Levéltárunk állománya az elmúlt években egyre kisebb mértékben gyarapszik, melynek
raktáraink rendkívül korlátozott befogadóképessége az oka, így illetékességből már csak a
legritkább esetben és a lehető legkisebb mennyiségben tudunk átvenni iratokat. Mégis
elmondhatjuk, hogy ajándékozóink adakozó kedve máig töretlen. Intézményünket megfelelő
helynek tartják irataik őrzésére, maximális bizalommal fordulnak felénk. Nagyrészt köszönhető
ez Henzsel Ágotának, aki a családi és személyi fondok referenseként, a belső feldolgozó csoport
vezetőjeként odaadásával kivívta az ajándékozók bizalmát. Nem véletlen, hogy saját kollégái
mellett a kutatók és az ajándékozók is szívesen keresték, nemcsak kiemelkedő tudása, de
segítőkészsége miatt is. Ágota emellett saját fondjai, Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének
iratai, az oklevélgyűjtemények, a családok és személyek iratai rendezésében is zsinórmértékül
szolgál.
Jelenleg 99 személyi fondot őrzünk, melynek mennyisége már a 100 ifm-t is átlépte. A 18-21.
század között keletkezett dokumentumok között sebész, ügyvéd, borbély, hivatalnok, tanár,
pap, költő, fotóművész iratai is szerepelnek.
Családi fondból 62 található nálunk, összesen 25 ifm terjedelemben. Ezek a dokumentumok a
16-21. század között keletkeztek. Többségében magyar nyelvűek, de latin, gót német, angol,
román, szlovák, sőt még portugál nyelvű források is vannak benne. A személyi fondokhoz
hasonlóan ezekben is vegyes dokumentumok, birtokokra vonatkozó, személyes iratok,
fényképek, levelezések, genealógiai iratok szerepelnek, melyek a megye történetére
vonatkozóan is fontos adatokkal szolgálhatnak. Az egyes családok iratanyaga közül
kiemelkedik a Mikecz családé, melyet Ágota féltő szeretettel és rendkívüli alapossággal
rendezett.
Mielőtt a levéltárba kerültem, a témavezetőmtől azt a tanácsot kaptam, hogy Henzsel Ágotára
majd igazán figyeljek, mert tőle nagyon sokat tanulhatok. És valóban így lett. Ágota a
kezdetektől segítő szeretetével fogadott, bármikor fordulhattam hozzá a kérdéseimmel,
szívesen vállalta a latin szövegek hosszadalmas összeolvasását, benne egy elhivatott, precíz,
türelmes, szerény, az iratok felé végtelenül alázatos embert ismertem meg, akinek a szakmai
tudása pótolhatatlan és akinek örökké hálás leszek az iránymutatásaiért. De ami ennél sokkal
fontosabb, hogy egy valóban jó ember volt, mi pedig szerencsések vagyunk, hogy ismerhettük.

