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Az idei esztendőben július 05. és július 08. között került sor az MLE vándorgyűlésére Gödöllőn, a Magyar
Levéltárosok Egyesülete szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az idei vándorgyűlés
elsődlegesen a 2. világháború és az oroszországi levéltári kutatások kérdését járta körül, de természetesen
a levéltáros szakma egyéb területei is kellő súllyal mutathatták be az eddig elért szakmai eredményeket,
tapasztalatokat. A megnyitó protokollesemény után a vándorgyűlés a Magyarország múltjára vonatkozó
orosz levéltári dokumentumok megismertetésével kezdődött.

Baráth Magdolna osztályvezető (ABTL) elnökletével moderált kerekasztal-beszélgetés az
oroszországi levéltári kutatások kérdését, a kutatók számára meglévő és elérhető lehetőségek
bemutatására vállalkozott. Baráth Magdolna a bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a magyar kutatók
számára az orosz források fontosak, de új források megnyitása is szükséges ahhoz, hogy orosz forrásokkal
árnyaljuk a magyar történelemre vonatkozó képet.

Orosz részről Jelena Namjatova, a Karéliai Köztársaság Állami Levéltára főlevéltárosa kezdte a
konferenciát (Magyar hadifoglyok az Olonyeczki kormányzóság területén az első világháborúban), és
bemutatta a Karéliai Köztársaság Állami Levéltárának a munkáját, és tapasztalhattuk, hogy a nagy földrajzi
távolság ellenére a tervek, célok és vágyak nagyon hasonlóak a nálunk megfogalmazottakkal (levéltárak új
szerepe, közművelődési feladatok megjelenése, az internet hatása a levéltárakra). A magyar-szovjet
kapcsolatokra vonatkozó dokumentumokra utalva hangsúlyozta, hogy a legnagyobb mennyiség az 1.
világháború időszakára vonatkoznak, amikor a magyar származású hadifoglyok a fegyvergyárban és az
erdőgazdaságban dolgoztak, és a legnagyobb építkezést a vasút jelentette.

A Monarchia hadifoglyaival építtetett vasútvonalat 1916. november 6-án nyitották meg, ami a
legnagyobb építkezést jelentette, mintegy 60 000-en dolgoztak az építkezésen. Ennek emlékére 2006-ban
rendeztek egy kiállítást a járási múzeummal együtt és ehhez nagyon sok levéltári dokumentumot használtak
fel, amelyek között nagyon sok magyar vonatkozású információt is tartalmazott. A hadifoglyokra vonatkozó
fond tartalma: rendeletek, utasítások, hadifogolylisták, akiket a vállalatokhoz irányítottak, névnyilvántartó
lapok, elszámolási könyvek, betegségekre és halálesetre vonatkozó feljegyzések. Az iratok között
magánlevél ritkán fordul elő, de a magyar hadifoglyok életére, sorsára vonatkozóan számos információt
Pályázati azonosító: NKA 3508 / 1320

lehet találni. A magyar kutatók figyelmét eddig elkerülte ez a lehetőség, így az előadáson elhangzottak
különösen fontosak a korszakkal és a témával foglalkozók számára, és ráirányította a figyelmünket arra,
hogy nem csak Moszkvában kell kutatni, hanem ki kell terjeszteni a kutatások irányát más levéltárakra is.

Julija Orlova, az Orosz Föderáció Állami Levéltára osztályvezetője (Szovjet–magyar kapcsolatok. Új
kutatási lehetőségek és irányok az Orosz Föderáció Álalmi Levéltárának fondjaiban) a levéltári kutatási
lehetőségeket taglalta, és ismertette a levéltár szerkezetét, működését, a magyar–szovjet kapcsolatok
történetére vonatkozó iratokat. Előadásában részletesen kitért az 1945 után internált hadifoglyokra, az
azokra vonatkozó források történeti értékére. Előadásából megtudhattuk, hogy a szovjet hatóságokat
különösen érdekelte a magyar hadifoglyok hangulata, véleménye, és a rájuk vonatkozó feljegyzések,
dokumentumok egyben részletes névlistát is tartalmaznak. A dokumentumok mennyiségét mutatja, hogy
egyedül 1947-ben mintegy 500 000 levelet küldtek a magyar hadifoglyok Magyarországra. Ezek a
dokumentumok fontosak abból a szempontból is, hogy a magyar hadifoglyok hogyan értékelték a
fogságban eltöltött éveket.

Alekszandre Sztikalin, az Orosz Tudományos Akadémia főmunkatársa (Az 1956. évi magyar
forradalom az oroszországi levéltárakban) a magyar forradalom történetére vonatkozó eddigi és a jelenlegi
munkákat, projektetek ismertette. Hangsúlyozta, hogy Brezsnyev noteszeit most akarják kiadni, mert a
forradalom alatt Kárpátalján bizonyos pártfeladatokat teljesítet, de a munkát nehezíti, hogy a katonai
vonatkozású iratokhoz nagyon nehézkes a hozzáférés, de az Orosz Külügyminisztérium Levéltárával egy
közös projektet szeretnének a szovjet nagykövetek jelentéseiből. Hangoztatta, hogy viszonylag kevés a
forrás, és így a visszaemlékezések is fontosak. Nem tudjuk a szovjet társadalom reagálását a magyarországi
eseményekre, mivel kevés a levéltári anyag, de egyelőre az látszik, hogy a korabeli szovjet társadalom zöme
támogatta a szovjet politikát, ami megkönnyebbülést jelentett a Kreml számára. Reményét fejezte ki, hogy
2016-ban sikerül ezen a területen érdemben továbblépni.

Mihail Prozumenscsikov, az Orosz Állami Legújabbkor-történeti Levéltár igazgatóhelyettese
(Szovjet–magyar kapcsolatok 1957–1969. Levéltári források az Orosz Állami Legújabbkor-történeti
Levéltárban) az oroszországi legújabb-kori levéltár történetét ismertette. A levéltár 1991 előtt nem létezett,
így az anyagát különböző levéltárakból állították össze, amelyek korábban pártlevéltárakként működtek. A
levéltárban az 1950-es évektől 1991-ig keletkezett dokumentumokkal foglalkoznak, amelyek közül a
Központi Bizottság, illetve a Minisztertanács forrásai a legfontosabbak. A kutatási lehetőségekkel
kapcsolatban a legnagyobb probléma az, hogy kezdetben az iratok 95%-a volt titkos minősítésű, ez az arány
napjainkra 45%-ra csökkent. A második probléma a forrásokkal kapcsolatban az, hogy a levéltár struktúrája
70 évig formálódott, és az integrációjuk az orosz levéltári rendszerbe csak részlegesen sikerül. A magyar
vonatkozású forrásokra vonatkozóan megállapította, hogy azokat nehéz megtalálni a fondokban, de
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lényegében bármely fondban lehet találni magyar-szovjet vonatkozású iratokat. Az alábbi fondokban
érdemes magyar vonatkozású forrásokat keresni.

1. Kongresszusok fondja, a Központi Bizottság ülései.
2. Politikai Bizottság iratai, amely a legfontosabb döntéshozó szerv volt, és elmosódott a határ a pártközi
és/vagy államközi kapcsolatok között.
3. Politikai Bizottság titkársága, ahol a pártközi és nemzetközi kapcsolatokról szólnak a források. Hruscsov
alatt fontosabb volt a nemzetközi kapcsolatok.
4. Személyi kapcsolatok anyaga
5. Nemzetközi kapcsolatok osztálya.

Szergej Szloisztov, az Orosz Tudományos Akadémia főmunkatársa (A csehszlovákiai magyarság
történetére vonatkozó források az oroszországi levéltárakban, 1944–1949) előadásában a csehszlovákai
magyarok sorsát ismertette a szovjet/orosz levéltári forrásokon keresztül, bemutatva azt az orosz/szovjet
geopolitikai szemléletet, amely Szovjetunió politikáját a térségünk irányába meghatározta. A csehszlovákiai
magyarok történetére vonatkozó orosz források jól mutatják azt, hogy a térség 1945 utáni sorsát
elsődlegesen Moszkvában döntötték el, így az orosz források fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni,
mivel azok szélesebb rátekintést adnak számunkra, és egyben kiegészíthetik az ismereteinket.

A konferenciát kerekasztal beszélgetés követte, amelyet Seres Attila történész, levéltári delegátus
moderált, aki a bevezetőjében részletesen ismertette a Moszkvai Levéltári Intézet szerepét és feladatait,
hangoztatva, hogy ugyan nagy az érdeklődés az orosz levéltári források iránt, de egyre kevesebben tudnak
oroszul. Emiatt is fontos a magyar levéltáros szakma moszkvai jelenléte, és Magyar Levéltári Intézet
szerepe. A magyar–orosz kapcsolatok a kétezres évek elejére nyúlnak vissza, és az intézet célja a
tudományos élet koordinálása. Ennek keretében 2015. június 22-én létrejött a Magyar Intézet Baráti köre,
amellyel a cél a kapcsolatépítés, tudományos hálózat kiépítése. Levéltárosként arra törekszik, hogy minél
több orosz forrást feltárjon, és jelenleg hat projektben vesz részt. (pl. csehszlovákiai magyarságra vonatkozó
források publikálása, az 1. világháború centenáriuma, Trianon kötet orosz nyelven való megjelenése.)

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója ismertette a kétoldalú kapcsolatok eddigi
eredményeit, amelynek fókuszában az oroszországi levéltári delegátus munkájának segítése áll, amelyhez
az orosz fél is pozitívan áll hozzá. Ezzel párhuzamosan a magyar–orosz vegyes bizottság is fontos szerepet
tölthetne be a kapcsolatépítésben, és a fő cél az, hogy az együttműködést tartalommal töltsük fel.

Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója 2014 nyarán vendégül látta
Szentpétervár levéltára bizottságának delegációját, és magyar részről is szakmai látogatást tettek. Az út
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tapasztalata: orosz részről teljes nyitottság van a kapcsolatépítése, és érdemes szakmai együttműködést
kezdeményezni. 600-700 fő dolgozik ezekben a levéltárakban.

Bonhardt Attila, a Hadtörténelmi Levéltár igazgatója az oroszországi zsákmányanyagok feltárásáról
beszélt, hangsúlyozva, hogy azokban rengeteg magyar vonatkozású anyag található. A kutatásukat azonban
megnehezíti, hogy ezek az iratok még mindig a Belügyminisztérium kezelésében vannak, az orosz törvények
értelmében a hozzáférés csak akkor lehetséges, ha azokról orosz nyelvű fordítás is készül.

Mihail Prozumenscsikov, az Orosz Állami Legújabbkor-történeti Levéltár igazgatóhelyettese TÜKtelenítés kérdését elemezte. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, a levéltári dokumentumokat a kiadásuk előtt
ellenőrzik, ami hosszú folyamat. 2003-tól ez a munka már szakmai alapon működik, de folyamat továbbra is
hosszadalmas és bürokratikus. A dokumentumok 45%-a azért titkos még mindig, mert lassan haladnak,
ötéves terv keretében dolgoznak, és ezt meg kell indokolniuk a tematikában. A levéltári kutatásra a
harmincéves kutatási korlátozás a szabály, de van, amit továbbra is titkos minősítés alatt tartanak.

Julia Germanovna, az Orosz Föderáció Állami Levéltára osztályvezetője is a visszaminősítés kérdését
ismertette, és nyíltan beszélt a szakmai kapcsolatok ellehetetlenüléséről, az ösztöndíjak hiányáról, a
pénzügyi problémákról.

Baráth Magdolna osztályvezető, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és Gruber Mihály
levéltáros, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár megerősítették az orosz kollégák által elmondottakat, és az
ösztöndíj lehetőségek beszűküléséről, a kutatási nehézségekről és az általánosan tapasztalható közönyről
értekeztek.

A kerekasztal beszélgetés második szakaszában a hallgatók tehették fel kérdéseiket és mondhatták
el a véleményüket. Ezek közül kiemelkedett Gecsényi Lajos a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott
főigazgatójának a hozzászólása, aki az osztrák példát felidézve a következetes szakmai munka mellett a
szervezettséget és az anyagi finanszírozás fontosságát emelte ki.

A kerekasztal beszélgetés legfontosabb következtetéseként azt lehet megfogalmazni, hogy a
magyar történelem megismerése számára fontos orosz levéltári forrásokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
és fontos az is, hogy a sajátos orosz-szovjet geopolitikai szemléletet is megismerjük, ennek hatását és
következményeit megértsük. Ehhez azonban következetes forrásfeltárás, jó személyes szakmai és baráti
kapcsolatok, türelem és nem kis mértékben pénzügyi finanszírozás szükséges. Ezek együttesen
eredményezhetnék azt, hogy a magyar–szovjet levéltári kapcsolatok területén érdemben előre tudjuk lépni,
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de nem megfeledkezve az eddig és a napjainkban elért eredményekről, a sikerért eddig kifejtett
tevékenységről.
A Vándorgyűlés 2015. július 7-én a 2. világháború lezárása és következményei témakörben folytatta
a tevékenységét, ahol egy-egy szakterület ismerői foglalták össze a kutatásaik és levéltári munkájuk
eredményeit. Az 1944–1945-ös esztendő egyszerre jelentett felszabadulást és jogi értelemben megszállást,
amit Ólmosi Zoltán levezető elnök, Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa is kiemelt a bevezetőjében.
Kovács Tamás, Cseh Gergő Bendegúz, L. Balogh Béni, Mikó Zsuzsanna általános felvezető eladásainak
elhangzása után következtek a témához kapcsolódó, konkrét eseményeket feldolgozó eladások, kutatási
eredmények bemutatása. Az előadások közül Mózessy Gergely intézményvezető, (Székesfehérvár Püspöki
és Káptalani Levéltára) referátumát lehet kiemelni (A háborús veszteségek az egyházi levéltári források
tükrében), aki az 1944–1945 között keletkezett halotti anyakönyvi adatokat dolgozta fel, és tette azokat
adatbázisba a kollégáival együtt. Ezekből egyértelműen látható, hogy a háborús atrocitások mennyire
érintették a lakosságot, és hangsúlyozta, hogy a historia domusok, amellett, hogy fontos forrást jelentenek,
egyben szenzitív adatokat is tartalmaznak, így azok kutatása és digitalizálása egyelőre csak korlátozottan
lehetséges.

Csönge Attila igazgató (MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára) az 1945-ös földosztás
történetét ismertette, Hudák Helena gyűjteménykezelő (Holokauszt Emlékközpont) a holokauszt utáni
hazatérés nehézségeit, viszontagságait ismertette, Grósz András történész-levéltáros (Jakob Bleyer
Heimatmuseum) pedig a magyarországi németség 2. világháború utáni helyzetét ismertette, amelyben a
németek kollektív felelősségre vonása és büntetése jelentette a fő vezérfonalat.

Utolsó előadóként Erdész Ádám igazgató (MNL Békés Megyei Levéltára) ismertette vázlatosan a 2.
világháború hatását Békés megye lakosságára (Amikor végképp felfordult a világ. Békés megye 1944 és
1947 között). Előadásából megtudhattuk, hogy a harcok során mindkét fél kegyetlenkedett a polgári
lakossággal, és általánosan tapasztalható volt egy erkölcsi széthullás, ami pl. a vagyonbiztonság terén is
megmutatkozott. Az előadó hangoztatta, hogy a negyvenes évek elejétől az évtized végéig számos trauma
érte a soknemzetiségű megye lakosságát, így azok hatása egyértelműen kimutatható a lakosság jelenlegi
lelkiállapotán is. Erdész Ádám az előadásán elmondottakat nemzetközi szakirodalomra alapozva elemezte.
Békés megye lakosságát az 1940-es évtized traumatizálta, és a hagyományos paraszt-polgári társadalom
szövetei szétszakadtak, az államigazgatás tekintélye megroppant. Konkrét példaként említette Mezőberény
lakosságát, ahol a lakosság 25%-ának az életét közvetlenül befolyásolták a zsidótörvények meghozatalától a
németek kitelepítéséig, a magyar-csehszlovák lakosságcseréig terjedő események.

A plenáris ülések után a szekcióülések következtek. Az egyesület Nemzetközi Szekciójának ülése
2015. július 7-én tartotta meg az ülését. A társegyesületek képviselői eszmecseréjének keretet adó
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Nemzetközi Szekció témája ezúttal is kapcsolódott a vándorgyűlés kiemelt tematikájához, az oroszországi
levéltárakban folyó kutatás, iratfeltárás helyzetéhez. A megjelentek ismertették országuk levéltárügyének
erőfeszítéseit és tapasztalatait, melyekre a jelen lévő orosz kollégák reagáltak, hangsúlyozva a sok
tekintetben előnyére változott átláthatóbb eljárásrendet, a kétoldalú megbeszélések, közös projektek
jelentőségét, ugyanakkor utalva a jogszabályi környezetből és a visszaminősítés lassú, bonyolult
folyamatából eredő nehézségekre is.

Maria Grófová, a Szlovák Levéltáros Egyesület elnöke főként korábbi, az 1980-as évekre visszanyúló
tapasztalatokról számolt be, Maria Ryantova, a Cseh Levéltáros Egyesület elnöke pedig tartalmas
tájékoztatást adott a minden jel szerint folyamatos és érdemi munkát végző cseh-orosz levéltáros és
történész vegyes bizottság tevékenységéről. Gabriela Preotesi és Cristian Anita, a Román Nemzeti Levéltár
munkatársai elmondták, hogy 1990 óta a feltárások eredményeként mintegy 80 000 oldalnyi oroszországi
levéltárakból származó másolat jutott el a Román Nemzeti Levéltárba, melyek köre a középkortól a 20.
századi terjed. Az orosz kollégák hozzáállását, támogatását dicsérték, ugyanakkor utaltak arra, hogy a
számukra kiemelt problémát jelentő restitúciós tárgyalások tekintetében nagyon kevés az előrelépés. A 19.
században és a 2. világháború végén egyaránt jelentős romániai eredetű levéltári anyagot vittek
Oroszországba. Külön említették az 1917-ben, Románia megszállása idején orosz szövetségesüknek
államközi szerződés alapján megőrzésre átadott, értékes kéziratokat is tartalmazó kincsek ügyét, mely máig
tisztázatlan.

Anna Gruszczyńska és Małgorzata Wybieralska a Lengyel Tudományos Akadémia Levéltára részéről
viszont eredményes és kölcsönösen előnyös együttműködésről számolt be orosz társintézményükkel, mely
közös kutatásokban és kiállításokban ölt testet. Az utóbbi években pl. a Szibéria felfedezésében szerepet
játszott (többnyire száműzöttként, politikai fogolyként oda került) lengyel tudósokról és Kopernikusz
életének, munkásságának forrásairól került sor ilyenekre.

Marek Ďurčanský a prágai Károly Egyetem Archívumának munkatársa az egyetem hallgatói
adatbázisa, valamint a cseh és a lengyel tudományos akadémiák külföldi, illetve más nemzetiségű tagjaira
vonatkozó feltárás jelentőségét elemezte a magyar és az orosz érdekű kutatások szempontjából.

Magyar részről Gruber Mihály, a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár munkatársa a Voronyezsi Terület
Társadalom-történeti Levéltárában és Állami Levéltárában szerzett saját tapasztalatairól számolt be. Az
ottani kollégák kértek segítséget a náluk található magyar nyelvű dokumentumok azonosításához és
rendezéséhez, ami zsákmányolt magyar katonai iratokhoz való hozzáférést is lehetővé tett. A tanácskozás
azzal a következtetéssel zárult, hogy érdemes lenne az egykori szovjet érdekszférához tartozó és az
oroszországi iratfeltárások, valamint a restitúció terén sok tekintetben hasonló gondokban osztozó
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országok levéltáros egyesületei összefogásával fórumot biztosítani az e kérdésekkel foglalkozó szakemberek
rendszeres és mélyebb tapasztalatcseréjéhez, munkájuk koordinálásához. Ennek érdekében az MLE
kezdeményezhetné egy műhelykonferencia megrendezését.

A Magyar Levéltárosok Egyesületének Forrásközlő Szekciója 14 éve működik folyamatosan a
Kollégák érdeklődésétől kísérve. Kialakult hagyományaink szerint a tapasztalt levéltáros kollégák előadásai
mellett lehetőséget kapott egy fiatal kolléga is a bemutatkozásra és határon túli magyar levéltárosok is
meghívást kaptak a szekcióülésre. Ez évi tanácskozás kapcsolódott a Vándorgyűlés egyik központi
témájához, nevezetesen a 2. világháború történetének forrásaival foglalkozott. Az előadók arra törekedtek,
hogy bemutassák a levéltári források sokszínűségét.

A nyitóelőadást Bonhardt Attila ezredes, igazgató (Hadtörténeti Levéltár és Irattár) tartotta (II.
világháborúval kapcsolatos iratok a Hadtörténeti levéltárban), és ismertette a katonai igazgatás által
keletkezett dokumentumok jellegzetességeit, azok forrásértékét. A megyei levéltárakban lévő iratanyag
kutatási lehetőségeire Csóti Csaba, főlevéltáros (MNL Somogy Megyei Levéltára) hívta fel a figyelmet „A II.
világháború, mint kutatási témacsoport értelmezése a korabeli közigazgatási iratok vonatkozásában” című
újszerű megközelítésű, gondolatébresztő előadásában. Sávoly Tamás, levéltáros (Magyar Rádió) a „A II.
világháborús források a Magyar Rádió ügyviteli- és műsordokumentumaiban” című előadása nem csak a
címben nevezett forrásokkal foglalkozott, hanem bemutatta a Rádió levéltárát is.

A háború katonai és közigazgatási forrásait kiegészítő szubjektív jellegű források (emlékiratok,
naplók, visszaemlékezések) közül a Dél-Amerikából Magyarországra hazatelepült unoka, a történész
végzettségű Farkas Ákos mutatta be nagyapja életét és munkásságát „Boldogfai Farkas Endre vezérkari
őrnagy emlékiratai” című előadásában.

A tanácskozás második részében a vajdasági levéltáros kollégák számoltak be az ottani
levéltárakban folyó forrásfeltáró munkákról. Mezei Zsuzsanna, az újvidéki levéltár munkatársa „A II.
világháború áldozatai adatbázisának forrásai a vajdasági és szerbiai levéltárakban” című előadásában
mutatta be az ottani kollégák forrásfeltáró munkáját. Molnár Tibor a Zentai Történelmi Levéltár
igazgatóhelyettese

„A

jugoszláv

katonai

közigazgatás

tevékenysége

1944/45-ben

a

zentai

Városparancsnokság iratai alapján” című előadásában folytatta ezt a témát. A tanácskozás záró előadását
Fodor István, a zentai levéltár ny. igazgatója tartotta közös történelmünk forrásainak feltárására irányuló,
néha politikai vonatkozásoktól sem mentes munkájukról: „A stratégiai levéltári feltáró munka és a politika
viszonya a titói rezsim kezdeti szakasza délvidéki civil áldozatainak feltárása kapcsán.”
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A korábbi évekhez hasonlóan a Vándorgyűlés Állományvédelmi szekciójának a beszámolója is sok
látogatót vonzott. Az Állományvédelmi szekció kiemelt feladata a MLE vándorgyűlésen megrendezésre
kerülő szekció-előadások szakmai előkészítése volt. A szervezők igyekeztek az előadásokat úgy
összeválogatni, hogy a különböző fontos területek, mint a nemzetközi állományvédelmi konferenciák
tapasztalatai és már befejezett komplex állományvédelmi programok is bemutatásra kerüljenek.

Szlabey Dorottya osztályvezető-helyettes (Magyar Nemzeti Levéltár): „Európai levéltári
állományvédelem, konferenciák tapasztalatai (2014-2015)” című előadásában az Európai Állományvédelmi
Vezetők (EHC) 7. szakmai találkozójáról beszélt, ami kapcsolódott a soros Uniós Elnökséghez, és egyben a
2014-es athéni tapasztalatokat is összefoglalta. A két helyszínen a következő témákkal foglalkoztak:
Prioritások

az

állományvédelemben,

állományvédelmi

feladatok

finanszírozása,

restaurálási

esettanulmányok, digitalizálás és/vagy restaurálás, a digitalizálás hatása a konzerváló, restauráló
eljárásokra (esettanulmányok), alacsony költségvetésű állományvédelmi megoldások. Mindkét alkalommal
a meghatározott témákban hangzottak el előadások, ehhez kapcsolódóan kerekasztal beszélgetésekre
került sor, illetve látogatást tettek a fogadó levéltárak restauráló és reprográfiai műhelyeiben. Tájékoztatást
kaptunk az állományvédelmi szabványok korszerűsítését végző munkacsoportok feladatáról is, az előadás
végén.

Szerényi Ildikó főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár): „Francia állományvédelmi tapasztalatok”
címmel tartott előadást. Az előadás első részében a Francia Nemzeti Levéltár 2013-ban átadott új, a
modern kor kihívásainak megfelelő épülete (Pierrefitte-sur-Seine) került bemutatásra. A fényképekkel
gazdagon illusztrált prezentáció egyaránt érintette a raktárakat és a nagyközönség által használt tereket. Az
előadás második részében a francia állományvédelmi oktatás elméleti és gyakorlati módszereibe
nyerhettünk bepillantást. A Frankofón Levéltári Portál (PIAF) online oktatóanyaga minden érdeklődő
számára díjmentesen és regisztráció nélkül elérhető a www.piaf-archives.org webhelyen. Módszertani és
pedagógiai szempontból különösen érdekesek az oktatóanyaghoz szervesen kapcsolódó tesztek, interaktív
anyagok, multimédiás elemek, mint például a látványos raktárberendező program. Érdemes lenne a hazai
levéltár pedagógiai foglalkozásokba is bevenni, az itt bemutatott oktatóanyagot.

Hajdú Zsófia főrestaurátor „Helyszíni tömeges fertőtlenítés Magyarországon” címmel tartott
előadást. Az előadásában fotókkal illusztrálva mutatta be azokat a helyszíni fertőtlenítési módszereket,
mellyel különböző gombafertőzött dokumentumok megmenthetők a további károsodásoktól. A kristályosparaformelhiddel történő fertőtlenítés, gyors, bárhol elvégezhető és más fertőtlenítési módszerekkel
szemben a cég a gomba-spórák eltávolítását is vállalja a dokumentumok felületéről. Előadásában felhívta a
figyelmet, a már fertőtlenített iratanya elhelyezésére, melynek meg kellene felelni a hosszú távú megőrzés
követelményének.
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P. Holl Adrien főosztályvezető (Budapest Főváros Levéltára) „Komplex állományvédelmi program a
Beregszászi Levéltárban” címmel tartott előadást. Az előadó köszöntette a meghívott hozzászólókat:
Miszjuk Mihajo a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár igazgatóját, Kutassy Ilona Kárpátaljai Területi Állami
Levéltár Beregszászi Levéltár vezetőjét és Csatáry György II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
tanárát, történész-levéltárosát.

Magyarország Külgazdasági- és Külügyminisztériuma „A beregszászi levéltár helyzetének komplex
felmérésére, állományvédelmi munkálatok lebonyolítására” című projekt támogatására 21.200.000 Ft vissza
nem térítendő költségvetési támogatásról hozott döntést 2014-ben. A háromoldalú szerződésben kapott
felhatalmazás alapján Budapest Főváros Levéltára 2015. július 15-én egy állományvédelmi programot és
egy digitalizálási programot tartalmazó szerződést írt alá a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárral. A projekt
közvetlen célja a veszélyeztetett helyzetben lévő Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Osztálya
anyagának megmentése érdekében három fő projektelem megvalósítása: helyzetfelmérés, az iratanyag
megfelelő őrzési helyének vizsgálata, javaslat az épület levéltári célú adaptálására; állományvédelmi
mintaprojekt; digitalizálásai mintaprojekt, mely több mint 8000 db. kataszteri térkép digitalizálása.

Jelenleg Beregszászon 7000 iratfolyóméter iratanyagot őriznek a korai középkortól a 20. század
közepéig terjedő korszakig. A legkorábbi eredeti dokumentum 1391. május 9-én kelt: Zsigmond király
oltalomlevele Munkács város hospesei és népe számára. Az írott források többsége a 17. századtól
kezdődően maradt fenn. A levéltár Beregszászi részlegén őrzött fondok négy vármegye (Bereg, Ung, Ugocsa
és részben Máramaros) iratait foglalják magukba. A levéltári célra hasznosított ingatlan az 1800-as években
börtönnek épült, szerkezete ma is ezt tükrözi, levéltári iratokat az 1950-es évektől őriznek itt. Az épület
nagyobb része nem felel meg az iratok őrzésére vonatkozó szakmai feltételeknek. A projekt egyik feladata
az épület levéltári célú átalakításának lehetséges vizsgálata volt, melynek eredményeképp javaslat készült a
jelenlegi épület udvarának könnyűszerkezetes, levéltári raktározási célú beépítésére. Az állományvédelmi
mintaprogram során kiépítésre került 400 polcfolyóméter Dexion-Salgo rendszerű fém polcrendszer,
berendezésre került az állományvédelmi program végrehajtására szolgáló munkaszoba a szükséges
állományvédelmi eszközökkel, anyagokkal. A digitalizálásra került térképek részére felszerelésre került egy
térképtároló raktár, szintén Dexion-Salgo fémpolcokkal.

A BFL két állományvédelmi munkatársa négy-négy hetet töltött el Beregszászon. Ez idő alatt átadták
azt a szaktudást, mellyel a műhelyben lévő anyagokkal és eszközökkel a károsodott dokumentumokat,
köteteket a beregszászi levéltárosok maguk konzerválhatják. A program keretében állományvédelmi
eszközök pl. ipari páramentesítő, hepaszűrős porszívók, védőmaszkok, speciális radírok, szivacsok, kefék
stb. és nagy mennyiségben savmentes doboz, valamint informatikai eszközök kerültek beszerzésre. Az
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átadott korszerű, savmentes tárolóeszközök birtokában mintegy 2500 ifm iratanyag átdobozolási
lehetősége nyílt meg. Ennek révén a jelenlegi őrzési helyen a mostoha körülmények között is jobb fizikai
állapotba kerülnek az iratanyagok.

A projekt harmadik fő célja, a digitalizálás kettős célt szolgál, egyrészt az állomány védelmét
biztosítja, másrészt a szélesebb körű hozzáférést. A mintaprojekt keretében elkezdődött a beregszászi
levéltári iratok digitalizálása és a digitalizált állományok interneten bárki számára, „otthoni karosszékből”
történő hozzáférésének biztosítása. Beregszászon mintegy 11.000 kéziratos térképet őriznek, ennek nagy
része kataszteri térkép.

A digitalizálást az Arcanum Adatbázis Kft. végezte el. A több mint 8000 kataszteri térkép
digitalizálása Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával, Budapest Főváros
Önkormányzata közreműködésével és Budapest Főváros Levéltára szakmai segítségével valósult meg 2014ben. A digitalizált térképek a nagyközönség számára a www.mapire.eu oldalon találhatók meg.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete Vándorgyűlésének harmadik napján, július 8-án került sor az
Informatikai szekció programjára, amely a „Levéltárak a virtuális térben” címmel került meghirdetésre.
Breinich Gábor főlevéltáros (BFL) szekcióvezető üdvözölte a résztvevőket, majd néhány szóval vázolta azt a
fejlődési ívet, amelyet a levéltárak az elmúlt 20 év során, az informatikai alkalmazások területén elértek. A
program első felében a közgyűjtemények közös vállalkozásáról az indulásakor is már nagy sikert arató
Hungaricana programról három előadás hangzott el.
Markója Szilárd igazgató (Országgyűlési Könyvtár) előadásában a portál létrehozásának
körülményeiről beszélt. Az Országgyűlési Könyvtár által az NKA-hoz benyújtott és támogatást nyert pályázat
biztosított lehetőséget a pilot-projekt jellegű kísérletre. A közgyűjtemények, amelyek a szűkös források
miatt állandó versenyben vannak egymással, most a Hungaricana projekt keretében sikerrel működtek
együtt. A program keretében kitűzött cél, az NKA által támogatott pályázatok során létrehozott digitális
tartalmak egyazon felületen való elérhetőségének, közzétételének biztosítása volt. A könyvtári, levéltári
múzeumi intézmények adatbázisainak, digitalizált gyűjteményeinek közös portálon való közzététele,
Markója szerint jelentős szakmai eredményként könyvelhető el. Elmondta, hogy a vállalkozás informatikai
hátterének megteremtését az Arcanum Adatbázis Kft. segítségével oldották meg, amely moduláris
rendszert alakított ki, rugalmasan alkalmazkodva a programban résztvevő intézmények rendszereihez. Az
adatállományok egyrészt az egyes intézmények szerverein, másrészt pedig az Arcanum Adatbázis Kft. által
üzemeltetett szervereken találhatók, és méretük immáron meghaladja a 100 terbájtot, amelyből a
könyvtári oldalról mintegy 40 terabájtnyi a bevitt anyag. Az adatbázisokban 4-5 millió oldal kép, 5-6 millió
bibliográfiai rekord, és több ezer térkép érhető el. Az újabb pályázatok nyomán folytatódó digitalizálási
projektek jóvoltából az adatállomány mennyiségének folyamatos bővülése várható. A Hungaricana napi
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többezres látogatottsága egyértelműen sikerként könyvelhető el. A programban résztvevő mintegy 150
közgyűjteményi intézmény, – köztük határon túliak is – tevékenységének összefogója a könyvtárak részéről
az Országgyűlési Könyvtár, levéltári oldalról Budapest Főváros Levéltára, a múzeumok tevékenységének
összehangolását felvállaló intézmény azonban még hiányzik.

A Hungaricana portál levéltári tartalmairól Kenyeres István főigazgató (BFL) tartott előadást.
Elmondta, hogy a 2009 óta működő Magyar Levéltári Portálon összegyűjtött levéltári adatbázisokat,
digitalizált iratokat, levéltári kiadványokat, sikerült teljes körűen migráltatni az új rendszerbe. Tájékoztatása
szerint jelenleg 27 levéltár anyaga érhető el a rendszerben. A több mint 3 millió metaadatokat tartalmazó
levéltári rekord mintegy feléhez már az eredeti irat digitalizált változata is elérhető. Értékes szolgáltatása a
rendszernek, hogy az időnként nehezen hozzáférhető levéltári kiadványok is elérhetők mintegy 560 ezer
oldal terjedelemben. A vármegyei jegyzőkönyvek 12 levéltár anyagából kerültek be a gyűjteménybe, de
emellett a főváros Törvényhatási Bizottságának jegyzőkönyvei is elérhetők a portálon. Az MNL Országos
Levéltára középkori okleveles forrásait, valamint a Királyi Könyvek digitalizált anyagát, továbbá a feudális
korszak összeírásainak adatbázisait is elérhetővé tette. Hungaricana portálon közzétett anyag minőségét és
használhatóságát Kenyeres István azzal jellemezte, hogy míg a nagy európai közgyűjteményi projekt
keretében létrehozott Europeana portálon a felhasználók átlagosan 12 másodpercig tartózkodnak, addig a
Hungaricana portálon ez a szám 10 perces értéket mutat, ami az jelenti, hogy az utóbbin érdemi
kutatásokat is lehet folytatni.

A Hungaricana portál technikai hátteréről, megvalósításánál alkalmazott megoldásokról az Arcanum
Adatbázis Kft. ügyvezető igazgatója Biszak Sándor beszélt. Előadásából kiderült, hogy a nagy világcégek
versenyében a magyar cég, felhasználva az elterjedt és a nemzetközi téren is elfogadott alkalmazások
nyújtotta lehetőségeket, jelentős kapacitás és tapasztalat birtokában, időnként a nemzetközi piacra is
kilépve sikeresen tudja megoldani a közgyűjteményekben őrzött dokumentumok digitalizálási feladatait. Az
elmúlt évtizedben a CD-én, DVD-én közzétett adatbázisok, digitalizált dokumentumok elkészítésekor
szerzett tapasztalataikra építve alkalmazkodtak az újabb technológiai kihívásokhoz. Az újszerű alkalmazások
létrehozásában meghatározó szerepet játszó Google óriáscég hozzáférhető eszközeit is bevonva, de saját
fejlesztésekre alapozva oldották meg immáron 15 millió oldalnyi dokumentum digitalizálását.

Az előadást követő hozzászólások és élénk diskurzus a digitalizált iratok közzétételével kapcsolatos
jogi szabályozási kérdéseket vetették fel, a kulturális közadatok újrahasznosításával is foglalkozó
törvénymódosítás apropóján. Felmerült az igény a digitalizált iratok letöltési lehetőségeinek, illetve,
szolgáltatási díjak befizetésének, elszámolásának egyszerűen lebonyolítható, felhasználóbarát módjának
kialakítására, amely mind a forrásokat őrző intézmények, mind a felhasználók számára egyaránt jó
szolgálatot tehetne.
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A szekció rendezvény második felében három előadás a levéltárak webes publikációival, illetve
közösségi médiahasználat kérdéskörének témájával foglalkozott. Elsőként Sipos András, főosztályvezető
(BFL) mutatta be a „Széttépett esztendők” címet kapott tematikus honlapot, amely a Magyar Holokauszt
Emlékévre készült. A bemutatás során, a honlapon szereplő személyek életeseményeinek konkrét példáin
keresztül vezette be a hallgatóságot a szerkesztői koncepció megismerésébe, mely szerint a felhasználó
tematikus történetekbe rendezve ismerkedhet a feltárt anyaggal, de ugyanakkor a különböző témákhoz
tartozó eredeti levéltári iratokhoz több szempontú keresési lehetőség is biztosított. A „Széttépett
esztendők” című tematikus honlapot egy olyan új keretrendszer kifejlesztésével valósították meg, ami
lehetővé teszi a tartalom struktúrájának felhasználó oldali rugalmas ki- és átalakítását, folyamatos
bővítését, szerkesztését. A technikai megvalósítás alapjáról szólva, Sipos András kifejtette, hogy a Drupal
tartalomkezelő rendszerre épülő honlap bizonyos fokig egyesíti a „virtuális kiállítás”, a tömeges tematikus
forráspublikáció és a levéltári adatbázis funkcionalitásait is.

Dékány Szilveszter főlevéltáros (MNL) „Virtuális kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban” címmel
megtartott előadásában a virtuális térben bemutatott kiállítások két csoportját különböztette meg. Egyrészt
azokat, amelyek egy-egy fizikai formájukban a levéltárban látható kiállításnak tulajdonképpen az online
„továbbélései”, másrészt pedig azokat, amelyek kifejezetten csak a virtuális térben „látogathatóak”.

A virtuális térben látható kiállítások területén örvendetes tényként számolt be a Magyar Nemzeti
Levéltár 2015. évi egyik nagy projektjéről, a Gyűjtőportál megvalósításáról. Az összes megyei levéltár és az
Országos Levéltár anyagai egy gyűjtőfelületen jelennek meg, saját, személyre szabható oldalakkal, és a
fejlesztés során már figyelembe vették a virtuális kiállítások szerkesztése során eddig szerzett
tapasztalatokat, és egy saját kiállítás-szerkesztői felületet hoztak létre, amely nyitva áll az összes MNL
tagintézmény előtt. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a saját közös felület létrehozásán túl, sikerült a
korábban létrehozott kiállításokat átemelése, és röviden bemutatta az MNL legfontosabb kiállításait.

Batalka Krisztina levéltárvezető (BME OMIKK) a „Közösségi média használata a levéltárakban”
címmel tartott, sok érdekes kérdést felvető előadást. Az általánosságokban mozgó vélekedésekkel szemben
áttekintést nyújtott a közösségi médiákban szereplők stratégiájáról, a mért adatok alapján azok
eredményességéről, ill. eredménytelenségének okairól, esélyt adva a munkatársi kompetencia készségek
fejlesztésére. A magyarországi helyzetet áttekintve elmondta, hogy a levéltári szakfelügyelet idén vizsgálta
a levéltárak internetes szolgáltatásainak állapotát és adattartalmát, ezen belül konkrétan a közösségi
médiában való jelenlétet. Beszámolt arról, hogy 11 ország 16 levéltári, illetve egyetemi intézményével
közös EU-s pályázat keretében magyar partnerintézményként a Magyar Nemzeti Levéltár és Budapest
Főváros Levéltára is részt vesz a CO:OP (Community as Opportunity) fantázianevű projektben. A program fő
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célja a nagyközönség és a levéltárosi szakma közötti aktív alkotói kapcsolat kialakítása, a levéltári anyag
minél jobb hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára a digitális korszak adta lehetőségek
kihasználásával, olyan módon, hogy a közönség is alakíthassa a tartalmakat, részt vehessen Európa
történelmére vonatkozó információk létrehozásával. Megállapította, hogy a leginkább a Facebook felületén
folytatott kommunikáció volt a legnépszerűbb a statisztikai elemzések szerint. A magyar példák kiemelve
megállapíthatjuk, hogy felhasználók körében a Facebook a közösségi média első számú felülete, és a hazai
(nemcsak levéltári) intézmények ezen keresztül fogadták el, ismerték meg a közösségi média
információközvetítő jelentőségét, a Facebook felületén való jelenlét ideális összetevőit:

• a fő vonzerőt személyesebben vállalja (speciális gyűjtemény/hitelesség/szakértő munkatársak/kutatói
környezet/közösségi tér/érdekes események)
• belátást enged a szakmai munkanapokba („mint egy kolléga”)
• jó tippekkel szolgál a levéltárban és/vagy weben elérhető (levéltári) tartalmakról („mint egy biztos ízlésű
barát”)
• hangulat feldobása („mint egy kedves ismerős”)
• praktikus tudnivalók ismertetése („mint egy bennfentes”)

Az Oktatás- és Tudománytörténeti szekció ülése első részében a vándorgyűlés egyik központi
témájához kapcsolódva, a magyar felsőoktatás 1945 utáni átalakításáról hangzott el két előadás.

Borsodi Csaba habilitált egyetemi docens, (ELTE BTK Történeti Intézetének igazgatója) z 1945 utáni
évek pártprogramjainak felsőoktatási elképzeléseit ismertette. A legtöbb pártprogramban legfeljebb
közoktatási fejezet szerepelt, és csak ebben kapott néhány sort a felsőoktatás, de előfordultak érdekes
elképzelések. A gyakorlatban azonban egyedül az a sztálinista terv valósult meg, amelyet John Connelly
részletesen elemzett monográfiájában a német, cseh és lengyel példa alapján (Captive University: The
Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945-1956, Chapel Hill, 2000).

Ezt a folyamatot elemezte Szögi László, az ELTE c. egyetemi tanár előadása is. Szó volt többek között
az oktatás tömegesítéséről, az oktatói kar megtisztításáról, és a szovjet mintára létrehozott szakirányú
egyetemekről és főiskolákról.

Az előadások után élénk vita alakult ki a tudományos minősítések 1945 után kialakult rendszerének
máig tartó hatásairól, elsősorban Kiss Márton (Műegyetem Levéltára), Háy Diana (MTA Levéltára) és Szögi
László részvételével. A szekcióülés második részének homlokterében az önálló Agrártudományi Egyetem
megalakulásának 70. évfordulója állt. Az 1945-ben integrált intézmények mai jogutódainak képviselői
mutatták be a hét évtizeddel ezelőtti eseményeket, illetve azok hátterét és mozgatórugóit. A
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referátumokból az derült ki, hogy a Magyar Agrártudományi Egyetembe összevont intézmények nagyobb
része csak szükséges és átmeneti rossznak tartotta a gigaintézmény létrehozását.

Közművelődési szekción az előadók ismertették a levéltári közművelődés során eddig elért
eredményeket. Apáti Anna Zita főlevéltáros (MNL) „Játék a betűkkel - Régi és új lehetőségek a levéltárpedagógiában” címmel tartott előadást. Az előadó hangoztatta, hogy a levéltár-pedagógia egyik fontos
célja a komplex látásmód kialakítása a gyerekekben, hogy képessé váljanak egy adott információ objektív
elemzésére, hitek és tévhitek megkülönböztetésére, elsődleges forrásokat elhelyezni térben és időben. A
folyamat lényege, hogy a gyerekek az iskolai ismereteket aktívan használják a levéltárban, később pedig a
levéltári ismereteket magabiztosan alkalmazzák az iskolában. A célok elérésének egyik módja a levéltári óra,
amikor a levéltár intézményének bemutatása mellett a fő feladat egy a tananyaghoz kapcsolódó témában.
Ilyen óra például az írás történetéről szóló foglalkozás, mely végighalad az írásbeliség történetén.
Kipróbálják a gyerekek hogyan írtak ezer évvel ezelőtt, szövegeket és titkos írást fejtenek meg, megismerik
a levéltár Bécsi kapu téri épületének csodaszép félhomályos épületét, bejárják az iratokat rejtő raktárakat,
és kézbe vehetnek akár egy királyi pecséttel ellátott oklevelet Mátyás király aláírásával. Dr. Fazekasné Toma
Katalin intézményi titkár (BFL) „Új tendenciák Budapest Főváros Levéltárában a közművelődési és a levéltárpedagógiai munkában” címmel tartott előadást, amelyben ismertette az eddigi tapasztalataikat, a
jövendőbeli elképzeléseiket. Krisch András főlevéltáros (Soproni Evangélikus Levéltár) „Egyházi levéltárak
lehetőségei a soproni evangélikus egyházközség tapasztalatai alapján” címmel tartott előadást. Hajdú
Zsófia főrestaurátor (BFL) pedig a franciaországi szakmai továbbképzése során szerzett tapasztalatait
osztotta meg a hallgatósággal.
A Gazdasági Szekció elsődlegesen a szabályzatkészítéssel, annak jogi és pénzügyi kérdéseivel
foglalkozott. A téma külső előadó bevonásával, Kerekes Etelka pénzügyi osztályvezetővel, a Belső Ellenőrök
Társasága Elnökével dolgozták fel. Az előadás power point segítségével interaktív módon történt.
Egyesületünk, mint a szakma átfogó ernyőszervezete feladatának érezte egy átfogó szakmai
rendezvény és tapasztalatcsere lehetőségének a megteremtését. A plenáris, illetve a szekcióüléseken
elhangzott előadásokat értékelve leszögezhetjük, hogy az a törekvésünk teljesült, a korszak avatott
történészei, hadtörténészei mellett teret adtunk elsősorban azoknak a levéltáros kollégáknak, akik bel- és
külföldön őrzik, kezelik, kutatják a történelmi dokumentumokat. Szintén sikeresnek minősíthető a
vándorgyűlés abból a szempontból is, hogy népes külföldi delegációt láthattunk vendégül, részben a közös
történelmi sorsból adódó kötelezettségből, főként azonban az ismeretek átadását és megszerzését
biztosítandó. Az elmúlt évekhez hasonlóan igen gazdag szakmai programmal készültek a szervezők. A
plenáris üléseken tucatnyi, a szekcióüléseken pedig közel 30 előadás hangzott el.
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A levéltáros vándorgyűlés nagy hagyománynak örvend a szakmában, évek óta az egyik
legjelentősebb szakmai program, amelynek lebonyolításához ebben az évben is nélkülözhetetlen volt a
Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása, amit ezúton is köszönünk.

A 2015. évi rendezvény programja itt olvasható: http://vandorgyules.info/program.html
A vándorgyűlésről készült fotódokumentáció az alábbi linken található meg:
http://leveltaros.hu/fotogaleriak

Budapest, 2015. szeptember 5.

Tyekvicska Árpád
Elnök
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