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A REFORMÁCIÓ MNL projektről

A Magyarország kormánya által 2013-ban létrehozott Reformáció Emlékbizottság támogatásának
köszönhetően a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos és közművelődési projekteket valósít meg a
2016–2017. évben, a reformáció és a magyarországi protestantizmus kutatása témakörben.
A feladatok egymásra épülnek, s munkánk során arra törekedtünk, hogy eredményeink a
későbbiekben tovább fejleszthetők legyenek.
A Magyar Nemzeti Levéltár valamennyi tagintézménye – az Országos Levéltár és a megyei levéltárak
– egységes elvek mentén dolgoznak és az így létrejövő eredmények országos szinten is
összekapcsolódnak.
A reformáció kutatása az egész ország területére vonatkozóan valósul meg, különösen azokon a
helyeken, ahol jelentős levéltári források lelhetők fel.
A reformáció és a magyarországi protestantizmus kutatásán elsősorban az evangélikus és református
egyházakra vonatkozó forrásfeltárásokat értjük, de ahol van rá adat, ott a többi protestáns egyház
kutatása is fontos.
2015 a felkészülés éve volt. A levéltárak felmérték a kutatás alapjául szolgáló anyagaikat,
áttekintették a különböző projektekben vállalt feladataikat.
2016-ban már a levéltári dokumentumok feltárása zajlik, s 2017-ben terveink szerint ebből már
kézzelfogható eredmények születnek. A projektek részben a Magyar Nemzeti Levéltár munkatervébe
építve, részben állami támogatással finanszírozott munkaként valósulnak meg.

Az MNL reformációs projektjei a forrásfeltáráson alapulnak, s ennek eredményeire épülnek.

Az Országos Levéltár forrásfeltárási projektjei:
a) 1526–1570 közötti időszakot illetően darabszintű forrásfeltárás
b) A reformáció terjedése a szabad királyi városokban, határon túli levéltári anyag kutatása

A megyei tagintézmények forrásfeltárása hasonlóképpen elsősorban saját anyagaikra irányul, de
kollégáink kutatást végeznek a projektben együttműködő partnerintézmények dokumentumaiban,

iratanyagában is.

A feltáró munka eredményeképpen a következők valósulnak meg:
-a feltárt anyag digitalizálása, internetes közzététele.
-adatbázis építése a feltárt adatokkal
-feldolgozások, történeti munkák, adattárak létrehozása.

A tudományos kutatások eredményeit, hozadékát mind a szakma, mind a nagyözönség felé több
formában is hozzáférhetővé szeretnénk tenni:
-külön e célra fejlesztett honlapunkon,
-projekt-eredményeket bemutató rendezvényeinken,
-a kutatási eredmények publikálásának záró rendezvényein, kötetbemutatókon,
-az MNL anyagából készített központi vándorkiállításon, intézményi kiállításokon,
-a reformáció témaköréhez kapcsolódó helyi konferenciákon, valamint a 2017-ben
megvalósuló nagykonferenciánkon
-egyéb rendezvényeken: Levéltári éjszaka, Levéltári Nap 2017 a reformáció jegyében
-levéltár-pedagógiai foglalkozásokon és az „Utazás Wittenbergbe” című, diákoknak szóló
versenyen.
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