KÖNYVHÉT
MNL Csongrád Megyei Levéltára
6720 Szeged, Dóm tér 1-2. I. emelet
Idén először csatlakozik a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád
Megyei Levéltára saját programokkal a 90. Ünnepi Könyvhét és
18. Gyermekkönyvnapokhoz, amelyet 2019. június 13-17. között
rendeznek meg Szegeden. Szinte minden nap várjuk Önöket
könyvbemutatókkal és további izgalmas programokkal. A
meghívott szerzők vagy levéltárunk munkatársai, vagy olyan írók,
történészek, akik kutatásaik során nagyban támaszkodtak az
intézményünkben őrzött dokumentumokra.
2019. június 12.
16.30
A Forrásaink a reformációról – Dokumentumok az MNL Csongrád Megyei
Levéltárából
című kötetet bemutatatja dr. Varsányi Attila főlevéltáros, igazgatóhelyettes
(MNL CSML). Beszélgetőpartner: Tóth Marcell, az MNL CSML Szegedi
Levéltárának munkatársa.
2019. június 14.
14. 00
Raktárlátogatás és levéltári barangolás
16.30
Bartháné Boga Ildikó Egy orvos a XX. század politikai útvesztőiben. Életre
keltett dokumentumok
című könyvének bemutatója. Beszélgetőpartner: Tóth István, a Móra Ferenc
Múzeum történész-muzeológusa.

2019. június 15.
10.00–19.00
Levéltári kitelepülés a Dugonics térre: interaktív feladatok, játékos
nyomozás.
16.30
Tóth Marcell Németi Lajos, a „vörös Forrest Gump”
című kötetének bemutatója. Beszélgetőpartner: dr. Zeman Ferenc, az MNL
CSML történésze. (Megközelítés hétvégén a Somogyi-könyvtár hátsó
bejárata felől!)

2019. június 16.
10.00–19.00
Levéltári kitelepülés a Dugonics térre: interaktív feladatok, játékos
nyomozás.
16.30
Urbancsok Zsolt, az MNL CSML Makói Levéltárának főlevéltárosának
előadása és A holokauszt gyermekei című kötet bemutatója.
(Megközelítés hétvégén a Somogyi-könyvtár hátsó bejárata felől!)

2019. június 17.
16.30
Marosvári Attila Az 1956-os forradalom Makón című könyvének bemutatója.
Beszélgetőpartner: dr. Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója.

Ismertetők
1.) Varsányi Attila (szerk.): Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az
MNL Csongrád Megyei Levéltárából. Szeged, 2018.
Rövid ismertető kötetről:
Jelen kötet a reformáció születésének 500. évfordulójának alkalmából jött
létre, s – alapvetően szubjektív – válogatást tartalmaz a Magyar Nemzeti
Levéltár Csongrád Megyei Levéltárában őrzött reformációs témájú iratokból,
a 18. század végétől egészen a 20. század utolsó évtizedeiig. Mintegy félszáz
hosszabb-rövidebb dokumentum került be a válogatásunkba, amely ha
átfogó képet nem is, de segítséget mindenképpen nyújthat elmúlt
évszázadaink megyei protestantizmusának tanulmányozásához. (mnl.gov.hu)

2.) Bartháné Boga Ildikó: Egy orvos a XX. század politikai útvesztőiben. Életre
keltett dokumentumok. Budapest, 2019.
Rövid ismertető a könyvről a szerzőtől:
„Kinek írtam ezt a könyvet? – kérdezték a környezetemben. Zavarban voltam,
mondtam, hogy történelmi forrás a 20-as évekből Tápé-Szeged történetéhez,
az 1945-1950-es évek közigazgatásához, és példa a politika szerepére az
egyén, apám életében. Magam előtt is lassan bontakozott ki, hogy a leírtak az
útvesztő egy-egy pontján túl mutatnak egy történeti forráson. A mai
hétköznapi embereknek meg kellett írnom apám hétköznapi történetét.”

3.) Tóth Marcell: Németi Lajos, a „vörös Forrest Gump”. Hódmezővásárhely,
2019.
Rövid ismertető:
„A megyei levéltár munkatársa egy szinte páratlan, az 1880-as évektől az
1980-as évekig tartó életút dokumentumaira bukkant egy internetes
árverésen: főhőse egy vidéki fiatal könyvkötő, aki előbb Kun Béla első
kiképzett agitátorainak egyike, majd a tanácsköztársaság 133 napja alatt
megyéjének kommunista vezetője, hogy ezután évtizedekkel később mint a
„nagy idők tanúja”
jelenjen meg. Tóth Marcell dokumentumokra
támaszkodva keresi olyan kérdésekre a választ, hogy főhőse mit tanult Kun
Bélától, ott volt-e a kommunista párt alapításakor, vagy éppen beszélgetett-e
futárként személyesen Leninnel – a válaszok megadását az érvek, ellenérvek
és alternatívák felsorolását követően sokszor az olvasóra bízza, nem egy
esetben pedig inkább kérdőjelet hagy a korábbi pontok helyén.”

4.) Urbancsok Zsolt: A holokauszt gyermekei. Makó, 2010.
Ajánló:
Bárdos Pál és Lantos Péter könyvei után egy újabb munkát vehetünk kézbe
a makói zsidóságról. Négy fiatal: Péter, Jitzak, Pali és Lea személyes sorsán
keresztül bontakozik ki előttünk a makói zsidóság drámája. Négy gyermek,
négy különböző sors. Valami azonban mégis összeköti őket: túléltek egy
szörnyű időszakot, amelyben az döntött életről és halálról, hogy ki milyen
családba született, és milyen vallású volt. (hdke.hu)

5.) Marosvári Attila: Az 1956-os forradalom Makón. Szeged, 2019.
Idézet a könyvről:
„A kötet hiánypótló munka, hiszen a szerző olyan tényeket és
összefüggéseket tár az olvasó elé, amelyeket eddig még nem ismert sem a
történész szakma, sem a közvélemény. Marosvári Attila több éves,
szisztematikus kutatómunkájának eredménye a mű, amelynek megírásához
nem csak a helyi, hanem az országos közgyűjtemények forrásait és a
korabeli sajtóanyagot is felhasználta.”
(Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója)

