy sok esetben felderíthetetlen az iratok sor-
sa, útja az ajándékozóhoz és onnan a levéltárba is.  

A gyarapodás – sok esetben mondhatjuk bátran, hogy iratmentés – ezen formájá-
nak nagyobb publicitást kell kapnia. Azt reméljük, hogy az iratajándékokat bemutató 
rendezvényeink, internetes híradásaink, médiahíreink mellett az ajándékozásra irányuló 
figyelem az olyan nagy rendezvényeken, mint az őszi levéltári napokon és a nyári Mú-
zeumok Éjszakája idején tartandó Levéltárunk Délutánján is megnyilvánul. A diákpá-
lyázatoknak, az Ajándékozók Albumának, a Pro Archivo-emléklapnak is az a célja, 
hogy buzdítson a személyes emlékek ajándékozására és kifejezze köszönetünket a múlt 
írott forrásait gyarapítók iránt.  

 

 

 
 

 


