
Erdész Ádám 1956. december 31-én született Mezőberényben.  
A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett 1975-ben. Az érettségit követően, 
1975 és 1980 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 
történelem-könyvtár szakot végzett. 1980-tól a Békés Megyei Levéltár munkatársa, 2005 óta 
az intézmény igazgatója. 1986-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi doktori 
címet, 1997-ben PhD tudományos minősítést szerezett. Főmunkatársként gondozza a Bárka 
című folyóirat társadalomtudományi rovatát. 
Kitüntetései: Pauler Gyula-díj 2010. Békés Megyéért kitüntetés 2014. 

Erdész Ádám kutatási területe a 19-20. századi gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet. 
PhD tudományos minősítését az ELTE bölcsészettudományi karán szerezte a Mezőhegyesi 
ménesbirtok gazdálkodása a két világháború között címmel, mely megjelent könyv alakban is. 
Családtörténeti kutatásait reprezentálja a Kner családról készült több írása, de egyebek mellett 
a megye jeles értelmiségeinek történetével is foglalkozott. 
A laikus számára igazgatói működésének egyik legszimpatikusabb megnyilatkozása az általa 
vezetett levéltár minél nagyobb nyitottságára való törekvés, az együttműködési lehetőségek 
keresése a levéltár szolgáltatásait használókkal, más intézményekkel, akár a határontúliakkal 
kapcsolatban is, valamint a tudomány, a technika által nyújtott lehetőségek minél szélesebb 
körű felhasználására való törekvés képessége. 
Évtizedek óta segíti azon mezőberényiek tevékenységét, akik szakdolgozataik, doktori 
értekezésük elkészítésében segítségét kérték, és azokat is, akik pusztán helytörténeti 
érdeklődésből veszik igénybe a levéltár szolgáltatásait. Szakmai tudása, széles látóköre 
minden esetben a levéltárban kutatók segítségére áll, s munkatársaira is ez a pozitív 
hozzáállás jellemző. Minden Mezőberénnyel kapcsolatos kiadvány lelkes támogatója. 
A helyi meghívásoknak is igyekszik mindenkor eleget tenni, legyen az tudományos, 
kulturális, vagy éppen középiskolai rendezvény. Előadásai élményszámba mennek a témában 
mutatkozó meggyőző tudása, Mezőberényhez való kötődését sugárzó érzelmi telítettsége 
miatt.  
Publikációin kívül említésre érdemes tudományos megnyilatkozásának másik kiemelkedő 
példája, önzetlen lektori tevékenysége a mezőberényi kiadványokkal kapcsolatban. Ebbe a 
sorba tartozik az utóbb napvilágot látott, illetve elkészültek közül például a Kisari Miklósné 
szerkesztette 1946 A mezőberényi németek kitelepítése vagy a Dr. Kugler József Berényiek 

voltak, berényiek lettek – a 2. világháború utáni migrációs változások (németek kitelepítése, 

magyar-csehszlovák lakosságcsere) - emlékezete című kiadványok önzetlen lektorálása is.  
 
 
A tudományos munkában elért kiemelkedő eredményei, Mezőberény írásos emlékeinek 
gazdagítása, Mezőberény jó hírnevének öregbítése és a városhoz való kötődése alapján 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és 
nagyrabecsülése kifejezéseként, erkölcsi elismerésként 2015. évben „Mezőberény Város 
Díszpolgára” kitüntető címet adományoz Dr. Erdész Ádámnak. 
 

 


