
 
Szakmai beszámoló 

a Külföldi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvételt támogató 
3503/00288 NKA azonosító számú pályázathoz 

 
A Magyar Levéltárosok Egyesülete nemzetközi kapcsolatait az alapszabályában megfogalmazottak, 
valamint a 2001-ben kidolgozott és elfogadott stratégiai terv határozza meg. Jelenleg 11 (12 
egyesülettel) országgal tartunk fenn hagyományosnak mondható formában működő kapcsolatokat, 
ezek (ABC-sorrendben): Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország, 
Németország, Románia, Szerbia (és külön a Vajdaság), Szlovákia, Szlovénia, valamint Ukrajna. Tudatos 
törekvéseink eredményeképpen az MLE megalakulása óta folyamatosan fejlődő közép-európai szintű 
kapcsolatok fenntartásán kívül az elmúlt években négy ország öt szervezetével írtunk alá 
együttműködési szerződést (2005: Ukrajna, 2006: Vajdaság, 2007: Románia és Szlovákia, 2009: 
Szerbia).  

Jelen pályázatunkban az ez évben megvalósuló nemzetközi programokon való részvételünk 
támogatását kértük, hogy a társegyesületek évenként tartott vándorgyűlésein, levéltári napjain 
képviseltethessük magunkat az évek során kialakult kölcsönösségi elv alapján. A megjelenés számos 
esetben alapvetően szakmai részvételt jelentett, de több esetben előadások tartására is felkérték 
kollégáinkat. A rendezvényeken való részvétel, képviselet szerepe elsősorban a társegyesületek 
közötti kapcsolatok megerősítése, a folyamatos tájékozódás biztosítása a szomszédos országok és 
Közép-Európa levéltárügyének fejlődéséről. Mindegyik rendezvénynek volt olyan része (kerekasztal-
megbeszélés, nemzetközi szekció stb.), amelyen előre meghatározott témában, de nem feltétlenül 
formális előadás keretében aktív szerepvállalásra nyílt lehetőség.  

A környező országok és más európai levéltáros egyesületek legfontosabb szakmai rendezvényein 
való részvételünk, az ott szerzett tapasztalatok a hazai levéltárak munkáját jelentős mértékben 
érinthetik. Egyrészt a szomszédos és más európai országok levéltári gyakorlatának, forrásanyagának 
megismerése a hazai gyűjteményekben dolgozók szakmai munkáját gazdagítja. Másrészt, az 
elsősorban határmenti levéltárakban folyó hungarika-kutatások és ezzel kapcsolatos közös, határon 
átnyúló projektek szempontjából is fontos a levéltárakat, a levéltáros szakmát képviselő nemzeti 
egyesületek közötti folyamatos kapcsolat. 

A társegyesületek rendezvényein való részvétel ebben az évben (2015) különös jelentőségű és 
fontosságú volt. Az MLE idei vándorgyűlésének témája a külföldi levéltárakban található magyar 
vonatkozású dokumentumok volt. A szomszédos országokban dolgozó levéltárosok, közülük külön is 
a magyar nemzetiségűek vagy a magyar vonatkozású iratokat kezelők, a legtöbbet tudnak tenni azért, 
hogy az általuk őrzött pótolhatatlan írott nemzeti örökségünk megőrződjön és közkinccsé, közös 
kincsünkké váljon. Fontos, hogy ezek a szakemberek megismerjék az iratok kezelésével kapcsolatos 
modern eljárásokat, megoldásokat, kicseréljék gondolataikat, megosszák egymással, illetve más 
országbeli kollégáikkal ismereteiket, s nem utolsó sorban szakmai kapcsolatokat építhessenek a 
magyar levéltáros közösség tagjaival határokon belül és kívül. Csak így képzelhető el a levéltárakban 
őrzött kulturális javaink fennmaradása, gyarapodása és társadalmi hasznosulása. Ennek a szakmai 
együttgondolkodásnak a továbbvitele csak akkor érhető el, ha az MLE továbbra is részt vesz a 
szomszédos és közép-európai országok éves rendezvényein, legnagyobb konferenciáin. Az NKA 
pályázati támogatásának köszönhetően, az alábbi rendezvényeken való részvételre nyílt lehetőség. 

 
 

 PROGRAM IDŐPONT HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 

1
. 

Varsói Nemzetközi 
Levéltári Nap és a VI. Varsói 
Levéltári Piknik 

2015. június 11–
14. 

Varsó, 
Lengyelország 

Csombor 
Erzsébet, Ólmosi 
Zoltán, Tyekvicska 
Árpád 

2 European Rural History 2015. Girona, Tóth Judit 



. Organisation konferencia szeptember. 7-10. Spanyolország 

3
. 

Nemzetközi Levéltári 
Tanács (ICA) konferenciája 

2015. 
szeptember 27-30. 

Reykjavík, 
Izland 

Boross István 

4
. 

85. Német Levéltári Nap 2015. 
szeptember 30.-
2015. október 3. 

Karlsruhe, 
Heidelberg, 
Németország 

Kenyeres István 

5
. 

Szlovén Levéltárosok 
Egyesületének Vándorgyűlése 

2015. október 
15-16. 

Ptuj, 
Szlovénia 

Foki Ibolya 

6
. 

Osztrák Levéltárosok 
Kongresszusa 

2015. október 
20–21. 

Graz, 
Ausztria 

Ólmosi Zoltán 

7
. 

Horvát Levéltáros 
Tanácskozás 

2015. október 
21-23. 

Topusko, 
Horvátország 

Polgár Tamás 

 
 
Részletes beszámolók és képek az egyes utakról 
 
1. Varsói Nemzetközi Levéltári Nap és a VI. Varsói Levéltári Piknik 
 

Beszámoló a varsói Nemzetközi Levéltári Napról és a VI. Varsói Levéltári Piknikről 

2015. 06. 11. – 2015. 06. 14. 

 

A visegrádi országok levéltáros egyesületeinek a képviselői 2006-ban írták alá azt a 

szándéknyilatkozatot, amelyre alapozva évről évre egyeztetnek szakmai kérdésekben. Felmerült egy 

közös levéltári periodika megjelentetésének igénye is. Tavaly a Magyar Levéltárosok Egyesülete 

szekszárdi vándorgyűlésén javasolta a lengyel küldöttség vezetője dr. Hanna Krajewska, a Lengyel 

Tudományos Akadémia Levéltárának igazgatója, hogy rendezzenek az egyesületek közös kiállítást az 

1335-ös visegrádi királytalálkozó 680. évfordulója alkalmából.  

A varsói Nemzetközi Levéltári Nap kitűnő alkalom volt a Visegrádi Négyek levéltárosainak 

találkozójára, amelynek célja többek között az volt, hogy megbeszéljék az eddig elért eredményeket, 

és egyeztessék a közös kiállítás megrendezésével kapcsolatos munkák tervét.  

A Visegrádi Csoport levéltárosai találkozója 

Köszöntőjében Hanna Krajewska röviden ismertette levéltáruk tevékenységét, amelyhez szorosan 

kapcsolódik a Lengyel Levéltárosok Társaságának a működése. Az egyesület céljainak – a szakmai 

kérdések megoldása, módszertani problémák megvitatása és a levéltárak és levéltárosok társadalmi 

presztizsének növelése – megvalósítása érdekében együttműködést alakítottak ki más egyesületekkel 

és szervezetekkel otthon és külföldön. Az együttműködés elsősorban tudományos konferenciák, 

kiállítások, továbbképzés stb. formájában valósul meg.  

Ezt követően Mária Grófova, a Szlovák Levéltárosok Egyesületének elnöke számolt be az 

egyesület munkájáról. Nagyon jó kapcsolataik vannak magyar levéltárakkal, többek között a 

veszprémi levéltárral, és igen sok kirándulást szerveztek külföldi levéltárakba tapasztalatcsere 

céljából.  

David Valusek, a Cseh Levéltárosok Egyesülete elnöke elsősorban az egyesület internetes 

megjelenését mutatta be, hangsúlyozva a facebook jelentőségét. 



Ólmosi Zoltán az MLE alelnöke német nyelvű beszámolójában ismertette röviden az egyesület 

tudományos, ismeretterjesztő és kiadói munkásságát, amelynek fontos visszatérő állomása az 

évenként megtartott vándorgyűlés, amelynek 2015-ben Gödöllő ad otthont. 

A 2015. év közös vállalkozása a Visegrádtól Visegrádig című kiállítás megrendezése. A 

forgatókönyvet a lengyel kollégák állították össze: 

Visegrádtól Visegrádig (kiállítási terv) 

1. Szentek (Nepumoki Szent János, Szent Adalbert, Szent Kinga, Szent István, mások) 
2. vallás (kereszténység, Husz János, a tolerancia eszméje, Lengyelországban: Cseh Testvérek, A. 

Komensky), reformáció 
3. hősök (Zizka, J. Bem, M. Beniowski, J. Poniatowski), II. Rákóczi Ferenc 
4. népi hősök (Jánosik, Ondraszek) 
5. közös földek, közös határok (például Spisz, vita Morskie Oko-ról)  
6. közös királyok (Nagy Lajos, I. Ulászló, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király, János 

Zsigmond) 
7. dinasztiák (házasság) Piastok és Árpádok, Anjouk 
8. királyi koronák, jelvények 
9. közös harcok (tatárok, törökök, Népek Tavasza) 
10. tudomány (diákok a Jagello Egyetemen, Sedziwój?)  
11. hadsereg (egyenruhák) 
12. kulinaria szakácskönyv, magyar étel fényképe pl. halászlé, esetleg recept 
13. pánszláv mozgalom (nemleges) 
14. művészet (zene, festészet, irodalom) Liszt, Chopin, Balassa Bálint, Képes Krónika 
15. sport (Sobieski vízitúra; labdarúgás 6:3, Puskás)  
16. II. Világháború – lengyel menekültek 
17. harc a kommunizmussal (1956, 1989; rendszerváltás) 
18. Visegrád a XIV. században 
19. A Visegrádi eszme ma (+ a Visegrádi Négyek országai levéltárosainak Poprádon elfogadott 

célkitűzései) Visegrádi négyek szerződés aláírása – Benkő Imre felvétele 
 

Az egyes pontokhoz három – négy dokumentumot ad be a kiállítást kivitelező lengyel kollégákhoz 

minden egyesület, akik a kiállítás anyagát roll-up formában készítik el. A kiállítás 2015 decemberében 

nyílik Varsóban. A megnyitó alkalmából tudományos konferenciát szerveznek. 2016-ban 

Magyarországon, Visegrádon lesz a vándorkiállítás következő állomása, amelyhez szintén kapcsolódik 

konferencia. A programról már leveleztek a Visegrádi Múzeum igazgatójával, aki fogadókészségéről 

biztosította a lengyel kollégákat. Küldöttségünk ígéretet tett arra, hogy felveszi az MLE is a 

kapcsolatot a múzeum igazgatójával. Ólmosi Zoltán javasolta, hogy a kiállítást Budapesten is be 

kellene mutatni, hiszen ott nagyobb látogatottságra lehet számítani. Csehországban, Prágában, 

Szlovákiában Pozsonyban rendezik meg a kiállítást. 

Az anyagot digitalizált formában kérik. Csombor Erzsébet, aki Farkas Andreával (MNL) vesz részt a 

magyar anyag összeállításában, formai kérdéseket tisztázott. A kiállítás anyagát digitalizált formában 

várják a készítők, mind a JPG, mind a TIF formátum megfelelő. A képaláírásokat külön fájlban kérik. 

Előbb a rövid ismertető szöveg, alatta a jelzet és az őrzési hely. 

VI. Varsói Levéltári Piknik 

 VI. Varsói Levéltári Pikniket dr. Hanna Krajewska az Akadémiai Levéltár igazgatója és prof. Władysław 

Stepniak, az Állami Levéltárak Főigazgatója nyitotta meg. 



A Lengyel Tudományos Akadémia Levéltára szervezésében 13 levéltár és múzeum mutatkozott be 

az épület termeiben, szobáiban és folyosóin kialakított kiállító termekben. Idén először a cseh, a 

szlovák és a magyar kulturális intézetek is meghívást kaptak a piknikre. A meghívással a cseh és a 

szlovák intézetek éltek. Az Akadémia udvarán kapott helyet a varsói Kossuth Lajos Gimnázium, a 

sörsátor és egy pékárus. Az Akadémia előtti téren kézművesek, levéltáros egyesületek, kiadók 

állították fel a sátraikat.  

A rendezvényhez csatlakozott a Polin Lengyel Zsidó Történeti Múzeum és a Városi Víz-és Csatorna 

Művek. 

A piknik témája idén a Külföldiek Varsóban címet viselte. A levéltárak és a múzeumok elsősorban 

az ehhez a témakörhöz kapcsolódó anyagaikból válogattak fényképeket, iratokat stb. Az intézmények 

könyvkínálata gazdag kiadói tevékenységre utal. A kiállításokat előadások egészítették ki. A 

gyerekekről sem feledkeztek meg – kézműves foglalkozások és verseny várta a fiatalabb korosztály 

tagjait. A Varsói Állami Levéltár tejkaramellával is kedveskedett a látogatóknak. A téren dixieland 

szólt, a Kossuth iskola tanulói gulyást főztek, az akadémia dísztermében amatőr énekesek, táncosok 

szórakoztatták a vendégeket. 

A Központi Katonai Levéltár kiállítása különösen érdekes volt a számunkra. A magyarok a lengyel 

légiókban című tabló névsorokkal, fényképekkel, igazolványokkal mutatta be a lengyel légiókban 

harcoló magyarokat. A tabló anyagát ajándékba megkaptuk a lengyel kollégáktól. 

A Városi Víz-és Csatorna Művek ipari műemlék része is nyitva állt a látogatók előtt. Színvonalas 

kiállítás mutatta be a telep kialakítását, a víz tisztításához és a csatornázáshoz használt eszközöket, ill. 

azok tervrajzi változatát. Különösen lenyűgöző volt a víztisztításra használt boltíves csatornarendszer 

festői látványa. 

A lengyel levéltárosok tájékoztatása szerint a rendezvény évek óta sok látogatót vonz. Az anyagi 

fedezet biztosítása azonban idén már nehézséget okozott. 

 

Budapest, 2015. június 16. 

 

     Csombor Erzsébet – Ólmosi Zoltán – Tyekvicska Árpád -  
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2. European Rural History Organisation konferencia 
 

Beszámoló az European Rural History Organisation konferenciáról 



Girona, 2015. szeptember 7–10. 

A KONFERENCIA JELENTŐSÉGE 

A 2009-ben életre hívott European Rural History Organisation (EURHO) szervezésében 
kétévente kerül megrendezésre egy nemzetközi vidékkutatással foglalkozó konferencia. A 
konferenciára jelentkezők összesen 73 panel közül választhattak, amelyek a középkortól 
kezdve napjainkig ölelték fel a vidékkutatás legfőbb kérdéseit, elsősorban Európát érintően, 
de egyes panelek kimondottan az Európán kívüli világra koncentrálnak.  

Az EURHO, amely egy viszonylag új szakmai szervezet, alapvetően interdiszciplináris 
alapokon nyugszik, így az előadók között történészeken kívül szociológusok, néprajzosok, 
gazdasági földrajzzal és kulturális antropológiával foglalkozó szakemberek mellett 
természetesen a levéltárosok sem hiányozhattak.  

A konferencia kiváló lehetőséget jelentett annak megismerésére, hogy a nemzetközi 
tudományos életben milyen jellegű agrárkutatások folynak. Azért tartom mindezt nagyon 
fontosnak, mert a hazai tudományos életben ugyanakkor méltatlanul háttérbe szorult a 
szakemberek ez irányú érdeklődése, miközben a levéltárak iratanyagában számos vonatkozó 
forrás áll rendelkezésre, kiaknázatlanul. A konferencia mindemellett alkalmat adott továbbá 
a külföldi kollégák megismerésére, a velük való kapcsolatépítésre.   

 

A KONFERNCIA HELYSZÍNE: 

Ebben az évben Spanyolországban az University of Girona ad otthont a rendezvénynek. 

A KONFERNCIA IDŐPONTJA: 

2015. szeptember 7–10.  

A The Kulaks in Hungary in the 1950's című előadássomra szeptember 9-én került sor a 31. 
panelban [Panel 31: Neither elite nor poor. Middle classes and social change in countryside 
in historical perspective.] http://www.ruralhistory2015.org/panel31.html  

TÉMAMEGJELÖLÉS 

Előadásomban a magyarországi „kulák” gazdák helyzetével, ellehetetlenítésével, a 
kuláklisták készítésével foglalkozom, bemutatva természetesen, hogy hazánkban milyen 
szempontok szerint, kiket tekintettek „kuláknak”, illetve, hogy az 1950-es évek során hány 
embert bélyegeztek így meg. 

AZ ELKÜLDÖTT ABSZTRAKTOM MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATA 

Magyarország vezetői a II. világháborút követően egy, az ország sajátosságait, 
hagyományait figyelmen kívül hagyó, idegen hatalom akaratának alárendelt berendezkedés 
megvalósítására törekedtek „Sztálin legjobb magyar tanítványának”, Rákosi Mátyásnak 
irányítása alatt. A torz elképzeléseken alapuló, kényszerhatalmi eszközökkel fenntartott 
rendszer legfőbb célja a szovjet mintát követő iparosítás megteremtése volt, aminek alapját 
a mezőgazdaságból elvont jövedelmek képezték. Ennek jegyében a Magyar Dolgozók Pártja 
(MDP) legfőbb társadalmi bázisának és szövetségesének a munkásságot tekintette. A 



parasztsághoz való viszonya azonban már jóval összetettebb volt. Az MDP 
parasztpolitikájának alapját az ún. lenini hármas jelszó határozta meg: „Támaszkodj a 

szegényparasztra, harcolj a kulák ellen, és szövetkezz a középparaszttal”.  

De kik is voltak a „kulákok” és miért támadták őket a diktatúra, azon belül is az ötvenes 
évek legsötétebb esztendeiben? Az orosz nyelvből átvett „kulák” szó a paraszti társadalom 
legfelső részét takarta, akiket neveztek nagygazdának vagy zsírosparasztnak is. „Kuláknak” 
azokat a gazdákat tekintették, akiknek a földterülete 25 hold felett volt. Számuk meghaladta 
a 70 ezret. Magyarországon az 1945-ben végrehajtott földreformmal felszámolták a 
nagybirtokrendszert. Így a valójában inkább középbirtokosnak tekinthető „kulákok” váltak a 
paraszti társadalom legnagyobb földterülettel rendelkező, önálló gazdálkodást folytató 
csoportjává, ők képezték az ún. gazdaelitet.  

A pártállam ezért a kizsákmányoló, kapitalista rendszer utolsó maradványként tekintett 
erre a társadalmi csoportra, akikben egyúttal a szocializmus építésének, a mezőgazdaság 
szocialista alapon történő átszervezésének, a kollektivizálásának akadályát látták, azaz 
ellenségnek minősültek. Ebből következett az is, hogy a kommunista rendszer 
mellőzhetetlen vonásának, vagyis az állandó ellenségkeresésnek egyik fő bázisává, egyúttal 
áldozatává vált ezen társadalmi csoport.  

Milyen eszközökkel igyekezett őket megfélemlíteni, ellehetetleníteni, végső soron 
megsemmisíteni a hatalom? 

Kitalált ürügyek révén állandó jelleggel folyt a zaklatásuk. Rendszeresen megjelentek 
portáikon a rendvédelmi szervek emberei, rekvirálták terményeiket, felforgatták házaikat. 
Sokakat internáltak, kitelepítettek vagy munkaszolgálatra kényszerítettek. Alig akadt köztük 
olyan gazda, aki ellen az 1950-es években ne folyt volna bírósági eljárás.  

A sztálini modellt megvalósítani kívánó pártállami rendszer teljes mértékben 
megszüntette a hatalmi ágak szétválasztását, ezáltal a bíróság betagozódott az igazgatási 
apparátusba. A Rákosi-éra jogszolgáltatását az ún. büntető bíráskodás túlsúlya jellemezte, 
amelynek elsőrendű feladatává tették, hogy a diktatúra célkitűzéseinek megvalósításához 
minden segítséget megadjon. Ennek jegyében középpontjában az államhatalmi és 
államigazgatási szervek igazgatási és termelési feladatainak büntetőeszközökkel való 
megoldása állt. A büntető bíráskodás tehát olyan eszközzé vált, amelynek szolgálatba 
állításával a hatalom biztosítani igyekezett a társadalom strukturális átalakítását, a 
tulajdonviszonyok megváltoztatását, az ideológiai arculat átformálását, és végül, de nem 
utolsó sorban a politikai ellenfelek megsemmisítését.  

A megindított bírósági eljárások keretében hosszabb-rövidebb börtönbüntetés kiszabása 
mellett kisebb pénzbírságtól kezdve akár teljes vagyonelkobzással is lehetett sújtani egy-egy 
gazdát. Az ilyen ítéletet az is befolyásolta, hogy a helyi tsz-nek szüksége volt-e az adott gazda 
földjeire. Mindezzel egyetlen célja volt tehát a kommunista hatalomnak: az önálló 
gazdálkodás teljes ellehetetlenítése, ennek folytán pedig a gazdaelit teljes felszámolása.  

Budapest, 2015. szeptember 15. 

Tóth Judit  

 



 

 
*** 

 
3. Nemzetközi Levéltári Tanács (ICA) konferenciája 

 

Beszámoló az ICA 2015. szeptember 28–29-én Reykjavíkban rendezett éves 
konferenciájáról 

 
A Magyar Levéltárosok Egyesülete megbízásából és képviseletében vettem részt a 
Nemzetközi Levéltári Tanács (ICA) soros konferenciáján. Szeptember 26-án (szombaton) 
reggel indultam Reykjavíkba az Egyesület munkatársa által előre lefoglalt Budapest-Genf 
easyJet (EZS1334) repülőgépjárattal, majd genfi átszállás és 4 órás repülés után ugyancsak az 
easyJet (EZS1521) repülőgépével landoltam Reykjavíkban. 1,5 órás transzferutazás (Keflavík 
nemzetközi repülőtér – Reykjavík) után elfoglaltam a konferencia idején szállásomul szolgáló 
szobát a Hotel Orkinban (Brautarholti 29, 105 Reykjavík, Iceland). 

 
A konferencia hivatalos programját megelőzően a fő esemény előtti hétvégén már 

különböző elnökségi és bizottsági ülések zajlottak a Hilton Reykjavík Nordica Hotelben, 
amely egyébként a konferenciának is helyet adott. Ezekről az ülésekről beszámolni nem 
tudok, miután ezek természetszerűleg zártkörű megbeszélések voltak. 

 
Szeptember 27. 
A vasárnap folyamán megrendezett workshopokra már a konferencia bármely résztvevője 
bejelentkezhetett. A Hilton Hotel közelében található Ármuli Középiskola épületében 
megrendezett workshopokon 11 téma közül lehetett választani. Olyan témákat hirdettek 
meg, mint az információ-kezelés/irányítás (Information Governence – IG) érettségének 
felmérési módszerei, a levéltári érdekképviselet gyakorlati feladatai, a Bit Curator digitális 



nyílt forráskódú szoftverrel való ismerkedés, a biztonság, tolvajlás és üzérkedés a 
levéltárakban kérdésköre, e-iratok records managementje (ICA-Req Module 2), illetve 
további kormányzati records management kérdések. A konferencia egyik kiemelt témája a 
levéltárak biztonságának több szempontú megközelítése volt, ennek megfelelően a 
levéltárakban növekvő tendenciát mutató lopási esetek és feketepiaci árusítás témáját 
boncolgató workshopra ültem be. Ole Magnus Mølbak Andersen, a Dán Nemzeti Levéltár 
munkatársa vezette le az ülést.  Két előadással indították a témát. Mølbak Andersen a 
Dániában 2012-ben nagy port kavart esetről számolt be, amikor két kutatóként 
bejelentkezett egyén több mint 2000 db II. világháborús dokumentumot lopott el a Nemzeti 
Levéltár kutatószolgálatáról. Az esetet követő belső vizsgálatok és a rendőrségi nyomozás 
eredményei nyomán bekövetkező paradigmaváltás és a megtett intézkedések sok tanulságot 
hordoznak. Egyrészt a levéltár életére is befolyással volt az eset, másrészt a jogi szabályozás 
is szükségessé vált, hogy a levéltár a látogatókkal szemben foganatosíthassa a fokozott 
ellenőrzés eszközeit. Anna Karín Hermodsson a Svéd Nemzeti Levéltár képviseletében a 
tárgyban készült 2007-es EBNA jelentésre támaszkodva elemezte a levéltári irattolvajlások 
hátterét. Mit, hogyan, miért és kik tulajdonítanak el? Természetesen tőle is hallhattunk 
konkrét svédországi esetekről is.  

Az előadásokat követő beszélgetéseken további szempontok is felmerültek, például 
érdemes figyelmet fordítani a levéltárak személyzete által elkövetett tolvajlási esetek nem 
kis számára is, vagy a kutatóterem kialakításának módozatai segíthetik a biztonságosságot, 
de szóba került a digitális dokumentumok engedély nélküli felhasználásának problémaköre 
is. A workshop jó alkalmat nyújtott a különböző kultúrkörökből érkezett levéltárosokkal 
(Nigéria, Dél-Korea) való párbeszédre is. 2013-ban az MLE kiküldöttjeként részt vettem Dánia 
és Anglia több levéltárát tapasztalatszerzési céllal meglátogató delegáció munkájában. Az ott 
megismert külföldi kollégákkal is sikerült újra találkozni a workshopon, mint például Ole 
Magnus Mølbak Andersennel a Dán Nemzeti Levéltárból, illetve Tim Harrisszel, London Város 
Levéltárának egyik vezetőjével. 

 
Szeptember 28. 
Reykjavíkban, Izland fővárosában a világ levéltárainak legnagyobb seregszemléjén 75 ország 
közel mintegy 480 levéltárosa gyűlt össze. A világ minden részét képviselték a szakmabeliek, 
bár hozzátehetjük az ICA tagországok száma 198, tehát még van lehetőség a részvétel 
kiterjesztésére. A konferencia első napja a hivatalos megnyitóval kezdődött a Hilton Hotel 
földszinti előadótermében. Eiríkur G. Gudmundsson, a házigazda Izlandi Nemzeti Levéltár 
főigazgatója és David Fricker, az ICA elnöke vázolták fel a konferencia témáját és küldetését. 
Elmondták, a civilizált társadalom alapjai képezik a konferencia tematikáját. Archives: 
Evidence, Security, & Civil Rights – a levéltár, amely bizonyosságot ad, biztonsággal őriz és 
egyben a polgári jogok letéteményese. A levéltárak alapvető feladata a hiteles, megbízható 
információk biztosítása (a konferencia alcíme: ensuring trustworthy information). Ehhez a 
kérdéskörhöz szorosan kapcsolódik a 21. században kiemelkedő jelentőséggel bíró digitális 
technológia szerepe a levéltárak életében. A digitális adattömeg magában hordozza az 
adatbiztonság, az adatvédelem problematikáját, hogyan menedzselhető ez a terület a 
roppant sok problémával küszködő világban. A ma levéltárosainak stratégiai megoldásokat 
kell találniuk a jövő számára.  

A megnyitó részeként a főszponzor Ancestry és az aranyfokozatú szponzor, a 
FamilySearch mutatkozott be. Mint ismeretes, mindkét vállalkozás a családtörténeti 
kutatások területén jeleskedik, annak is online szolgáltatási oldalára helyezve a hangsúlyt, 



rengeteg digitalizált forrást és óriási mennyiségű személyes adatot kezelve. A két portál 
bemutató között a nap vitaindító előadását dr. Gudni Th. Jóhannesson, az Izlandi Egyetem 
történész professzora tartotta, akinek fő kutatási területe a 20. század második felének 
hidegháborús izlandi titkosszolgálati tevékenysége. Előadásában is főként az akkori politikai 
elitet érintő telefonlehallgatásokról beszélt, és ezen dokumentumok felkutatásáról, illetve 
arról a harcról, amelyet a felvételek nyilvánosságra hozataláért folytatott. 

 
Ezt követően párhuzamosan négy szekcióban kezdődött meg a konferencia-előadások sora. 
A szekciók témakörei és a teljesség igénye nélkül előadástémái a következők voltak:  

a, a levéltárak által gyűjtött információk, dokumentumok és a polgári jogok 
kapcsolatának vizsgálata, amibe belefért a Feröer-szigeteken a modern records management 
kialakulásának útja, vagy az üzleti szféra vállalati levéltáraiban az emberi jogok 
megsértésével kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés, vagy az arkansasi egyetemi 
levéltárak polgárjogi küzdelmeket dokumentáló gyűjteményeihez való hozzáférés 
problémáinak taglalása. 

b, az információkezelés a modern társadalomban: a nyílt hozzáférésű adatok és a 

partnerség, ezek a előadások az e-iratok kezelésének, illetve a szabványokra épülő, 
interoperabilitást elősegítő eszközöknek a témakörére fókuszáltak, 

c, az információs biztonság és megőrzés szekcióján belül külön blokkot képezett a 
háborús helyzetek és a természeti katasztrófák, klimatikus változások okozta kockázatok 
tárgyalása, valamint a digitális és digitalizált információk biztonságos és hosszú távú 
megőrzésének különböző gyakorlatait mutatták még be. 

d, az ICA program bizottság előadásai szekciójában ICA projekteket, stratégiákat 
bemutató, elemző beszámolókat vonultattak fel. Így például az ICA a levéltári 
raktárépületeket világszerte felmérő kérdőívének eredményéről, az iratokhoz való 
hozzáférés biztosításának a workshop kapcsán már taglalt biztonsági kockázatairól, az 
UNESCO PERSIST projektjéről, vagy az ICA Afrika stratégiájáról is hangzottak el előadások. 

 
A szekciók munkájának végeztével kezdődött az ICA általános közgyűlése. A közgyűlésen 

a Magyar Levéltárosok Egyesületét, mint B kategóriájú tagot képviseltem. A különféle 
szakmai, vezetői jelentésekből megtudhattuk, hogy az ICA Titkársága az elmúlt 12 hónapban 
általános átalakításon ment keresztül. Személyi változások mellett megújult a 
kommunikációs és marketing terület, új szolgáltatásokat fejlesztettek ki a tagság számára, az 
irodán belül modernizálták a menedzsmentet. Az elnöki beszámolóból kiderült, hogy az I. 
világháborús évforduló nemzetközi szinten is fontos szereppel bír a levéltári terület számára, 
az UNESCO-val való partnerség a PERSIST projektben nyilvánul meg, az ICA-AtoM fejlesztése 
is az elmúlt év fontos eredménye volt. Az ICA Titkársága tervbe vette a website megújítását. 
A keresés optimalizálása és a mobilapplikációk alkalmazása mellett lehetővé kívánják tenni a 
tagságnak az online tagdíj befizetést is. Az elmúlt év gazdasági beszámolóit is 
meghallgathattuk, végül sor került egy új belső szabályozás elfogadására, amely a főtitkár és 
a főtitkár-helyettes kinevezésének folyamatát rögzíti. 

 

Szeptember 29. 

Az első naphoz hasonlóan egy vitaindító előadás nyitotta a tanácskozást. Gísli Gudjonsson a 
törvényszéki pszichológia professzora ártatlanul elítélt személyek mentesítési esetei kapcsán 
beszélt a levéltári információ bizonyító erejéről. Majd ismét párhuzamosan négy ülésszak 
kezdődött a Hilton Hotel előadótermeiben. Délelőtt az Információkezelés a modern 



társadalomban témakör előadásai tűntek számomra a legérdekesebbeknek. Kanadai, új-
zélandi, spanyol és dél-afrikai kollégák országaik saját útját mutatták be a nyilvánosság, 
partnerség és együttműködés hívószavak mentén: miként lehet megfelelő jogi háttér 
kialakításával minél jobban kiszélesíteni a hozzáférés lehetőségét a közérdeklődésre számot 
tartó levéltári információkhoz. A kávészünet utáni újabb körben olyan innovatív 
megoldásokat bemutató előadásokat hallgathattam, amelyek rámutattak arra, hogy a 
levéltáraknak nem csupán őrizniük kell az irataikat, hanem feldolgozás után megfelelő 
formában a közönség elé is kell tárniuk az iratokból kinyerhető információkat. Különösen 
izgalmas volt számomra egy holland kisváros történetének feldolgozása, amely az egyes 
házak történetére, illetve egy open source térinformatikai szoftver (Quantum GIS) extra 
lehetőségekkel bővített használatára épül. 

Az általam választott délutáni előadások a személyes adatok védelméről és a szenzitív 

adatokkal való esetleges visszaélésekről szóltak: hogyan lehet egyensúlyt teremteni a 
hozzáférés igénye és a magánszféra védelme között. Maartje van de Kamp, fiatal holland 
levéltárosnő a levéltárosok egyik lehetséges jövőbeli problémájáról szólt. A készülő új 
európai uniós magánszférát védő törvény kapcsán felmerült egy új elv, a „right to be 
forgotten”, azaz ha valaki kéri, a rá vonatkozó személyes információk törlését is előírhatja a 
jogszabály. Miként őrizhető meg így a levéltári iratok integritása? Ha nem töröljük az 
információt, hogyan biztosítható az iratokhoz való hozzáférés? Eddig a levéltárak a maguk 
eszközeivel biztosíthatták a személyes adatok védelmét, most a döntés jogát venné el az új 
törvény. A kínai perspektíva mutatkozott meg a következő előadásban a személyes adatok 
osztályozásának, védelmének és használatának vonatkozásában.  

A záró plenáris ülés mély hatást kiváltó előadással szolgált. Alapvetően az 1990-es évek 
eleji volt jugoszláviai eseményeket idézve világított rá John Hocking, hogy a levéltáros 
számára is eljöhet az az idő, amikor a „hátsószobából a fedélzetre” kell lépnie, és az általa 
gyűjtött és őrzött iratok, információk hitelessége, a nyilvánosság elé tárása tényleges 
társadalmi súllyal bírhat. 

Végül Dél-Korea bemutatkozásával zárult a konferencia. Ugyanis Szöul lesz a 2016. évi 
ICA konferencia helyszíne. Futurisztikus világ, vélhetően még a mostaninál is kevesebb 
európai résztvevővel. De a dél-koreaiak szerint olcsóbb a taxi az izlandinál, és könnyű 
Szöulba az eljutás is, hiszen a világ minden tájáról érkeznek hozzájuk repülőjáratok. A 
konferencia témáját címe határolja be: Levéltárak, harmónia és barátság (Archives, Harmony 
and Friendship). 

A két nap során összesen 17 előadást sikerült végighallgatnom. Igyekeztem minden 
szekció munkájába betekinteni, amennyire ez lehetséges volt. 

 

A hazafelé utat (szeptember 30–október 1.) szintén az MLE által szervezett 
repülőjáratokkal tettem meg. Reykjavíkból genfi átszállással érkeztem meg Budapestre. 
(Keflavík-Genf EZS1522; Genf-Budapest EZS1333) 

 

Köszönöm a lehetőséget a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Nemzeti Kulturális 
Alapnak, hogy részt vehettem a levéltári világ legnagyobb szabású nemzetközi 
rendezvényén! 

 

Veszprém, 2015. október 4. 



 Boross István  

 
 

 
 



 
 

*** 
 

4. 85. Német Levéltári Nap 
 

Jelentés a 85. Német Levéltári Napon való részvételről 
 

 
Időszak: 2015.09.30.-2015.10.03. 
Helyszín: Karlsruhe, Heidelberg (Németország) 

 

A kiutazásra szeptember 30-án került sor. Budapestről a 12.10-kor induló repülőgéppel kellett volna 
indulnom, azonban a Germanwings Budapest-Stuttgart járata jelentős késéssel indult el, így csak este 
értem Stuttgartba, majd a késői vonatindulás miatt késő éjjel értem vonattal Karlsruhe-ba. 

A tervek szerint a 16.00-kor kezdődő nemzetközi kerekasztalon kellett volna a Magyar 
Levéltárosok Egyesület nevében rész vennem, a jelentős járatkésés miatt azonban erről lemaradtam.  
A konferencia nyitórendezvényén sem tudtam részt venni ugyanezen okok miatt. (A kiutazás a 
tervezett 3 óra helyett 12 órát vett igénybe!) 

A Német Levéltári Nap első szakmai napjára október 1-jén került sor. Délelőtti programból az első 
szekcióülésen vettem részt, amelynek címe: Miként érkezik a digitális (anyag) a levéltárba?  

Az első előadást Dr. Katharina Ernst (Stuttgart) tartotta Welche Zukunft hat die Akte? (Milyen 
jövője van az aktáknak?) címmel. Az előadó a papír és elektronikus alapú aktákat vetette össze a 
hagyományos német történeti forrásértékelés elvei alapján. Az elektronikus akták jelentős 
mértékben különböznek a papír alapúaktól, nem csak hordozójuk miatt, hanem mind felépítésükben, 
struktúrájukban, mind pedig „természetükben”, hiszen a document–management–system (DMS)-ben 
tárolt iratok, az adatbázisok, weblapok, e-mailek struktúrája jelentősen eltér  a korábbi papíralapú 
aktákétól, sőt sokszor aktáról sem beszélhetünk. Az előadó szerint a papíralapú akták sem szűnnek 



meg sokáig, viszont jelentősen átalakulnak ezek is, külön tárolt elektronikus metaadataik lesznek, 
illetve bizonyos résziratok is elektronikus környezetben keletkeznek és tárolódnak. Részben eltűnik 
maga az írás, ami korábban az akták részeként, pro domo stb. léteztek. Mindez alapjaiban változtatja 
meg a jelen papír alapú aktáinak forrásértékét.  

Ezt követte Ragna Boden (Münster): Vernetzt, präsent, aktiv – Strategie und Praxis der 

Vorfeldarbeit zur Archivierung elektronischer Unterlagen im Landesarchiv NRW (Hálózatosítva, 
aktívan jelen lenni – Az elektronikus iratok levéltárba adásának előkészítésének stratégiája és 
gyakorlata Észak-Rajna-Westfáliában). Az előadás fő témája a levéltárosok és az informatikusok 
közötti párbeszédre fókuszált. Az e-közigazgatási törekvéseknek köszönhetőn egyre több olyan 
technológiai vívmányt igyekeznek az iratképzőkre és ezen keresztül a levéltárakra erőltetni, amely 
megoldások hosszú távon történő fennmaradása és fenntarthatósága kérdéseses. Az előadó 
különösen a hosszú távú kormányzati e-stratégia kérdésére fókuszált. Idézett egy 2015 júliusi 
felmérést, ami az e-közigazgatási stratégia megítélésére készült, a felmérésben az önkormányzatok, 
intézmények stb. vettek részt. Az eredmény lesújtó volt: 41% szerint nincs is egységes kormányzati 
stratégia az e-közigazgatás egésze kapcsán, 25% szerint csak egyes projektek vannak, további 25% 
szerint léteznek szakágazatokat átölelő stratégiák, míg 9% szerint csak egyes szakterületeken belül 
vannak stratégiák.  Ezt követően az “Akte on demand” kérdésköréről beszélt az előadó. Az akták egy 
interfészen keresztül különböző technológiai rendszerekbe kerülnek, megkérdőjeleződik magának az 
aktának a fogalma is. Szerinte az egyik legfontosabb feladat az, hogy a levéltárosok és az 
informatikusok közös nyelvet tudjanak beszélni annak érdekében, hogy a legalapvetőbb változásokat 
kezelni tudják, ez pedig az, hogy az e-közigazgatásban lényegében felszámolódik a korábbi papíralapú 
akta fogalma és ezt kellene valamilyen szinten levéltári oldalon reprodukálni, megjeleníteni 
(„kívánságra”) az e-iratkezelés keretében levéltárba került e-iratok kapcsán.  

Ezt követően Thomas Kübler (Dresden) előadását hallgattam meg, amelynek címe: 
Erfahrungsbericht des Stadtarchivs Dresden. Zwischenarchiv, Endarchiv volt, azaz a drezdai városi 
levéltár tapasztalatai az átmeneti levéltár és a levéltár kapcsán. Az előadó egy 2014. évi esetről 
számolt be, amikor a drezdai városigazgatás elektronikusan képzett iratai gyakorlatilag 
megsemmisültek. A kár akkora volt, mint a 2002. évi árvízkor a papíralapú akták esetében. Ekkor 
döbbent rá a városvezetés, hogy az e-iratok irattári kezelésével is olyan szinten kell foglalkozni, mint 
a papír-alapúakkal. Az előadó szkepticizmusát fejezte ki a folyamat hatékonysága kapcsán, amíg 
papíralapú akták képződtek, egy idő után tele lettek az irodák, irattárak és akkor szembeötlő volt, 
hogy ezekkel kell valamit csinálni, például selejtezni és levéltárba adni, az e-iratoknál sajnos nincs 
ilyen kényszer, ami az iratképzőket motiválná. Drezdában mindenesetre pénzt nem sajnálva 
igyekeztek rekonstruálni a 2014. évi akta-eltűnést, új szabályozókat alkottak és az átmeneti levéltár 
feladatává tették az e-iratok őrzését. Kicsit későn. 

A délutáni programban a 3. szekció előadásain vettem részt. A szekció címe: A levéltári 
segédletkészítési-szabványok és az internetes közzététel címet viselte.  

Karsten Kühnel (Universitätsarchiv Bayreuth)  előadása a Funktionen als Räume für institutionelle 

Episoden – Normdateien nach ISDF (A funkciók mint az intézményi epizódok tere – normalizált adatok 

az ISDF alapján) címet viselte. Az előadó a Nemzetközi Levéltári Tanács által 2007-ben kiadott 
International Standard for Describing Functions (ISDF), magyarul A Funkciók Leírásának Nemzetközi 

Szabványa felhasználásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg. A Bayreuth-i Egyetem levéltára 
ugyanis ISDF alapú leírásokat készít több területen is, a német terminológiában olyan Normdatei-eket 
(norma-adatokat) készítenek az egyes igazgatási funkciók leírására, amelyeket szabványosan 
készítenek és más levéltárak számára is elérhetővé tesznek. Az előadó rámutatott arra, hogy 
Németországban az ICA szabványok alkalmazása sokadrangú kérdés volt mindeddig, holott azok 
segítségével pl. az ISDF alkalmazásával sok levéltári diszkrepancia megoldható volna. 

Ezt követte Daniel Fähle (Stuttgart) előadása „Nehmen und Geben.“ Archive als GND-Nutzer und –

Beiträger. Venni és adni – Levéltárak mint GND-használók és előállítók címmel. Németországban a 



könyvtárak kezdték el „gyártani” a Gemeinsame Normdatei (GND) leírásokat, ami lényegében az 
authority recordoknak felel meg (német levéltári kontextusban Descriptor, magyar fordításban 
levéltári azonosító leírások, ami a könyvtári besorolási rekord funkciójához hasonlítható). Az előadó 
részletezte a Német Nemzeti Könyvtár GND projektjét, amelynek eredményeként kész GND 
leírásokat vehetnek át az intézmények, levéltárak. A projekt keretében létrejött Gemeinsame 

Körperschaften (GKND) adatbázisban jelenleg már tíz millió leírás található, hét millió személy, 1,1 

millió testület, 600 ezer kongresszus, vásár, 30 ezer földrajzi objektum, 200 ezer szakfogalom 

található. A Baden-Württembergi Szövetségi Levéltár együttműködik a Német Nemzeti Könyvtárral a 
projektben, aminek keretében ők 26 500 helynév azonosító leírását adták át. 

A szekció utolsó előadója Georg Eckes (Frankfurt am Main) volt, aki Kooperativ gepflegte 

Normdaten: Das Kooperationsprojekt IN2N und die Folgen. (Kooperatív létrehozott normaadatok: az 

IN2N kooperációs projekt és következményei) címen tartotta meg előadását. Itt lényegében a Német 
Filmarchívum és a Német Nemzeti Könyvtár közös projektjét mutatta be (Pilotprojekt IN2N – 

Institutionenübergreifende Integration von Normdaten der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und 

des Deutschen Filminstituts – DIF), amelynek célja a Német Filmarchívumban található művek (83 
ezer film) és az azokban közreműködő 186 ezer személy norma-leírásának Gemeinsame Normdatei 

(GND) elkészítése. 

Ezt követően részt vettem a külföldi meghívottakkal közös informális találkozón, ahol 
megbeszélést folytattam a Német Levéltárosok Egyesületének vezetőségével. 

A konferencia következő napján (október 2.) a Német Levéltárosok Egyesületének szekciói 
tartották meg üléseiket (állami, önkormányzati, uradalmi- és családi, gazdasági, parlamenti és 
pártarchívumok). Magam az önkormányzati szekció ülésén vettem részt, ahol az anyakönyvi 
nyilvántartások adatbázisairól, a papíralapúak digitalizációs projektjeiről volt szó (pl. a drezdai városi 
levéltár az Ancestry-vel való együttműködésének tapasztalatait osztotta meg). Ezt követően a német 
városok szövetségének éves konferenciáján tartott levéltári szekció üléséről hallottunk beszámolót. 

Délután szakmai program keretében Heidelbergbe utaztam. Eleget téve Dr. Peter Blum, a 
Heidelbergi Városi Levéltár igazgatója meghívásának, látogatást tettem a frissen átadott városi 
levéltárban. Megtekintettem a levéltár új épületét, amelyet egy főiskola garázsában és alagsorában 
alakítottak ki. Az épületet nívósan alakították át, modern klíma-rendszerrel ellátott raktárakat hoztak 
létre a kb. hétezer irat-folyóméternyi városi anyag tárolására. Kutatóterem és a kiszolgáló irodák is 
mind kiválóak, annak ellenére, hogy elhelyezésük a szuterén szinten történt. Még egy kisebb 
restaurátor és digitalizáló-műhely berendezésére is sort tudtak keríteni. Az épület hátránya viszont, 
hogy messze esik a belvárostól, ennek ellenére a kutatóforgalom mégsem csökkent. Jelentős levéltár-
pedagógiai tevékenységet folytatnak. Az igazgató úrral áttekintettük a német és a magyar levéltári 
egyesületek közötti (Blum úr a gazdasági levéltári szekció meghatározó tagja), valamint a heidelbergi 
városi levéltár és Budapest Főváros Levéltára közötti együttműködés lehetőségét. Ez utóbbi kapcsán 
felmerült egy kiállításcsere magvalósítása is (heidelbergi részről egy, a heidelbergi sörgyártás 
történetét bemutató kiállítás, míg BFL részről a 2014. évi holokauszt emlékkiállítás jött szóba.) 

Október 3-án utaztam haza. Budapestre 14.00-kor érkeztem meg az ezúttal nem késő 
Germanwings által üzemeltetett Stuttgart-Budapest járattal. 

Budapest, 2015. október 12. 
 
       Dr. Kenyeres István  
 
 



 
 

 
 

*** 
 
 



5. Szlovén Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlése 
 

Beszámoló a Szlovén Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén való részvételről 
2015. október 14-15. 

 
A Szlovén Levéltárosok Egyesületének és a Ptuji Történeti Levéltárnak a szervezésében 2015. október 
15-16-án zajlott a szlovéniai Ptujban „Válaszúton a levéltárak” címmel a Szlovén Levéltárosok 
Egyesületének 27. Vándorgyűlése. A Magyar Levéltárosok Egyesületét Foki Ibolya, az MNL Zala 
Megyei Levéltárának főlevéltárosa képviselte a tanácskozáson. 

A program kezdetén Sonja Jazbec, a Szlovén Levéltárosok Egyesületének elnöke, Katja Zupanič, a 
Ptuji Történeti Levéltár igazgatója, valamint Miran Senčar, a város polgármestere köszöntötte a 
vendégeket.  

A nyitónapon, valamint az azt követő napon a plenáris ülésen és a két szekcióban elhangzott 
összesen 19 előadás és referátum a szlovén levéltárügy aktuális kérdéseit vitatta meg. Különösen sok 
szó esett a 2006-os levéltári törvény tavaly bekövetkezett módosításának tapasztalatairól. A 
módosítás folytán az iratokban lévő, személyiségi jogokat érintő adatok 75 évig nem kutathatók. Míg 
korábban a személyes adatokat tartalmazó irat teljes egészére kiterjedt a kutatási korlátozás, most, a 
törvénymódosítás következtében ezen dokumentumok is kutathatóvá válnak a személyiségi jogokat 
érintő adatok anonimizálásával. A törvénymódosítás tehát lényegében javította a levéltári anyag 
hozzáférhetőségét. Kutatók és újságírók – ugyanúgy, mint korábban – egy erre a célra létrehozott 
levéltári bizottságtól kapott külön engedéllyel továbbra is megnézhetik a teljes dokumentumot. 
Abban mindenki egyetértett, hogy mindez jelentős többletmunkát okoz a levéltárosoknak, és különös 
óvatosságra van szükség annak megítélésekor, hogy a kérdéses levéltári anyagban lévő információk 
közül mi minősül védendő személyes adatnak. Emellett több türelmet igényel az ilyen jellegű iratokat 
kikérő kutatóktól is kérésük belátható időn belül történő teljesítését illetően. 

A konferencia címéhez hűen a továbbiakban az előadók részletesen taglalták a levéltárosok és 
levéltárak előtt álló új feladatokat, hangsúlyozva, hogy a megváltozott társadalmi körülmények és 
kutatói elvárások következtében új szakmai kompetenciák kifejlesztése szükséges, ami főként az 
információs technológia levéltári alkalmazásának köszönhető. Másrészt nélkülözhetetlen az iratképző 
szervek működését illető tájékozottság, valamint a velük való jó kapcsolat kiépítése. Míg a 
századforduló előtt a levéltáros munkáját elsősorban a rendezés, segédletkészítés és a publikációs 
tevékenység alapján minősítették, mára már a gyűjtőterületen keletkezett, majdan levéltárba adandó 
iratanyag rendezettségének megtartása és állagának megóvása területén elért hatékonyság is 
bekerült az értékelési szempontok közé. Ennek kulcsa: az iratképző szervekkel és felügyeleti 
hatóságaikkal való szoros együttműködés. Példaként a Szlovén Köztársaság Kultúra és 
Médiafelügyeleti Hatóságának tapasztalatait hozták fel, illetve az oktatási iratképző szervekkel való 
kooperáció nehézségeit vázolták. Rámutattak arra is, hogy mennyire fontos lenne az iratképző 
szervek jogainak és kötelezettségeinek újbóli törvényes meghatározása. A velük való összefogást 
erősítendő több szakmai útmutató készült a közigazgatási szervek anyagában történő selejtezés 
végrehajtására, illetve a Szlovén Országos Levéltár és a Celjei Történeti Levéltár képzéseket 
szervezett az irattárosok és iratkezelők részére. 

A levéltárosok munkájának jobb megbecsülése érdekében a szlovén kollégák ugyancsak sürgették 
a levéltárosok etikai kódexének elfogadását és a titoktartási kötelezettség előírását.  

Az előadások egyikében feltett „Levéltáros, quo vadis?” kérdésre végül is az a válasz született, 
hogy két út lehetséges: vagy kialakítunk egy, a fejlett országokéhoz hasonló, modern levéltári 
szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszert, vagy visszatérünk a középkorba, ahol a korábbi elavult 
módszerekkel folytatjuk munkánkat, és térden állva hódolunk a tudományok, mint például a 
történettudomány előtt, amelyet sokan magasabb rendűnek hisznek. Az előbbi csak a szükséges 
törvényi változtatásokkal, valamint a levéltáros továbbképzés folytatásával érhető el; de a saját 
intézményeinken belül is javítani kell a tisztánlátást annak érdekében, hogy érezhessük, valójában mi 
is a mi küldetésünk.  



A jelképes válaszúton a levéltáraknak mint intézményeknek szintén a fenti koncepcióhoz kell 
igazodniuk, hiszen az egyre nagyobb mennyiségben keletkező elektronikus iratok gyarapodásának 
korában a társadalom is új elvárásokat fogalmaz meg a levéltárakkal szemben. Az alapfeladatok 
végrehajtása mellett mind több szolgáltatást nyújtó intézményekként szeretné őket látni. Ehhez 
azonban nincsenek meg a szükséges anyagi erőforrások. Ezek biztosítása a képzés, továbbképzés 
átalakítása mellett alapfeltétel. A legeslegelső kötelesség azonban – mind a papír alapú, mind az 
elektronikus dokumentumok esetében – továbbra is az iratanyag szakszerű tárolása és állagának 
megóvása kell, hogy maradjon.  

Ezekben a folyamatokban az egyházi levéltárak éppúgy érintettek, mint az államiak. A Ljubljanai 
Érseki Levéltár például, bár csak 1145 folyóméternyi iratanyaggal rendelkezik, 2014-ben mégis 3200 
kutatót fogadott, akik főként a születési, házasságkötési és halálozási anyakönyveket 
tanulmányozták. A napi rendszerességgel használt anyakönyvek károsodását digitalizálással próbálják 
megelőzni. Sok esetben a plébániák is átadják erre a célra saját anyagukat, majd visszakérik azokat. A 
további fejlesztés akadálya itt is a pénzügyi források hiánya.  

Előremutató, hogy sokévi előkészítés után 2012-ben Mariborban az „Alma Mater Europaea – 
European Centre Maribor” nevet viselő felsőoktatási intézményben „Levéltárak és iratkezelés” 
címmel egyetemi mesterképzést akkreditáltak, ahol nagy tapasztalattal rendelkező levéltárosok 
tartanak előadásokat a hallgatóknak. Emellett a szlovén levéltárak is rendszeresen bekapcsolódnak 
egyéb iskolai oktatási programokba, illetve részt vesznek különböző kulturális és művészeti 
rendezvényeken, mint például az évente megrendezésre kerülő Kulturbazár és az Európai Örökségi 
Napok. 

A tanácskozást a Szlovén Elektronikus Levéltár létrehozása érdekében tett lépéseket, a 
megvalósulás fázisait részletesen ismertető előadás zárta. 

Egészében véve elmondható, hogy a szlovén levéltárak és az ottani levéltáros társadalom is a 
magyar társaiéhoz hasonló nehézségekkel szembesül. A társadalmi megbecsülésért vívott küzdelem, 
a finanszírozás elégtelensége, a digitális korszak kihívásai, a megnövekedett felhasználói és kutatói 
elvárások mind azt mutatják, hogy Szlovéniában is, csakúgy, mint Magyarországon fokozni kell az 
érdekérvényesítés hatékonyságát, s hasonló problémákra – európai, de legalább közép-európai 
szinten – akár közös megoldásokat is lehet találni. A megoldások kereséséhez pedig a szakmai 
rendezvényeken való kölcsönös részvétel, a kollégákkal folytatott konzultáció jelentős mértékben 
hozzájárul.  

 
Zalaegerszeg, 2015. október 17.  
        Foki Ibolya  
 



 
 

 
 

*** 
 



6. Osztrák Levéltárosok Kongresszusa 
 

Jelentés az osztrák levéltárosok éves kongresszusáról 
Graz, 2015. október 20–21. 

 

A Magyar Levéltárosok Egyesületének képviseletében 2015. október 19. és 21 között részt vettem az 
Osztrák Levéltárosok Egyesületének kongresszusán. A konferencia, mint azt Willibald Rosner elnök is 
kifejtette a meghívott külföldi küldötteknek adott vacsorán, némileg az Osztrák–Magyar Monarchia 
idejére emlékeztetett, mivel a küldöttek a volt Habsburg birodalom területéről érkeztek: Csehország, 
Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szlovénia. Ugyancsak erre utalt, hogy a vendéglátó 
Stájerországi Levéltár, amely nagyfokú professzionalizmussal készítette elő a tanácskozást, egy első 
világháborús kiállítással is készült a rendezvényre. A háborús propagandát bemutató – interaktív 
elemekkel teletűzdelt, és részben eredeti forrásokat, plakátokat, levelező lapokat felvonultató 
kiállítást szakszerű vezetéssel volt alkalmunk megtekinteni. 

 
A konferencia átfogó címet választott témájául „A jövő levéltárai – Sztenderdek és stratégiák” 

(„Archive der Zukunft – Standards und Strategien”), amelyről azonban hamarosan kiderült, hogy 
tőlünk Nyugatra a levéltárosokat elsősorban nem az elmúlt történelem fontos vagy kevéssé fontos 
kérdései izgatják, az ugyanis hozzátartozik a napi munkához, hanem az iratok, s ezen belül az 
elektronikus dokumentumok megőrzése. 

 
A digitalizáció folyamatának kiszélesedésével, illetőleg az iratok mind nagyobb részének 

elektronikus változatával, új kihívásként jelentkezik, hogy milyen technikai lehetőségeket lehet 
alkalmazni, a nem papíralapú dokumentumok minél kisebb veszteséggel történő megőrzésére. Mint 
azt Josef Riegler professzor, korábbi egyesületi elnök és a házigazda levéltár igazgatója kifejtette: „Az 
eddig nemzeti és nemzetközi téren kidolgozott sztenderdek és eljárási modellek a digitális adatok 
archiválására előfeltételei annak, hogy a levéltárak digitális téren gyorsan növekvő feladatait a jövőt 
biztosító módon végre tudjuk hajtani. További előfeltétel a levéltári személyzet permanens 
továbbképzése. Ehhez szervezünk levéltáros kongresszusokat/vándorgyűléseket és workshop-okat.” 

 
A konferencia a digitalizáció folyamatának, a digitális adattartalom kiválasztásának (történetileg 

értékes vagy sem), archiválásának, illetve az elektronikus adattartalom megőrzésének kérdéseivel 
foglalkozott, s ebben egy igen lényeges szempont is felmerült, ti. hogy Ausztriában a tartományok 
lényegében önállóan döntenek, hogy esetenként eltérő nemzetközi sztenderdeket választanak. Így 
számos olyan kérdéssel szembesülnek, ami pl. Magyarországon nem vetődik fel. Ezért alapvető 
feladat az adatok cserélhető struktúráinak kialakítása. Az előadások, majd az ezt követő workshop-ok 
az elhangzottakat elmélyítve igyekeztek szélesíteni a résztvevők ismereteit. Az első előadó, Karin 

Sperl az ISDIAH, ISAD(G) und ISAAR(CPF) levéltári sztenderdjeinek a levéltári munkának a napi 
gyakorlatban betöltött szerepéről számolt be, de megjegyezte, hogy a könyvtáraktól eltérően a 
normáknak a levéltárakban még nem alakult a hosszú távú tradíciója, s túl kell lépni az előítéleteken. 
A stuttgarti (Baden-Württemberg) levéltár munkatársa, Christian Keitel előadása digitális 
adattartalmak archiválásáról különösen sok kérdést vetett fel, s esetenként a hallgatóság is élénken 
reagált megjegyzéseire. Hannes Kulovits az Österreichisches Staatsarchiv megőrzési terveiről számolt 
be. Súlyos problémát jelent, hogy a szövetségi közigazgatás elektronikus adattartalmai, mire a 
levéltárban kerülnek, már tíz évnél régebbiek, így feldolgozásuk különös gondot és technikai 
felkészültséget igényel.  

 
A konferencia késő délutánján zárt ülésre kerül sor, majd egy a német egyesületnél is megszokott 

programra került sor, amikor a helyi egyetem egyik vezető professzorának gondolatait lehetett a 
világról és a levéltárról meghallgatni. (Johannes Giessauf: Archive und die Welt außerhalb der 

Speicher – Gedanken zum Wissen, Wollen und Wehklagen von BenützerInnen) A vitát gerjesztő és 
érdekes előadás élénk reakciókat váltott ki, hiszen a professzor kutatóként kívülről látva mondta el 



tapasztalatait. Ezt követően a tartományfőnök látta vendégül egy viszonylag rövid fogadás erejéig a 
konferencia résztvevőit. 

 
A második nap délelőtt három munkacsoportra oszlott a konferencia hallgatósága. A három 

munkacsoport témája: Egy levéltári tektonika (szerkezet), mint a sztenderdizált iratfeltárás alapjának 
kidolgozása; 2. Gyakorlati megoldási lehetőségek a digitális archiváláshoz; 3. Kis levéltárak feltárnak 
és összeírnak – professzionálisan és egyszerűen az ISAD (G) segítségével.]. A workshop-ok vezetői a 
záróülésen számoltak munkájukról. Komoly vita a Christian Keitel vezette 2. munkacsoport 
beszámolója körül alakult ki. [A német levéltárost javaslom egy magyarországi előadásra meghívni – 
pl. a BFL előadássorozatához – a kolléga időnként provokatív felvetései gondolat-ébresztőek.] 

 
Lehetőségünk volt a 2000-es évek elején a hajdani karmelita kolostor alsó szintjein kialakított 

75 000 ifm. nagyságú raktár megtekintésére is, ami számomra – ismerve az MNL OL Hess András téri 
épületének kényszerű elhagyását – technikai szempontból különösen érdekes volt. A rendkívül 
ökonomikus módon kialakított tömör raktárakból álló rendszer utólagos kialakítása, az eredeti épület 
„aláépítése” építészeti bravúr volt, s végrehajtásához a pénzeszközöket egy szinte véletlen 
helyzetnek köszönhették.  

 
Érdekes tapasztalat volt, hogy az ÖStA-t szinte alig képviselte valaki, Nikoletzky nyugalmazott 

főigazgató mellett az egyik igazgató és a fent említett előadó. A hivatalos magyarázat az volt, hogy a 
felügyelő szövetségi Belügyminisztérium gördített akadályokat a részvétel elé. 

 
Felmerült, hogy 2013 (Esztergom) óta miért nem vett részt az MLE vándorgyűlésein az osztrák 

egyesület képviselője, azt a választ kaptam, hogy a sűrű programok miatt számukra fontos, hogy 
korábban ismerjék a vándorgyűlés időpontját. 

 
Budapest, 2015. december 15. 
 
Ólmosi Zoltán 
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7. Horvát Levéltáros Tanácskozás 
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A Szakmai beszámoló egyidejűleg felkerült a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra. 
Megköszönve a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, kérjük a beszámoló és az elszámolás 

elfogadását! 
 
Budapest, 2015. december 23. 
 
 
Tyekvicska Árpád  
elnök 


