IN MEMORIAM

DR. HORVÁTH ANDRÁS
1955–2017
Dr. Horváth András levéltáros kollégánk életének 62. évében rövid, súlyos betegség
után 2017. május 28-ára virradó éjjel elhunyt. Nagy tudással és élettapasztalattal rendelkező kolléga távozott közülünk, akiről az együtt töltött rövid idő alatt is lehetett tanulni, türelmet, nyugalmat mindenképp.
Munkatársunk tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-könyvtár szakon kezdte, ahol 1982-ben vette át diplomáját, később a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán jogászi
képzettséget is szerzett, jogi tanulmányait Európa-jogi szakjogász végzettséggel is kiegészítette. A tudományos életben is jeleskedett,
1990-ben bölcsészdoktori fokozatot szerzett.
Bölcsésztanulmányait követően 1982ben helyezkedett el Budapest Főváros Levéltáránál, ahol az 1873–1949 közötti polgármesteri és kerületi elöljárósági iratanyag referense volt. 1992-től hét éven keresztül a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa volt,
ahol több területen is dolgozott előbb történészként, majd levéltárosként, és könyvtárosként. Tudományos munkásságát követően
más területen folytatta pályafutását. 1999-től a
Külügy-minisztériumban dolgozott, amelynek
keretében külszolgálaton több országban is
képviselte hazáját. A külügyi szolgálatot követően visszatért a tudományhoz, előbb a Holocaust Emlékközpontban dolgozott történészként, majd 2017 januárjától a VERITAS Történetkutató Intézet Levéltáránál helyezkedett el.
Tudása, a munka iránti elhivatottsága példaértékű volt, a levéltári munkákban
még betegségének kezdetén is részt kívánt venni, pedig akkora már egészsége ezt nem
tette volna lehetővé. Türelemmel viseltetett az ifjú munkatársak világmegváltó tervei
iránt, lehetőségeihez képest alkalmazkodott is hozzájuk, megosztotta velük tapasztalatait az egyes szakmai kérdésekben. Kedves, toleráns ember volt, mindig volt egy jó
szava nemcsak munka, hanem magánügyekben is kollégáihoz.
Hiányozni fog az a nyugodt erő, amelyet ő képviselt.
Kedves András, emlékedet megőrizzük, nyugodj békében.
A VERITAS Történetkutató Intézet dolgozói
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A szerkesztőség másfél ívnél (60 000 „n”) nagyobb terjedelmű kéziratot
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recenziók esetében a 10–12 ezer „n” terjedelmű kéziratokat tekinti ideális hoszszúságúaknak.
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mellékelni. Ez esetben kérjük, hogy a képaláírás pontos szövegét is szíveskedjenek megfogalmazni.
A kiemeléseket a szerző a kéziratban kurziválva jelezze, a jegyzeteket lábjegyzet formájában helyezze el, a kézirat lapjait folyamatosan, arab számokkal számozza.
A jegyzetapparátusban a szerző csak a hivatkozott mű szerzőjét
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