Beszámoló a Forrásközlő Szekció munkájáról
Előzmények.
A Szekció elődje, a Regesztázó Munkabizottság néhány
hónapos előkészítés után az MLE esztergomi vándorgyűlésén
alakult meg 2001. májusában azzal a céllal, hogy a
levéltárakban őrzött latin nyelvű közép-, és koraújkori
történeti források (oklevelek, jegyzőkönyvek) regesztázását
végző munkatársak szakmai fórumokon egyeztethessék és
kicserélhessék tapasztalataikat. (Az előkészítő munkát Bilkei
Irén, Kenyeres István és Petrik Iván végezték.)A megalakulást
követő pozitív visszhang és a folyamatosan érkező javaslatok
hatására a Munkabizottság úgy fejlesztette tovább
elképzeléseit, hogy a regesztázáson jóval túlmutatva a
forráskiadás kérdéseivel általában foglalkozzunk.
Kezdeményezésünket a MLE befogadta és a 2001. novemberében
Budapesten a Bara Hotelben rendezett tanácskozáson megalakult
az MLE Forrásközlő Szekciója. A Szekció vezetésére Érszegi
Géza és Bilkei Irén kaptak megbízást. A Szekció céljait úgy
határoztuk meg, hogy foglalkozni kívánunk mind a teljes
szövegű, mind a regeszta formájú forráskiadások kérdéskörével
tekintet nélkül a forrás nyelvére, vagy őrzési helyére, ill.
arra, hogy a forrás közlője levéltárban, más közgyűjteményben
vagy oktatási intézményben dolgozik. A Szekciót így kötött
tagság nélkül nyitottá tettük minden forrásközléssel
foglalkozó kolléga számára.
2002. és 2008. között az MLE vándorgyűlésein tartottunk
szekcióüléseket , amelyeken rövid előadások és referátumok
keretében áttekintettük a forrásközlés néhány elméleti
kérdését, gyakorlati problémáit, már megjelent ill. megjelenés
előtt álló forráskiadványokat mutattunk be. Kiemelten
foglalkoztunk a digitalizálás kérdéseivel. Elemeztünk konkrét
forráscsoportokat és iratképzőket. 5-6 előadást tartalmazó
szekcióüléseinket mindig élénk érdeklődés kísérte, 30-50 főnyi
hallgatóságot vonzva más szekciók tagságából is. A
tanácskozásokról a következő Levéltári Szemlében mindig
megjelentettünk egy rövid beszámolót ill. az MLE
vándorgyűléseinek konferenciaköteteiben az elhangzott
előadások nagy része is megjelent. (Anyagi támogatást
tanácskozásainkhoz egyetlen esetben sem kértünk.)
2001.
2002.
2003.
2004.
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Budapest – A levéltári kiadványi munka és a forráskiadás
Kaposvár – Forráskiadványok bemutatása
Szolnok - A jegyzőkönyvek forrásértéke
Piliscsaba – Történeti források és forrástudományok
Eger
- A személyiség és iratai a levéltárakban

2006. Veszprém – A forráskiadás jelene és a jövő, a
digitalizálás
2007. Nyíregyháza – A forráskiadások hasznosításának
lehetőségei a helytörténeti kutatásokban
2008. Zalaegerszeg – A hivatal-, és intézménytörténet
kutatásainak levéltári forrásai
Kapcsolódva az MLE esedékes tisztújításához A Zalaegerszegi
vándorgyűlésen 2008. augusztusban a szekcióülésen jelenlévő
résztvevők (a jelenléti ív tanúsága szerint 65 fő) más jelölt
nem lévén meghosszabbították Érszegi Géza és Bilkei Irén
szekcióvezetői megbízatását, akik a feladatot továbbra is
vállalták.
További tervek.
A Szekció sem eredeti célkitűzésein, sem működési formáján nem
kíván változtatni, de munkáját természetesen színvonalasabbá
szeretné tenni és még több forráskiadással foglalkozó kollégát
bevonni a tanácskozásokba. Ösztönözni szeretnénk a megbízható
forráskiadványok létrejöttét és közzétételét akár hagyományos,
akár digitális formában és biztatni a forráskiadásban jártas
tapasztalt kollégákat arra, hogy segítséget nyújtsanak a
kezdőknek.
Szervezési és utazási nehézségek miatt továbbra is a
vándorgyűlések idejére tervezzük a szekcióüléseket minél
nagyobb nyilvánosságot biztosítva a forráskiadással
foglalkozóknak.
Terveinkről és elvégzett munkánkról az MLE honlapján kívánunk
tájékoztatást adni mind a Szekció, mind az MLE tagságának.
A 2009. évi soproni vándorgyűlésre tervezett témánk a
megyerendszer, az első megyék ezer éves évfordulójához
kapcsolódik „ A megyék, megyei jelképek, megyeházák
történetének forrásai” címmel. A szokásos tervezett 5-6
előadásból kettő már konkretizálódott (munkacímek), a többi
előadás szervezés alatt van.
Molnár András: A zalaegerszegi „kvártélyház”
Fülöp Tamás: A szolnoki megyeháza.
Budapest – Zalaegerszeg, 2009. márciusában
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