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Levéltár, közművelődés, 
tudomány 

Tapasztalataim szerint még eddig egyetlen tudományos intézmény rangját nem csorbította, 
hogy részt vállalt a közművelődési feladatok megoldásában, s népszerűsítette kissé egzakt, 
kevéssé ismert vagy sokak számára ismeretlen, s ezáltal hozzáférhetetlen tevékenységét. 
Komoróczy György a Hajdú-Bihar megyei Levéltár egykori igazgatója Levéltárlátogatás című 
írásában már 1955-ben biztató hangon írt az Oktatásügyi Minisztérium módszertani folyóiratá-
ban, a Történelemtanításban 1953. évi kezdeményezéséről, a Debrecenben általánossá vált 
levéltári látogatásokról. Viszonylag korán felismerte, hogy szélesebbre kell tárni a levéltár 
kapuit, s betekintést kell engedni a történelmet tanító pedagógusoknak és a tanulóknak, hogy 
ismerkedjenek a forrásokkal. Ez azonban akkor még csupán a lehetőség felkínálása volt, 
amivel élhettek azok, akik felismerték a levéltárban őrzött forrásér tékű iratok történeti 
értékét, történelmi levegőjét és dokumentatív erejét . A múzeumlátogatáshoz hasonló 
fontosságú jelenség kezdett el terjedni, s ha nem is vált általánossá, azért azt eredményezte, 
hogy az 1950-es évektől már valami megmozdult, s évente 8—10 szervezett iskolai csoport 
fordult meg a levéltárban. 

Űj feladatot jelentett ez a levéltárosoknak, és ú j élményt nyúj to t t a történelem iránt 
fogékony if júságnak. Némely levéltár a későbbiek során az érdeklődő kapcsolatteremtést 
letudta azzal, hogy vagy eredeti dokumentumokból, vagy inkább másolatokból a helyszűkéből 
adódó kisebb állandó kiállítást hozott létre, vagy gyűj teményének érdekesebb részét időszaki 
kiállításon mutatta be. Természetesen mind a látogatás, mind a levéltári kiállítás megtekintése 
nagyon sokat segített a történeti képzetek kialakításában, a történelem hitelességének 
bemutatásában. Hozzásegítették a tanulókat a történelemkönyvek szűkre méretezett korszakbe-
mutatásainak jobb megértéséhez, s a tanulókban a levéltári látogatás során világossá vált, 
hogy a tanár magyarázata nem elképzeléseken, hanem hiteles, néha pecsétes történelmi 
források adatain épül. 

A levéltár egyre tudatosabban kereste a módját annak, hogy része legyen az iskolai 
oktatásnak és a közművelődésnek is. Az intézmények tanácsi kezelésbevételével anyagi 
lehetőség is nyílt arra, hogy a látogató iskola tanára és tanulói másolat formájában is 
hozzájussanak a levéltárban megtekintett okmányok másolatához, ami a későbbiek során is 
felhasználható, bár magának a levéltárnak még nincs xeroxgépe. 

Az 1970-es évek elejétől a Hajdú-Bihar megyei Levéltár még inkább kereste a szélesebb 
kapcsolatok formáit, de úgy, hogy sajátos jellegét hangsúlyozza. Ekkor — országosan először 
— évenként kétszer levéltári tudományos délutánokat rendezett, amelynek elsődleges célja 
a levéltárban folyó tudományos munka megismertetése volt. Részt vettek ebben a levéltárban 
dolgozó tudományos munkatársak, valamint a levéltárban kutató történészek saját témakörük 
és a levéltári források egyes területeinek ismertetésével. A rendezvények sikerét mutat ja , 
hogy az érdeklődök száma ötven-száz fő között mozgott. Miután azonban a mindinkább ki-
bontakozó helytörténeti kutatás vidéken is erőteljesen megmozdult, egyre több kívánalom 
jelentkezett, hogy a levéltár a megye más városaiban is rendezzen előadásokat, forrásfeltá-
ró ismertetéseket. Ugyanakkor nem hanyagolhatta el a debreceni igényeket sem. így Gaz-
dag István levéltár-igazgató kezdeményezésére az évenként május hónapban rendezett le-
véltári napok keretében egyre terebélyesedő mozgalom indult a kapcsolatok ébren tartására 
és szélesítésére, és e rendezvények sokat tesznek a levéltári tudományos kutatómunka 
megismertetésére, népszerűsítésére. Valójában egy ú jabb közművelődési részesedést jelent ez, 
amit a helyi sa j tó is nagy figyelemmel segít. 

Új forma a nyílt nap a levéltárban, amely negyedévenként egy alkalommal lehetőséget 
teremt az érdeklődök számára az egyes korokhoz kapcsolódó oklevelek írásos emlékeivel 
történő megismerkedésre. Ilyen alkalom volt a Bethlen évforduló, a Rákóczi-szabadságharc, 
Bocskai és a ha jdúk eseménysorozata, amikor valójában az igazán érdeklődő idősek, fiatalok 
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