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A levéltári intézményvezetők és középvezetők szakmai útját a Magyar Levéltárosok Egyesülete
kezdeményezte és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta az utazási, valamint a szállásköltséget, továbbá
biztosította a résztvevők napidíját. A szakmai utakra 3 részletben került sor 2017. októbere és 2018.
júniusa között. Két út Németországban, egy út Ausztriában valósult meg. A résztvevő személyek száma
összesen 10 fő volt. Kiválasztásukat szakmai egyeztetés előzte meg, amelynek során fő szempont volt,
hogy a hazai levéltári intézményhálózat minden típusa képviselve legyen. Erre törekedtünk a külföldi
intézmények kiválasztása során is. A kiutazást alapos előkészítő munka előzte meg, ami az útvonal
pontos megtervezésén túl, leginkább az érintett németországi és ausztriai levéltárakkal történő írásbeli
és telefonos kapcsolatfelvételt jelentett. A levéltárak előre megkapták a vizsgálandó szakmai
szempontokat, így volt idejük felkészülni a vendégek fogadására. Ezeket a szervezési munkákat
Fazekasné dr. Toma Katalin végezte.
A levéltári vezetők 2017. évi németországi és ausztriai tanulmányútján vizsgálandó szakmai
területek

Vizsgálandó szakmai területek
A levéltárak tevékenysége a közszféra irat- és információkezelésének irányítása és
szabályozása terén.
A levéltár együttműködése a vállalkozói szférával, közös projektek, üzleti megoldások.
A levéltár együttműködése szervezett felhasználói közösségekkel: helytörténészek,
családkutatók, bajtársi közösségek, stb.
A levéltár és a helyi társadalom. A levéltárhasználat jellemzői, kutatóbarát megoldások. A
levéltár mint kulturális centrum.
A levéltár és az iratképzők kapcsolatrendszere; az irat- és információkezelés szabványosítása,
szakmai támogatása a papíralapú és az elektronikus iratok területén.
A levéltár és használóinak kapcsolatrendszere. Kutatószolgálat, adatbázisok, on-line
szolgáltatások, honlapfejlesztés, tájékoztató felületek. Képzési programok kutatók számára.
A levéltár finanszírozási rendszere és menedzsmentje
A levéltár kapcsolata helyi és szubkulturális közösségekkel, kisebbségekkel
A levéltár mint a helytörténet műhelye és kulturális centrum.
A levéltár részvétele nemzetközi projektekben.
A levéltár szerepe az elektronikus közigazgatásban
A levéltár, mint az e-iratkezelés és digitális információkezelés tudásközpontja
A levéltáros képzés tartalma és módszerei. Továbbképzés és kompetencia-fejlesztés
A magánszféra levéltári örökségének kezelése. Együttműködés az üzleti szférával
A városi levéltár a kulturális és etnikai sokszínűség közegében (Kisebbségek és migráns
csoportok levéltári öröksége – kisebbségiek és migránsok mint levéltárhasználók)
Adatvédelem és információszabadság.
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Az elektronikus közigazgatáshoz és digitális környezethez való alkalmazkodás a levéltár
infrastruktúrájában, szervezetében és munkamódszereiben
Demográfiai, társadalomtudományi és egészségügyi adatbankok a levéltárban
Digitális közzététel és on-line szolgáltatások
Intézménymenedzsment és minőségbiztosítás
Iratértékelés és a levéltár gyűjtőköri, iratátvételi politikája. Átmeneti levéltárak
Képi és audiovizuális anyagok a levéltár gyűjteményében és szolgáltatásaiban
Levéltár és oktatás: levéltárpedagógia, „virtuális tanterem”, oktatócsomagok.
Önkéntesek bevonása a levéltári anyag feldolgozásába.

Útiterv – Németország (Berlin, Drezda)
2017. október 8. – október 13.

1. nap – október 8. (vasárnap) Utazás Drezdába
Indulás: 08.00 órakor találkozóhely: megbeszélés szerint.
Úti cél: Drezda
Budapest – Drezda távolság 678 km – kb. 7 óra
16 óra körül érkezés a városba
szállás elfoglalása Drezdában

2. nap – október 9. (hétfő) Drezda
09.00 – 12.00 Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden Dr. Nils Brübach
Archivdirektor
12.00 – 13.00 Ebéd
13.30 – 16.00 Technische Universität Dresden, Universitätsarchiv
16.30 Indulás Berlinbe
Drezda – Berlin távolság: 194 km – kb. 3 óra
Szállás Berlinben

3. nap – október 10. (kedd) Berlin
09.00 – 11.00 Archiv der Humboldt Universität zu Berlin
11.30 – 12.30 Ebéd
13.00 – 16.00 Bundesarchiv Berlin
Szállás: Berlinben
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4. nap – október 11. (szerda) Berlin
09.30 – 12.00 Archiv der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
12.00 – 13.00 Ebéd
13.30 – 16.00 Landesarchiv Berlin
16.00 Városnézés
Szállás Berlinben

5. nap – október 12. (csütörtök) Berlin
09.00 – 12.30 Evangelisches Zentralarchiv
12.30 – 13.30 Ebéd
14.00 Indulás Drezdába
Berlin – Drezda távolság: 194 km – kb. 3 óra

6. nap – október 13. (péntek) Hazautazás
09.00 Indulás haza
Drezda – Budapest távolság: 678 km – kb. 7 óra

Összes távolság: 1744 km (kb. 1800 km)
Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden
Fogadó fél: Dr. Nils Brübach Archivdirektor, Referatsleiter
Sächsisches Staatsarchiv | Saxon State Archives
Hauptstaatsarchiv Dresden
Archivstraße 14 | 01097 Dresden
Telefon +49 351 89219-960 | Fax +49 351 89219-709
Találkozó: im Foyer zum Lesesaal, Eingang ist an der Albertstr.
Archiv der Humboldt Universität zu Berlin
Fogadó fél: Dr. Aleksandra Pawliczek
Leiterin des Universitätsarchivs
Humboldt-Universität zu Berlin
- Universitätsbibliothek Tel. +4930-2093 99747

Cím: Universitätsarchiv
Wagner-Régeny-Str. 5. 12489 Berlin
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Bundesarchiv Berlin
Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde ) Finckensteinallee 63
Fogadó felek: Dr. Karsten Christian
Bundesarchiv
Referat GW 1 (Strategische Planung, Leitungsunterstützung,
Internationale Beziehungen
Tel: +493018/7770-535
Rainer Jacobs (Leiter des Referates B 2)

Pressestelle,

Archiv der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
Berlin, Jägerstr. 22/23.
Fogadó felek: Archivleiterin:

Dr. Vera Enke

Telefon: +4930 20370 201
Stellvertreterin: Wiebke Witzel
Telefon: +4930/ 20370 668

Landesarchiv Berlin
Landesarchiv BerlinLA Stv.Dir. Dr. Heike Schroll Eichborndamm 115-121
13403 BerlinTel.: +49-30-90264-260
Fogadó fél: Frau Bianca-Welzing-Bräutigam

Evangelisches Zentralarchiv
Fogadó fél: Dr. Henning Pahl Archivleiter
Evangelisches Zentralarchiv
Bethaniendamm 29
10997 Berlin
Tel.: +4930 22 50 45 - 41
Résztvevők: Zámbó István (főosztályvezető-helyettes, Budapest Főváros Levéltára, Bozó Bence
(levéltáros, Állatorvostudományi Egyetem Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum), Schramek
László (igazgató, MNL Pest Megyei Levéltára)
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Németországi levéltárakban gyűjtött tapasztalatok

A Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) levéltári vezetőknek szervezett németországi tanulmányútja
során, 2017. október 8. és 13. között – látogatásunk sorrendjében – az alábbi hat levéltárban jártunk
és

folytattunk

megbeszéléseket

vendéglátóinkkal

a

számukra

is

előzetesen

eljuttatott

szempontrendszer alapján: Sächsisches Staatsarchiv (StA) – Hauptstaatsarchiv Dresden (HaD), Archiv
der Humboldt Universität zu Berlin (AdHUzB), Bundesarchiv (BA) Berlin, Archiv der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften (AdBAdW), Landesarchiv Berlin (LaB), Evangelisches
Zentralarchiv (EZA).1
Jelen beszámolóban a 2017. november 23-án Budapest Főváros Levéltárában megrendezett
MLE Workshop keretén belül elhangzott előadásaink kibővített változatát tesszük közzé. Ahelyett,
hogy „jegyzőkönyvszerűen” mind a hat levéltárról rövid összefoglalóval szolgálnánk, célszerűbbnek
tartottuk, hogy egy-egy témakört alaposabban körüljárjunk, és ennek megfelelően osszuk meg a
tapasztalatainkat. Ez azonban azzal jár, hogy bizonyos levéltártípusok sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak
a munkánkban. A látogatásaink során szerzett jelentős mennyiségű információt és tapasztalatainkat
jelen terjedelmi keretek között nem tudjuk a teljesesség igényével bemutatni, ezért olyan témákat
választottunk, amelyek részben a legaktuálisabbak, részben alkalmasak a magyar levéltárüggyel való
összehasonlításra.
Az alábbi táblázatban a meglátogatott levéltárakkal kapcsolatos legalapvetőbb adatokat
rendszereztük:
Levéltár

Munkatársak
létszáma (fő)

Őrzött iratanyag
Fotó (db)
mennyisége (ifm)

Archiv
der
Berlin-Brandenburgischen
8
Akademie der Wissenschaften

6 000

40 000

Archiv der Humboldt Universität zu Berlin
Bundesarchiv
Evangelisches Zentralarchiv
Landesarchiv Berlin
Sächsisches Staatsarchiv

10 000
338 738
7 100
50 000
104 184

nincs adat
11 000 000
nincs adat
1 500 000
1 998 362

8
641
15
70
122

Közönségkapcsolat a németországi levéltárakban
Akárcsak hazánkban, úgy Németországban is jóval ismertebb a közgyűjtemények közül a könyvtárak és
a múzeumok tevékenysége, kultúrában betöltött szerepe, mint a levéltáraké. Hogy változtassanak ezen

A továbbiakban a levéltárak nevét a három fejezetben – az alfejezetek címein kívül – egységesen, rövidítve
közöljük. A levéltárak magyar elnevezését lásd a függelékben.
1
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a helyzeten, a németországi levéltárak is elkezdték fejleszteni közönségkapcsolati tevékenységüket.
Ezek egy részét a hazai szakma is jól ismeri, más részüket viszont kevésbé vagy azokat másképpen
gyakorolja.
Utunkon azt tapasztaltuk, hogy a Drezdában és Berlinben meglátogatott levéltárak gyűjteményi
profiljuk lehetőségeinek tudatában építenek ki közönségkapcsolatokat. Ez azt jelenti, hogy a túlságosan
speciális gyűjtőterületű intézmények nem látják értelmét a komplex programok kidolgozásának, nincs
bennük nyomasztó érvényesülési kényszer a kulturális piacon, mivel tisztában vannak azzal, hogy irataik
valójában főként csak az adott terület kutatóit érdekelhetik. Kisebb próbálkozásokat azonban még
náluk is megfigyelhettünk: csoportokat vezetnek, akiknek megmutatják az irodákban, a műhelyekben
és a raktárakban végzett munkafolyamatokat, gondosan válogatott és elrendezett dokumentumokból
rendeznek kiállításokat, vagy legalább honlapjaikon a közérdekű tájékoztatáson túl érdekességeket,
híreket osztanak meg. Leginkább az évfordulós ünnepségeket használják ki: az EZA például remek esélyt
kapott a reformáció idei jubileumán, hogy nagyobb ismertséget szerezzen magának.

A Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden gyakorlata
A vizsgált témát tekintve a legtöbbször kiállításokkal találkoztunk, közöttük is a legideálisabb példát a
HaD-ban csodálhattuk meg. A Luther és Szászország kapcsolatát bemutató tárlatot2 muzeológiai
követelmények szerint rendezték meg az ottani munkatársak: döntően eredeti dokumentumokat
állítottak ki megfelelő mennyiségű és minőségű felirattal ellátva, az állomány- és vagyonvédelmi
követelményeknek pedig úgy feleltek meg, hogy az iratokat a szükséges klimatikus és fényviszonyok

2

Verbrannt? Luther, Herzog Georg und die Bannandrohnungsbulle. http://www.archiv.sachsen.de/verbranntluther-herzog-georg-und-die-bannandrohungsbulle-4046.html (Letöltés dátuma: 2017. december 5.)
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között, vitrinekben helyezték el. Másutt már nem feltétlenül érvényesültek ezek a szempontok,
legkevésbé az állományvédelem, ez mégsem számított hiányosságnak, hiszen a jó állapotú vagy kisebb
történeti értékű anyagok miatt felesleges is lett volna a különleges bánásmód.
A HaD nagy társadalmi célok elérését vállalta magára. Az egyik a Német Demokratikus
Köztársaságban (NDK), a kommunista diktatúrában eltöltött évtizedeknek a kritikai feldolgozása. E
munka hasonlít arra, ahogy a történettudomány a Kádár-korszak örökségével nálunk is próbálja
tárgyilagosan szembesíteni a magyar társadalmat. A feladat teljesítését segítő kutatásokban sincsen
sok eltérés, hiszen a drezdai kollégák is rögzítenek például interjúkat, rendszeresen használják az oral
history módszereit. A másik rendeltetés a szász közösségi érzés ápolása, sőt egyáltalán annak
megteremtése napjainkban. A kellő alapokat ebben az esetben az Európa-szerte, így például a
történelmi vagy a mai Magyarország területén élő szász közösségek kutatása, valamint a plébániai
anyakönyvek digitalizálása képezi.
A meglátogatott drezdai és berlini levéltárak zömét jellemzi, hogy nem félnek párhuzamot
vonni aktuális események, valamint az ezekre rímelő múltbeli történések között. A HaD online
hírfolyamában találunk olyan közleményt, amely napjaink bevándorlási krízisére reflektál a 19. századi
Amerikába irányuló nagy német kivándorlással kapcsolatos dokumentumok bemutatásával.3
A HaD közönségkapcsolati tevékenységének talán egyetlen „árnyoldala”, hogy nem ad helyet
levéltár-pedagógiai foglalkozásoknak, holott ezeket talán joggal várnánk el egy ekkora méretű és
jelentőségű intézménytől. A főigazgató beszámolója szerint a múltban ennek az elvárásnak is eleget
tettek: Drezdában és Lipcsében is dolgozott egy-egy levéltár-pedagógus, akik folyamatosan
együttműködtek az iskolákkal. 2012-ben azonban a kulturális minisztérium felszámolta ezt a programot,
így már nem tudják a korábbi szolgáltatásokat nyújtani az iskoláknak, csupán levéltári
csoportvezetéseket ajánlhatnak nekik.
Végül tanulságos pozitívumként kell megemlítenünk a HaD promóciós videóját. Az alkotás,
amelyet az intézmény honlapján (Wer wir sind)4 és a Youtube-on (Sächsisches Staatsarchiv, interaktiver
Film Variante 1)5 egyaránt megtalálhatunk, kitűnő példája annak, hogyan mutassa be magát egy levéltár
az interneten tájékozódóknak. Bátran ajánljuk követendő mintaként a hazai gyűjteményeknek.

A Bundesarchiv közönségkapcsolatai
Bár az utunk részeként megtekintett BA berlin-lichterfeldei részlegének nem tartozik a tevékenységi
körébe a közönségkapcsolatok ápolása, a BA rendszerének vannak olyan egységei, ahol annak magas

Archivale im Fokus. 10.10.2017. http://www.archiv.sachsen.de/archivale-im-fokus-4288.html (Letöltés dátuma:
2017. december 6.)
4
Az intézmény honlapját lásd: http://www.archiv.sachsen.de/# (Letöltés dátuma: 2017. december 6.)
5
https://www.youtube.com/watch?v=6Yv0lTiZmtQ (Letöltés dátuma: 2017. december 6.)
3
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színvonalú formáit találhatjuk. Rendezvényeik fontos küldetése a klasszikus német polgári értékek
átadása, a „Bürger” újabb és újabb generációinak kinevelése. Tárlataikat is ezzel a szándékkal rendezik
meg. Ők is szívesen reflektálnak napjaink jelenségeire a történelem egy-egy hasonló szeletének
felidézésével: online kiállításaik között akad, amely az NDK-nak az 1956-os magyar forradalomra adott
reakcióival foglalkozik.6
A BA két tagintézménye, a ludwigsburgi és a rastatti ad otthont a legtöbb levéltár-pedagógiai
foglalkozásnak a BA részlegei közül. Ezeknek egy részében a nemzetiszocializmus sötét éveit tárják fel a
résztvevők, a szabadságra és demokráciára épülő társadalmi rend hiányának, az általános
igazságtalanság és terror hatásainak érzékeltetésével. A „Témanapok” című rendezvénysorozaton a
mindennapokban is használt politikai-társadalmi fogalmakat vizsgálják meg. 2017-ben a „szabadság”
volt terítéken: olyan kérdésekre kellett választ találni, mint hogy mit jelent a szabad
véleménynyilvánítás joga, vajon veszélyben van-e a szabadság, s elfogadható-e az erőszak az ellenállás
egyik formájaként. Rastattban a német szabadságharcok történetéről is megemlékeztek, de nem az
eseménytörténet, hanem az összefüggések és struktúrák tanulmányozásával.

A Landesarchiv Berlin részvétele a történelemoktatásban
Sokoldalú levéltár-pedagógiai rendszert épített ki a LaB. Programjainak mottója, a „Schule trifft Archiv”
– azaz „az iskola találkozik a levéltárral” – arra utal, hogy a levéltár szisztematikus kapcsolatot tart a
közoktatási intézményekkel.7 A közönségkapcsolatért felelő munkatársak segítenek az iskolai
tanulmányok tartalmának gazdagításában, de nemcsak a történelemórákat egészítik ki, hanem más
tantárgyakat is, mint például a földrajzot, a politikai világföldrajzot vagy a vallás és etika órákat.8 A
szokványos levéltáron belüli csoportvezetésen kívül kifejezetten levéltár-pedagógiával foglalkozó
munkanapokat vagy munkaheteket is tartanak, s ezeken nyújtanak segítséget a felkészülésben egy
dolgozatra, vizsgára, vagy épp az érettségire.9 Ugyanakkor olyan egyszerű feladatokat is adhatnak,
amelyek illeszkednek a diákok korához és iskolájához: népszerű ezek közül a tanulók születési ideje körül
történt események, illetve a múltban történt különféle bűnesetek megismerése.10
A szövetségi elnöki történelemverseny (Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten)
Németország legnagyobb történelem tanulmányi versenye a szakmán belül. A hamburgi Körber

6

Reaktionen in der DDR auf den Volksaufstand in Ungarn 1956.
http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Reaktionen-In-Der-Ddr-Auf-DenVolksaufstand-In-Ungarn-1956/reaktionen-in-der-ddr-auf-den-volksaufstand-in-ungarn-1956.html (Letöltés
dátuma: 2017. december 6.)
7
Schule trifft Archiv. http://landesarchiv-berlin.de/archivpadagogik (Letöltés dátuma: 2017. december 6.)
8
Uo.
9
Kooperation des Landesarchivs mit dem Europäischen Gymnasium Bertha-von Suttner. http://landesarchivberlin.de/schuelerprojekte (Letöltés dátuma: 2017. december 6.)
10
„Was Quellen erzählen können…” http://landesarchiv-berlin.de/schuelerprojekte (Letöltés dátuma: 2017.
december 6.)
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Alapítvány szervezi, amely a társadalmi párbeszéd hívének vallja magát. Az új témákat kétévente
szeptember 1-én kapják meg a versenyezni szándékozók, akiknek jelenleg, illeszkedve a reformáció
évfordulójához, a vallás és a vallásosság történetéről kell benyújtaniuk pályaműveiket.11 Munkájukban
sok segítségre számíthatnak, bizalommal fordulhatnak a könyvtárakhoz, a levéltárakhoz és a
múzeumokhoz. Bár ezek között a gyűjtemények között a drezdai levéltárat is megtaláljuk, a
legrészletesebb programot a LaB állította össze: támogatja a tutorokat, akik a saját iskolájukban gyűjtik
össze a jelentkezőket, segíti a versenyzőket a témaválasztásban és a pályázati anyag elkészítésében is,
helyet ad az ünnepélyes rendezvényeknek, megnyitóknak, illetve workshopokat tart a tanároknak.12
A LaB saját foglalkozásokkal is várja az iskolákat. Ezeket nem alkalomszerűen szervezi, hanem
célirányosan, iskolákkal vagy iskolák történelem fakultásával szerződve. A Werner von Siemens
Gimnázium érdeklődő diákjai történelemtudásukat elmélyítő kurzusokon tanulhatnak tovább a rendes
tanórákon túl, s ezeknek a kurzusoknak a részeként ellátogathatnak a LaB-ba is.13 Itt háromórás
foglalkozásokon egy témafüzetet kell megírniuk Amit a források el tudnak mesélni címmel. Ennek a
legfontosabb része egy fiktív interjú, amelyben egy tetszőlegesen választott levéltári forrásnak tesznek
fel kérdéseket, és meg is válaszolják azokat a forrás szemszögéből. A kérdések többek között a
következők: Miről írsz? Mikor készültél? Ki írt téged? Kihez szólsz? Miért, mi célból létezel?14 A válaszok
kitalálásához a tanulóknak alaposan kell tanulmányozniuk, elemezniük a forrás szövegét. Az is fontos
élmény számukra, hogy kézbe vehetik az iratokat, megtapasztalhatják azok méretét, súlyát, tapintását.
Következtetéseikről iskolájukban kell beszélniük. Egy másik alkalommal primer és szekunder forrásokat
hasonlítanak össze.
A Bertha von Suttner Európai Gimnázium történelem fakultásának kiegészítő órákat nyújtott a
LaB a 2016/17-es tanévben. A diákok a berlini helytörténettel ismerkedtek meg, az eredményekről
pedig prezentációs vizsgákon kellett beszámolniuk.15 A levéltár munkatársai ebben az esetben is a
munka több fázisában segédkeztek, a témák keresésétől a források értékeléséig. A LaB az egyetemi
történelemkurzusok hallgatóinak is biztosítja a forrásfeldolgozás lehetőségét az egyetemi tanárok
bevonásával.

Benyomásaink a németországi levéltárak közönségkapcsolatának helyzetéről

https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb/ (Letöltés dátuma: 2017. december 6.)
Lehrerworkshop zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. http://landesarchivberlin.de/lehrerworkshop-zum-auftakt-des-geschichtswettbewerbs-des-bundespraesidenten (Letöltés dátuma:
2017. december 6.)
13
„Was Quellen erzählen können…” http://landesarchiv-berlin.de/schuelerprojekte (Letöltés dátuma: 2017.
december 6.
14
Uo.
15
Uo.
11
12

9

Bár kétségtelen, hogy a levéltár-pedagógiát művelő német kollégák is szeretnék megkedveltetni a
történelmet, a múlt tanulmányozását a fiatalokkal, törekvéseiknek talán mégsem ez a legfontosabb
célja. Jól tudjuk: a források feldolgozásával a tanulók nemcsak tárgyi tudásukat gazdagíthatják, hanem
gondolkodásukat is fejleszthetik. A forráskritika alkalmazásával sajátíthatják el, hogyan próbáljanak
meg különbséget tenni az igaz és a hamis információk között, a több szempontot egyszerre figyelembe
vevő elemzéssel strukturális szemléletet tanulnak, a feladatok közös megoldásával pedig az együttes
munka hasznával ismerkednek meg. Mindezek a készségek szükségesek lehetnek más szakmákban,
illetve a hétköznapi életben is. Kialakításuk éppen ezért kiemelt feladata a németországi levéltárpedagógiának.

Gyűjtőterületi munka a német levéltárakban
A gyűjtőterületi munka a levéltárosok számára talán hétköznapi rutinnak számít, ami egyet jelent
iratselejtezési és -átadási jegyzőkönyvek átvizsgálásával, továbbá salétromos pincék penészes
tartalmának felmérésével. Az eljárási folyamatokat nemzeti jogszabályok tartalmazzák, amelyek még
az egymással határos országokban is jelentős eltéréseket mutatnak. Ennek ellenére a németországi
gyakorlat megismerése számos tanulságot rejt. Az eltérések hátterében az ország közigazgatási
berendezkedése áll.
Németország szövetségi állam, tartományai élén önállóan eljáró parlamentek és kormányok
állnak, amelyek rendkívül széles körű autonómiát élveznek az oktatás és a kultúra ápolása területén.
Ez azt jelenti, hogy a szövetségi állam és az egyes tartományok önállóan alkották meg saját levéltári
törvényeiket, amelyek kizárólag a szövetségi vagy az adott ország levéltáraira érvényesek.

A németországi gyűjtőterületi munka jogi keretei
A BA illetékességi területe a Bundesarchivgesetz (BArchG) értelmében a szövetségi kormányzat, annak
háttérintézményei, illetve a Német Birodalom, a Német Szövetség, a megszállási zónák, az NDK,
valamint ez utóbbi állampártjának és társadalmi szervezeteinek, illetve az NDK többi pártjának
dokumentumait öleli fel.16
A napi gyűjtőterületi munka folyamán a szövetségi kormány és háttérintézményei a már
szükségtelen – akár a minősített és hírszerzési – irataikat, legfeljebb 30 év elteltével felajánlják a
levéltár részére. A felkínált dokumentumok maradandó értékéről a levéltárosok döntenek. A
jogszabály e feladat végrehajtása érdekében biztosítja a jogot a levéltárosoknak, hogy az iratokat a
helyszínen megvizsgálják, és azokba betekintsenek.17

16
17

BArchG 3. §. 2.
BArchG 5. §. 1–2. és 6. §. 2.
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A szövetségi kormány azon hivatalai, amelyek illetékességi területe csupán egy meghatározott
városra, kerületre vagy szövetségi tartományra terjednek ki, a helyi levéltáraknak is felajánlhatják
irataikat megőrzésre hivatali feletteseik engedélyével.18
A levéltári átadást követően a dokumentumok tulajdonjoga megváltozik, azok nem az
iratképzőé, hanem a levéltáré lesznek. Innentől az átadó sem kölcsönözheti vissza a dokumentumokat.
A tartományi jogszabályok közül példaként a szászországit (ArchGS) megtekintve azt látjuk,
hogy az itteni központi állami levéltár a helyi kormányzat és jogelődei dokumentumait gyűjti. A
kerületek és városok a saját intézményük, továbbá a területükön működő egykori állami vállalatok, tszek stb. dokumentumaiért felelősek.19 A közfeladatot ellátó szervek azonban itt is a szövetségi
törvényben vázolt kötelezettségekkel számolhatnak munkájuk során, azaz legfeljebb 30 év elteltével
minden iratukat fel kell kínálniuk a tartományi levéltárnak.20 A drezdai törvényhozás továbbá lehetővé
tette az egyházi és a civil szervezeteknek, hogy írott örökségüket ajándékként vagy letétként a
tartományi levéltár részére átadják.21 A tartományi archívumnak hat hónap áll rendelkezésére, hogy a
felkínált iratok levéltári/maradandó értékéről döntést hozzon, és az iratbeszállítást megkezdje.22 A
döntési határidő Berlinben 12 hónap, az egyéb szabályok azonban megegyeznek a Drezdában érvényes
előírásokkal (ArchGB).23
A jogszabályi keretek tehát nagyjából hasonlóan szabályozzák a levéltári gyűjtőterületi munkát
mind szövetségi, mind tartományi szinten.

A levéltárak gyakorlata a gyűjtőterületi munkában
A Bundesarchiv gyűjtőterületi feladatai
A BA a magyar gyakorlathoz hasonlóan kizárólag a maradandó értékű iratokat gyűjti, amelyek közé a
vonatkozó törvény az alábbiakat sorolja:24
1) a német történelem megértése érdekében szükséges dokumentumok,
2) a polgárok jogbiztonságát garantáló iratok,
3) a jogszolgáltatás és a közigazgatás szempontjából nélkülözhetetlen akták.25
A levéltárosok ezt a megfogalmazást nem tekintik szabatosnak. Céljuk, hogy a levéltári iratok a politikai
döntési folyamatokat tükrözzék. Megfogalmazásuk szerint a „nagy információsűrűségű” iratképzők

BArchG 7. §.
ArchGS 13. §.
20
ArchGS 5. §.
21
ArchGS 7. §.
22
ArchGS 6. §.
23
ArchGB 7. §.
24
A levéltár elmúlt gyűjtőterületi munkájának néhány fontos adata a beszámolóm végén szereplő függelékben
olvasható.
25
BArchG 1. § 9.
18
19
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iratait veszik át (például: a Kancellári és az Államelnöki Hivatal/Bundeskanzleramt és
Bundespräsidialamt iratait). A politikai döntések végrehajtási szakaszában keletkező dokumentumok
közül csupán példaként őriznek meg valamennyit. Az iratértékelési irányelveket a következő, 2018-ban
megjelenő Forum című kiadvány tartalmazza majd.26
A BA átvesz személyi anyagokat is, ha az érintett közérdeklődésre számot tartó hivatalt viselt
(kancellárok, miniszterek, államtitkárok, parlamenti képviselők, szakszervezeti vezetők stb.).27 Itt az
átadás-átvételi jegyzék az illető neve mellett utolsó beosztását, fizetési fokozatát, születési adatait
(név, hely, idő) stb. tartalmazza. A személyi iratok tekintetében komoly vita alakult ki az iratképzők és
a levéltárak között, miszerint a személyes adatok megsemmisítése vagy a levéltárnak való felajánlási
kötelezettsége az erősebb. Egy 2013. évi karlsruhei közigazgatási bírósági határozat alapján ez utóbbi
tűnik felsőbbrendűnek.28 A szövetségi levéltár törvényi felhatalmazás alapján gyűjti a magánszemélyek
iratait abban az esetben, ha az illető jelentősége az egész szövetségi államra kiterjedt. A kevésbé
jelentős egyének iratait a tartományi vagy városi levéltárakba utalják.
A BA cégek iratait csak akkor veszi át, ha azok többségi állami tulajdonban állnak (például:
Deutsche Bundesbahn). A levéltár hasonlóan viszonyul a legnagyobb NDK vállalatok irataihoz, így
például az állami külkereskedelmi társaság levéltári anyagát átvette. A szövetségi állami jelentőségű
üzemek dokumentumait azonban a tartományi levéltárakba utalták.
A köziratok levéltári átvétele nem minden esetben folyik gördülékenyen, ez részben a
jogszabályi változásokra vezethető vissza, amelyet az iratképzők csak lassan alkalmaznak.
A Bundeskanzleramt dokumentumai olykor hiányosan érkeznek meg a levéltárba, mivel a
politikusok hivatali terminusuk végén kiemelik a lényeges dokumentumokat a regisztratúrából, hogy
emlékirataik megírását segítsék. Az iratok visszaszolgáltatása nem egyszer elmaradt, és végül a
magániratnak számító párt vagy pártalapítvány anyagába kerültek. Helmut Kohl mandátumának végén
számos dokumentumnak lába kélt, ami néhány évvel később a német országos sajtóban is jelentős
visszhangra talált.
A BA letétként és adományként is gyűjti a magániratokat, azonban az utóbbi gyarapodási
formát előnyben részesítik, nehogy a tulajdonos egy rendezést követően visszakérje az anyagát. A
magániratok átadásával kapcsolatos kérdéseket szerződésben rendezik.
Végül meg kell említeni egy speciális területet. A jogalkotó úgy rendelkezett, hogy minden
német film biztonsági őrzési helye a Bundesarchiv lesz, ez azt jelenti, hogy Petabytokban mérhető
adatmennyiséget kell digitálisan raktározni.
Az eddig megjelent kiadványok a Bundesarchiv oldalán térítésmentesen elérhetők:
http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Publikationen-Bundesarchiv/publikationenbundesarchiv.html (Letöltés dátuma: 2017. december 8.)
27
SCHENKE, 2015. 12.
28
MARTIN-WEBER, 2013. 16.
26
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A Sächsisches Staatsarchiv gyűjtőterületi gyakorlata
Az StA gyűjtőterületi munkája számos szempontból hasonlít a szövetségi levéltáréhoz. Az intézmény
honlapján keresztül is segíti az iratképzőket.29 Egyrészt pár kattintással elérhető jegyzéket tesz közzé
az iratátadásra kötelezett szervekről, mintajegyzőkönyveket publikál, valamint közzétesz egy listát
azon dokumentumtípusokról, amelyeket nem kíván a levéltári átadás során átvenni. Ugyancsak a
világhálón teszi közzé a levéltárat és a közfeladatot ellátó szerveket levéltári szempontból érintő
jogszabályokat, iratkezelési szabályzatokat és irattári terveket. E jegyzékek egyébként tartalmaznak
olyan tételeket is, amelyek levéltári engedély nélkül is megsemmisíthetők.30
A levéltár a köziratok közül a BA-hoz hasonlóan az érdemi döntési folyamatokat tartalmazó
dokumentumokat őrzi meg. Egy európai uniós dokumentumot például csak annál az intézménynél,
amelyik a jogszabály szászországi alkalmazását felügyeli.
Bizonyos szervek, mint például a munkaügyi vagy adóhivatalok esetén kizárólag egy-egy
területi intézmény iratait veszik át mintaként, vagy azt a részleget, amely régión túlmutató
jelentőséggel bír. Az adóhivatalok esetében kiemelt figyelmet fordítanak a cégek adóbevallásaira,
amelyek segítségével a vállalatok és a gazdaság fejlődését dokumentálják. Hasonlóan járnak el más
intézmények, például a repülőterek esetében, amelyek közül első sorban a lipcsei dokumentumait
gyűjtik, mivel az a legfontosabb utánpótlási bázisa az afganisztáni NATO misszióknak.
A BA-hoz hasonlóan a szász tartományi levéltár is gyűjti a központi kormányszervek személyi
iratait.31
Az átadás-átvétel Excel jegyzékek kíséretében történik, amelyeket problémamentesen
importálnak az AUGIAS nyilvántartó szoftverbe.
A tartományi levéltár gyűjt audiovizuális dokumentumokat is, köztük rendőrségi felvételeket
(például az 1989. októberi tüntetésről a drezdai Pragerstraße-n). Interjút készítettek hozzávetőleg tíz
éve egykori NDK-állampolgárokkal, hogy emlékeiket összegyűjtsék a forradalomról és az állampárti
időkről. Az 1953. június 17-i népfelkelés oral history emlékeit ugyancsak gyűjtötte és archiválta a
levéltár.
A gyűjtőterületi munka szakmai és pénzügyi háttere az elmúlt időszakban kiegyensúlyozottan
rendelkezésre állt, miként az a beszámoló végén található táblázatból kiolvasható.

A Landesarchiv Berlin gyűjtőterületi munkájának egyes kérdései
A levéltár elmúlt tíz éve gyűjtőterületi munkájának legfontosabb adatai a beszámoló végén szereplő függelékben
olvashatók.
30
A legtöbb említett előírás és ajánlás itt érhető el: http://www.staatsarchiv.sachsen.de/rechtsgrundlagen.htm
(Letöltés dátuma: 2017. november 20.)
31
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/16994-VwV-AusPersAkten (Letöltés dátuma: 2017. november 20.)
29
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A levéltár elsősorban azokat a dokumentumokat gyűjti, amelyek az aktuális társadalmi, jogi
változásokat tükrözik. A berlini kollégák ilyen kiemelt eseménynek tekintik a homoszexuálisok
házassági jogának megadását idén nyáron.
A levéltárosok rendkívül fontosnak ítélik a közvetlen kapcsolatot az iratképzőkkel, részint a
vezetőkkel, de fontosnak tartják az iratkezelőkkel való kapcsolatot is. A berlini kollégák helyszíni
tanácsadás alkalmával ismerik meg az iratok tárolási körülményeit.
Az iratbegyűjtési praxist sokszor a kutatói igények alapján is alakítják, az átvételre jelölt iratok
körét részben ez alapján jelölik ki. A levéltár időről időre felülbírálja a minimum alatti szerveinek
jegyzékét, és így jelentkeznek egy-egy hivatalnál vagy intézménynél iratátvételi szándékkal, ahonnan
korábban nem szállítottak be semmit.
A levéltár átlagosan évi 1 km iratanyagot vesz át, amelyet olykor rendkívüli gyarapodások is
kiegészítenek, mint például az NDK-idők különböző bűncselekményeit vizsgáló különleges rendőri és
ügyészi szervé (Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, röviden ZERV).
Ez a testület vizsgálta az NDK sportolóinak doppingbotrányát, továbbá a berlini falnál lelőtt emberek
ügyét. A hivatal iratanyaga önmagában 2 km-t tett ki. Ehhez hasonlóan a STASI-iratokat őrző intézmény
megszűnése után újabb 3 km zúdulhat a városi levéltárra.

Tudományos intézetek levéltárai
Az AdHUzB-ban a rendszeres iratgyűjtés a levéltár 1954. évi alapításával egy időben kezdődött meg
elsősorban a 20. század középső harmadának dokumentumaira koncentrálva. A régebbi
dokumentumok közül többnyire anyakönyvek, alapítványi iratok maradtak fenn.
A levéltár a hagyományos, igazgatási iratok mellett kutatási programok lezáró jelentéseit is
átveszi, amiket a tanszékek végeztek, ugyanakkor az elektronikus iratok gyűjtése meghaladja technikai
lehetőségeit. Részben erre vezethető vissza az, hogy a professzorok elektronikus levelei emiatt
elvesznek. Meg kell azonban említeni, hogy a gyűjtőterületi munkát nehezítik a rendkívül szigorú
adatvédelmi jogszabályok, amelyek az oktatók hivatali e-mail fiókjában található leveleket is
magániratoknak tekintik. Ez a munkaviszonyuk alatt elhunyt professzorok levelezésének törlési
kötelezettségéhez vezet. A levéltár vezetőjének célja, hogy minden elektronikus dokumentum
betekintésére jogot szerezzen.
Az intézményt terheli a selejtezhető iratok kezelése is. Az 50 éven át őrzendő hallgatói iratok
levéltári kezelésbe kerültek. A levéltárba utalták a megszűnt Robert Koch Intézet tárgyi emlékeit is,
azaz az intézmény profilja jelentős mennyiségű muzeális emlék is a levéltár kezelésébe került.
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Magánlevéltárak
Németországi utunk utolsó állomásaként az EZA-t látogattuk meg, amely a német evangélikus
egyházkerületek zsinati levéltárának funkcióját tölti be. Az intézmény hivatalos illetékességi köre a
zsinati iratanyagra terjed ki. A levéltár azonban hivatásának tekinti a II. világháborút követően elcsatolt
keleti területek írott és tárgyi emlékeinek gyűjtését, gondozását is.

Összegzés
Ha a hazai és a német gyakorlatot összevetjük, megállapíthatjuk, hogy mindkét országban állami
kezelésbe utalták az egykori állampárt és társadalmi szervezeteinek iratanyagát. Ettől eltekintve
azonban inkább eltéréseket találunk a gyűjtőterületi munkában. Németországban 30 év az iratátadási
határidő a magyar 15 évvel szemben. A személyi iratok felkínálása a levéltárak részére ugyancsak eltér
a magyar szokásoktól.
Az irattári tervek Németországban nem tartalmazzák a levéltárba utalás tényét.
Németországban az iratkezelési szabályzatok és irattári tervek kidolgozásában nem is vesznek részt a
levéltárak, a levéltári átadásra kerülő iratok átvételéről szabadon dönthetnek. Ez a magyarnál
lényegesen nagyobb szabadságot és felelősséget is rájuk ruház.

Főbb számadatok
Intézményi
Írásbeli
költségvetés
Létszám Iratgyarapodás tanácsadás
az
Év
kiadási
oldala (fő)
(ifm)
iratképzők részére
(1000 euróban)
(alkalom)
2007
6961,8
143
1025
136
2008
6602,3
137
1298
128
2009
6769
128
1216
114
2010
6796,5
126,5
797
117
2011
6688,1
127
653
129
2012
6726,6
125
427
96
2013
6549,6
122,7
258
83
2014
6885,9
116,1
406
111
2015
7075,3
122,6
353
133
2016
7246,7
122
399
98
A Sächsisches Staatsarchiv éves működési adatai (2007–2016) 32

Év
2000–2010 átlaga

Létszám (fő)
811

Helyszíni
tanácsadás
az
iratképzőknek
(alkalom)
20
30
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat

Iratátvétel (ifm)
ca. 4731

http://www.staatsarchiv.sachsen.de/archiv-in-zahlen-2714.htm (Letöltés dátuma: 2017. november 23.) A
levéltár éves statisztikai beszámolói 2008-ig elkülönítetten sorolják fel a helyszíni és a levélen keresztüli
iratkezelési tanácsadást.
32
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2012
702
7231
2013
nincs adat
8383
2014
689
3193
2015
687
6533
2016
641
?
A Bundesarchiv gyűjtőterületi munkájának legfontosabb adatai (2000–2016)33

33

FORUM 2013. I. és IV.; FORUM 2014. III.; FORUM 2015. I.; FORUM 2016. II.

16

Három németországi levéltár szerepe az e-közigazgatásban és az e-iratkezelésben

Az általunk meglátogatott hat levéltár közül az alábbiakban három – az StA, a BA és a LaB – intézmény
e-iratkezelésben és e-közigazgatásban betöltött szerepét kívánom kifejteni. Természetesen a másik
három levéltár – típusaik szerint: köztestületi, egyetemi, egyházi – esetében is felmerülnek az
elektronikus iratok hosszú távú megőrzésével kapcsolatos kérdések, például a fenntartójuknál
keletkező e-iratok vagy az e-mailek archiválásával kapcsolatban, ám jelen beszámolóban a köziratokkal
foglalkozó levéltárak megoldásaival foglalkozom.

Sächsisches Staatsarchiv
Tanulmányutunk első állomásaként a HaD-t látogattuk meg, ahol Dr. Nils Brübach, a HaD KeletSzászországi Legújabb Kori Iratok Osztályának vezetője fogadott minket. Beszélgetésünk során
nemcsak a StA drezdai részlegének munkájáról, hanem az egész StA-t érintő projektekről is
tájékoztatást kaptunk. Így került szóba a hosszú távú megőrzés és elektronikus archiválás kérdéseire
választ kereső Projekt LeA.34
A terv kiindulópontja az volt, hogy tartományi szinten legyen bevezetve egy egységes
dokumentum menedzsment és munkafolyamat-irányítási rendszer és ezzel együtt kifejlesztésre
kerüljön az StA e-levéltára, ami az el_sta elnevezést kapta. A projekt elindításáról 2008
szeptemberében döntött a szász kormányzat, amely három szervezetet bízott meg a menedzseléssel:
a kormányzati igényeket képviselő Igazság- és Európaügyi Minisztériumot, a levéltári igényeket szállító
StA-t és az informatikai-műszaki hátteret biztosító Sächsische Informatik Dienstet, vagyis a Szász
Informatikai Szolgáltatót.35
A projekt – amelynek fontos momentuma, hogy a Szászországi Szabad Állam e-kormányzati
stratégiájába integrálták36 – 2009 augusztusában lépett a gyakorlati megvalósítás útjára. A
projektvezetéssel megbízott három szervezet 2010 szeptemberére lezárta a tervezési fázist, amely az
alábbi főbb pontokat érintette:
-

az államigazgatásban használt speciális eljárások összegyűjtése és elemzése,

-

más hatóságok és archívumok megoldásainak értékelése,

-

a technikai koncepció és a specifikációk kidolgozása,

-

a személyzeti, pénzügyi és szervezeti megvalósítás koncepciójának kidolgozása,

34

Langzeitspeicherung und elektronische Archivierung
A Dr. Brübach által a látogatásunk során nyújtott tájékoztatáson túl – a jelen beszámoló megírásához is
felhasznált – a Projekt LeA kifutásáról, valamint az el_sta átadásáról szóló összefoglaló munkákat lásd: NOLTE,
2013. és NOLTE, 2014.; bővebben pedig a http://www.staatsarchiv.sachsen.de/weiterfuehrende-informationen4270.htm (Letöltés dátuma: 2017. november 27.) oldalon található hivatkozásokat.
36
A stratégia aktuális verziója: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/24522/documents/33765 (Letöltés
dátuma: 2017. december 9.)
35
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-

a közbeszerzés előkészítése,

-

a szükséges műszaki hardverek, szoftverek és szolgáltatások beszerzése,

-

végezetül a rendszer felépítése.

A következő lépésként 2011-ben lezajlott a közbeszerzési eljárás, amely során a műszaki kivitelezést a
T-Systems International GmbH nyerte, az ingest, az adatkezelés, a megőrzés és a hozzáférés moduljait
a scope solutions ag, a storage modult (HT.diVAS) pedig a H&T Greenline GmbH szállította.
Az el_sta szimbolikus elindítása 2013. február 25-én történt meg, azóta csak tesztüzemben
történt e-iratátvétel, az éles rendszer használata 2018-tól esedékes. A projektnek az e-kormányzati
stratégiába való integrálása lehetővé tette, hogy a felsőbb tartományi igazgatási szervek egységes
dokumentumkezelő rendszert (VIS.SAX) kezdjenek használni, amelyet 2016 végéig 14 000
munkaállomásnál kellett elérhetővé tenni.37 Ez pedig vélhetően jelentősen megkönnyíti majd az eiratok átvételét az el_sta számára, hogy egy olyan rendszerből kell az elektronikus iratokat átadni,
amely ugyanazon adatcsere- és metaadat-leírási szabványokat alkalmazza. Ezek a szövetségi szinten
elfogadott XÖV (XML in der öffentlichen Verwaltung, avagy „XML a közigazgatásban”) és az arra épülő
XDOMEA (Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang,
azaz „Dokumentum Menedzsment és Elektronikus Archiválás az IT-alapú Üzleti Folyamatokban”38)
szabványokat jelentik.
Az átadás-átvételi folyamat alapvetően az OAIS szabványra épül, mely során a SIP készítésekor
kerül alkalmazásra az XDOMEA szabvány. Megemlítendő, hogy az MS Office fájlok és a msg
kiterjesztésű e-mailek PDF/A-ba, a fotók pedig TIFF kiterjesztésbe átkonvertálva kerülnek átadásra (de
mint megtudtuk az eredeti fájlformátumot is átveszik a biztonság kedvéért). Az ingest folyamán, a SIPből AIP készül, amely a SIP által tartalmazott fájlokon és adatokon túl, az XBARCH elnevezésű XMLséma által meghatározott metaadatokkal lesz ellátva.39

Az elektronikus dokumentum- és folyamatkezelő rendszerről: https://www.egovernment.sachsen.de/eva.html
(Letöltés dátuma: 2017. november 28.)
38
A XDOMEA mozaikszavának X-e utal arra, hogy a DOMEA szabvány megfelel az XÖV által előírt
követelményeknek.
39
Az el_sta szakkoncepciója
http://www.staatsarchiv.sachsen.de/download/100927_KO_LeA_Fach_ELArch_WEB.pdf (Letöltés dátuma:
2017. december 19.)
37
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Bundesarchiv Berlin
A BA Lichterfelde-ben található részlegében Dr. Karsten Christian, a BA – többek között – stratégiai
tervezésért és nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályának munkatársa, valamint Rainer Jacobs, a
Digitális Iratok Osztályának vezetője fogadott minket. Dr. Christian a BA iratátvételi és iratértékelési
eljárásainak jogi hátteréről tartott prezentációt, amely során kitért az átmeneti (vagy köztes) levéltár
funkciójára. Az átmeneti levéltárak létesítése a magyar levéltárügyben nem ismeretlen elképzelés: a
levéltárügy rendezéséről szóló 1947. évi XXI. tc., vagy a levéltárakról szóló 1950. évi 29. tvr. által
felállítandó állami kerületi levéltárak megvalósulásuk esetén hasonló funkcióval bírtak volna. A kérdés
azonban ismét aktuális nálunk is, hiszen a 335/2005-ös kormányrendelet 2017. szeptember 14-től
hatályos módosításával a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt. fogja betölteni ezt a szerepet a
magyar államigazgatás felsőbb szervei számára.
Rainer Jacobs a Szövetségi Digitális Átmeneti Levéltár (DZAB40) kiépítéséről szóló projektet
mutatta be számunkra. Az egykori NSZK-ban 1965-ben hozták létre a „Szövetségi Átmeneti Levéltárat”.
A Bundesarchiv átmeneti levéltárai (St. Augustin-Hangelar, Hoppegarten bei Berlin és Freiburg)
szolgáltatást jelentenek a szövetségi államigazgatási szervek (Elnöki Hivatal, Kancelláriai Hivatal,
szövetségi minisztériumok, Sajtó- és Információhivatal, Szövetségi Kormány és kormánybizottságok)
számára, amelyek az ügyvitelben már nem használatos, de még nem lejárt őrzési idejű irataikat további
megőrzésre és kezelésre átadhatják az átmeneti levéltáraknak. Az őrzési idő leteltével kerül sor az

40

Digitale Zwischenarchiv des Bundes.
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értékelésre, amelyet vagy levéltári átvétel vagy iratselejtezés követ. Az őrzési idő leteltéig az iratképző
bármikor, amikor szüksége van az átmeneti levéltárban őrzött iratra, visszakérheti azt.
A lezárt ügyek iratait általában az első öt év után szokták átadni, de a jogszabályok szerint
legkésőbb 30 évvel az ügy elintézését követően kell az átmeneti levéltár őrizetébe helyezni. Az átadás
és a visszavétel is szabályozott keretek között történik. Az átmeneti levéltárak adatbázisban tartják
nyilván az ügyiratokat. A gyors visszakereshetőségre szükség is van, az ügyintézők az ügyirat
megkérését követően általában 24 órán belül kézhez is kapják azokat, a St. Augustin-Hanglerban őrzött
40 000, vagy Hoppegartenből a 42 700 iratfolyóméternyi akta közül kiemelve. Az ügyintézést követően
az akta visszakerül az átmeneti levéltárba. A megőrzési idő letelte után következik az iratértékelés: a
maradandó értékű iratok Koblenzbe – a BA központjába –, a nem maradandóak pedig selejtezésre
kerülnek.
A BA egy a DZAB kiépítését szolgáló, 2014-ben indult, négy fázisból álló projekt harmadik
fázisában tart. A projekt várhatóan 2019-re fejeződik be. A DZAB elve, a „klasszikus” átmeneti levéltár
mintájára épül: a szövetségi államigazgatási szervek központi, hosszú távú megőrzési elektronikus
tárhelyeként fog funkcionálni, ahol a papíralapú iratokhoz hasonlóan az őrzési idő tartamáig maradnak
az iratok. Utána a már említett iratértékelést követő archiválás vagy selejtezés történik. A DZAB
létrehozását a szövetségi levéltári törvény írta elő, amely a kiépítés és az üzemeltetés feladatát pedig
a BA-ra bízta.
A projekt előzménye a 2013-as szövetségi e-kormányzati törvény, amely alapján legkésőbb
2020-ra a teljes szövetségi államigazgatásnak át kell állnia az e-ügyiratok kezelésére. Ha ez megvalósul,
akkor talán most még elképzelhetetlen, hogy hány terabájtnyi elektronikus irat keletkezik majd. Az
elképzelések szerint a DZAB az alábbi előnyökkel szolgálhat az iratképzők számára:
-

Költséghatékony, decentralizált, hosszú távú tárolás bármely szervnek.

-

Tehermentesíti az iratképző szervek saját rendszereit.

-

Megfelelő és jogilag biztonságos tárolást nyújt a megőrzési időtartam alatt.

-

Kényelmes hozzáférést biztosít az iratokhoz a szerv saját dokumentum menedzsment
rendszerén vagy a DZAB saját hozzáférési pontján keresztül.

-

Egyszerűen elvégezhető a selejtezés és a levéltári átadás a tárolási időszak lejárta után.41

Az átmeneti levéltárak történetével, a működésükkel és a jövőjükkel részletesen a BA szakmagazinjának, a
Forumnak a 2015-ös tematikus száma foglalkozik, amely elektronikus formában is elérhető:
http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Finden/Publikationen-Bundesarchiv/publikationenbundesarchiv.html (Letöltés dátuma: 2017. november 27.)
41
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Landesarchiv Berlin
Dr. Regina Rousavy, a levéltár II. Osztályának42 vezetője és Bianca Welzing-Bräutigam levéltári hivatali
tanácsos fogadott minket a LaB-nál tett látogatásunk során, ahol kitértünk a LaB e-iratkezelésben és eközigazgatásban betöltött szerepére is.
Vendéglátóink elmondták, hogy 2016-ban lépett hatályba a Berlinre vonatkozó e-kormányzati
törvény, amely alapján a berlini tartományi közigazgatásnak 2023-ig kell teljesen átállnia az eügyiratkezelésre.43 A saját rendszer kifejlesztéséhez szövetségi szinten rendelkezésre állnak ajánlások,
amelyeket át kell ültetni a metaadatoktól kezdve az e-akták formájáig.44
A LaB-nak az StA-hoz képest más utat kell keresni, ugyanis a berlini tartományi igazgatásban
használt dokumentum- és folyamatkezelő rendszerek száma százas nagyságrendű. A levéltárnak
korábban már volt egy projektje, amelynek a célja az eLaB, vagyis az „elektronische Landesarchiv
Berlin” létrehozása volt, de az különösebb eredmény nélkül zárult le. A megvalósításának körülményei
az StA-hoz hasonlók abból a szempontból, hogy Berlinben is van egy központi szinten bevezetendő
dokumentum- és folyamatkezelő program, amely a SIDOK nevet viseli és megemlítendő, hogy a
szoftverfejlesztő cég megegyezik a Szászországban alkalmazott VIS.SAX fejlesztőjével. Továbbá
Berlinben is működik egy központi informatikai szolgálat, az ITDZ, vagyis az IT-Dienstleistungszentrum
Berlin.45 Bár 2023-ig még bőven van idő a berlini e-közigazgatás egységesítésére, az említett
hasonlóságokhoz mérten a különbség lényeges: a LaB pozíciója egyelőre kevésbé jelentős az
egységesítésben résztvevő szervezetek között.

Konklúzió
Mint azt láthattuk, az e-iratkezelés és az e-közigazgatás különböző folyamatainak a megtervezése
projektalapú gondolkodást kíván, ami érthető, hiszen – bár a beszámolóban kivitelezési összegek nem
jelentek meg – euró-milliókról van szó egy-egy, a bemutatottakhoz hasonló méretű projekt
kivitelezésekor. Fontos momentum a tervezés, amely során aktív együttműködés szükséges a
projektért felelős szervek, illetve szervezetek részéről. Levéltárosi szemszögből örvendetes látni
Szászország válaszait a hosszú távú elektronikus tárolás és archiválás kihívásaira, hiszen ad 1. mindezt

A LaB II. Osztályának kezelésébe tartoznak az 1945–1990 közötti nyugat-berlini, az 1990 utáni iratképzők és
irataik, a hagyatékok és a személyi iratok, az audiovizuális gyűjtemény és az elektronikus iratok.
43
A berlini e-kormányzati törvény hatályos állapota elektronikus formában elérhető a http://gesetze.berlin.de/
portálon (Letöltés dátuma: 2017. november 27.). A törvény elemzése pedig az alábbi linkről tölthető le:
https://www.berlin.de/sen/inneres/service/publikationen/170627_minikommentar_v1-0.pdf
44
A szövetségi szintű e-iratkezeléssel kapcsolatos szabványok és ajánlások a https://www.it-planungsrat.de/
honlapon érhetőek el. (Letöltés dátuma: 2017. november27.)
45
KNOBLICH 2010. és http://docplayer.org/14986978-Das-elektronische-landesarchiv-berlin-elab-it-projekte-derberliner-verwaltung-2011-vortrag-von-dr-susanne-knoblich.html (Letöltés dátuma: 2017. december 9.)
42
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tartalmazza a tartomány e-kormányzati stratégiája, ad 2. aminek a megtervezésénél nem feledkeztek
meg a levéltárról, sőt, annak feladataként jelölték meg azt.
Németországban több mint ötven éve működik az átmeneti levéltár intézménye. A
magyarországi – ha nem is a digitális – megfelelőjének a létrehozása során érdemes mélyebben
tanulmányozni a szerepét, a funkcióját, az eljárásait, hiszen egyszerre adhat választ a szűkös levéltári
raktárkapacitásra, a megfelelő irattári őrzési körülményekre és – „időnyerés” szempontjából – az
iratértékelésre. ( Bozó Bence Péter – Schramek László – Zámbó István)
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3.
Függelék
Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (AdBAdW) – Berlin-Brandenburgi
Tudományos Akadémia Levéltára
Archiv der Humboldt Universität zu Berlin AdHUzB) – Berlini Humboldt Egyetem Levéltára
Bundesarchiv Berlin (BA) – Szövetségi Levéltár – Berlin
Evangelisches Zentralarchiv (EZA) – Központi Evangélikus Levéltár
Landesarchiv Berlin (LaB) – Berlini Tartományi Levéltár
Sächsisches Staatsarchiv (StA) – Szász Állami Levéltár
Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden (HaD) – Szász Állami Levéltár – Drezdai Állami
Főlevéltár

Útiterv – Ausztria
2017. október 15. – október 20.

1. nap – október 15. (vasárnap) utazás St. Pöltenbe
Indulás-Találkozó: megbeszélés szerint
Budapest – St. Pölten távolság 321 km – 3 óra 20 perc
18.00 óra. Érkezés, szállás elfoglalása – Pension Elisabeth Mariazellerstr. 164.

2. nap – október 16. (hétfő) St. Pölten
09.30 –12.00 Tartományi Levéltár megtekintése
12.00 – 13.00 Ebéd
13.30 – 16.00 St. Pölteni Püspöki Levéltár megtekintése
16.30 utazás Salzburgba
St. Pölten – Salzburg távolság: 236 km – 2 óra 14 perc
Érkezés: 19.00
Szállás Salzburgban Hotel Lasserhof
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3. nap – október 17. (kedd) Salzburg
09.30 – 12.00 Salzburg, Városi Levéltár /
12.00 – 13.00 Ebéd
14.00 – 16.00 Salzburg, Universitätsarchiv
16.00 – Városnézés
Szállás Salzburgban
4. nap – október 18. (szerda) Klagenfurt
Indulás Klagenfurtba: 08.30
Salzburg – Klagenfurt távolság: 228 km – 2 óra 30 perc
11.00 – 11.30 között érkezés a városba
11.30 – 12.30 Ebéd
13.00 – 15.30 Karintiai Tartományi Levéltár megtekintése
Szállás: Grazban
Klagenfurt – Graz távolság: 136 km – 1 óra 36 perc
5. nap – október 19. (csütörtök) Graz
09.30 – 12.00 Stájer Tartományi Levéltár
12.00-13.00 Ebéd
13.30 – 15.30 Egyetemi Levéltár, Graz (sajnos, nem tudnak fogadni)
Szállás: Graz JUFA Hotel Graz
6. nap – október 20. (péntek) Graz
09.30 – 12.00 Városi Levéltár, Graz
12.30-13.30 Ebéd
16 órakor Hazautazás
Graz – Budapest távolság: 353 km – 4 óra 7 perc
Távolság: 1274 km (1400 km-rel lehet számolni)

24

Niederösterreichisches Landesarchiv
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten
http://www.noe.gv.at/noe/Landesarchiv/Landesarchiv.html
Igazgató: Mag. Dr. Willibald Rosner, egyben az Osztrák Levéltáros Egyesület elnöke
Tel.: +43/(0)2742/9005/16256

Diözesanarchiv St. Pölten,
Klostergasse 10, 2. Stock 3100 St. Pölten
http://www.dasp.at/
Levéltár vezetője: Dr. Thomas Aigner MAS
Tel.: +43 (0) 2742 324 – 321
E-Mail: t.aigner@kirche.at
Fogadó felek: Karl Kollermann, Franz Kotzian und Eugen Novak Bei Fragen: Herr Kotzian
(f.kotzian@kirche.at, +43/2742/324-321)

A St. Pölteni Püspökség létrehozása óta (1785) üzemel. Eklatáns példája annak, hogyan lesz egy kis
levéltárból a menedzsmentnek köszönhetően egy nemzetközileg számon tartott intézmény.

Archiv der Stadt Salzburg,
Glockengasse 8, A-5020 Salzburg (Haus de Stadtgeschichte)
http://www.stadtsalzburg.at/internet/bildung_kultur/stadtgeschichte/stadtarchiv_332262.htm?redirect=404

Vezető: Dr. Peter F. Kramml
2014-ig ő volt az Önkormányzati Levéltárosok Munkacsoportjának (szekció) elnöke. Jelenleg a Salzburgi
Városi és Statisztikai Levéltár vezetője.

Tel.: +43-662-8072-4712 (Sekretariat) Központi:+43 662 8072 4700
E-Mail: archiv@stadt-salzburg.at
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Érdekesség: A levéltárban létrehozták a Migrationsarchivot, melynek prezentációja 2017. június 9-én
volt.

Stadtarchiv Salzburg
Salzburg, Universitätsarchiv
Universitätsbibliothek Salzburg, Hofstallgasse 2-4, 1. Stock
Fogadó fél: Dr. Christoph Brandhuber
Tel.: +43 / (0) 662 / 8044 – 77592

Kärntner Landesarchiv,
St. Ruprechter Straße 7, 9020 Klagenfurt a. W.
http://www.landesarchiv.ktn.gv.at/214172_DE
Igazgató: Dr. phil. Wilhelm Wadl, MAS
0043 463 56234/14
Érdekesség: a Karintiai Takarékszövetkezet 1997 óta sponzora.
1904-ben alapították a levéltárat, a tartomány történelmére vonatkozó iratanyagot őrzi. Mai épületét
1996-ban adták át.

Steiermärkisches Landesarchiv,
Karmeliterplatz 3 8010 Graz
http://www.landesarchiv.steiermark.at/
Igazgató: Mag. Dr. Gernot Peter Obersteiner MAS
Fogadó felek: Frau Dr. Elisabeth Schöggl Ernst és az igazgató
E-Mail: gernot.obersteiner@stmk.gv.at
Telefon: +43 (316) 877-3010
Fax: +43 (316) 877-2954
Több mint 60.000 ifm. iratanyag, a legnagyobb tartományi levéltár. A levéltári anyag megőrzése mellett
következő szolgáltatásokat nyújtanak:
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- szakszerű iratraktározás
- tanácsadás a közigazgatási hivatalok, hatóságok számára
van restaurátorműhelyük, könyvkötészet, reprográfia

Stadtarchiv Graz,
Schiffgasse 4 8020 Graz
http://www.grazmuseum.at/stadtarchiv/das-stadtarchiv/
Vezető, egyben az Önkormányzati levéltárosok munkacsoportja elnökhelyettese.
Mag. Dr. Wolfram Dornik
wolfram.dornik@stadt.graz.at
+43 316 872-7626
2014. április 1. óta a Graz Museum GmbH alá tartozik. Több mint 6000 ifm. iratanyag, legnagyobb álla
az építésügyi hatóság iratanyaga 1824–1994 között, szinte minden grazi épület dokumentációját
megőrizték.
Résztvevők: Laczlavik György (főosztályvezető, MNL OL), Sági Éva (levéltárvezető, Soproni Egyetem
Központi Könyvtár és Levéltár), Telek Ágnes (csoportvezető, Budapest Főváros Levéltára), Zsidi Vilmos
(levéltárvezető, BCE Levéltára)

A levéltárak és a közigazgatás. 2017. október 15–20. közötti ausztriai levéltári tanulmányút
eredményei46

A tanulmányút során Alsó-Ausztria, Karintia és Stájerország tartományi levéltárait, továbbá Salzburg
és Graz városi levéltárait látogattuk meg. Jelen tanulmányban ezen öt ausztriai levéltár példája nyomán
teszek kísérletet arra, hogy következtetéseket vonjak le az ausztriai tartományi és városi levéltárak
kapcsolatát és helyzetét illetően a tartományi illetve a helyi közigazgatáshoz.
Jogszabályi keretek
Ausztria államformája szövetségi köztársaság. Ez nemcsak egy a magyarországitól eltérő közigazgatási
berendezkedést jelent, hanem egyúttal egy ennek a struktúrának megfelelő levéltári struktúrát is.
Mindez természetesen a levéltárakra vonatkozó jogszabályokban is tükröződik. Anélkül, hogy a minden

46

A tanulmány a Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Levéltárosok Egyesülete Németországi, ausztriai és
oroszországi levéltárak ma - Beszámolók tanulmányutakról és kutatásokról című szakmai napján (Budapest, 2017.
november 23.) elhangzott előadás bővített változata
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részletre kitérnénk, feltétlenül meg kell említeni, hogy a szövetségi levéltári törvény mellett az osztrák
tartományok is önálló levéltári törvénnyel rendelkeznek.

Tartomány (Szövetség)

Törvény elfogadása (életbe lépése)

Kärnten

199747

Bundesarchivgesetz

1999 (2000)

Wien

2000

Oberösterreich

2003

Salzburg

200848

Niederösterreich

2012 (2011)49

Steiermark

201350

Voralberg

2016

Tirol

201751

1. táblázat az ausztriai levéltári törvények életbe lépéséről52

A szövetségi levéltári törvényt53 1999-ben fogadták el, és 2000-ben lépett életbe. A szövetségi törvényt
megelőzte a karintiai, majd sorra jöttek az egyes tartományok. Az utolsó törvényt, Tirolban, 2017.
november 8-án fogadták el. A közel 20 éves jogalkotói folyamat eredménye bizonyos hasonlóságok
47

Gesetz vom 30. Jänner 1997, (Kärntner Landesarchivgesetz - K-LAG). StF: LGBl Nr 40/1997.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000219. A link (és minden
további link) letöltési ideje: 2017. november 23.
48
Gesetz vom 23. April 2008 über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut sowie die Tätigkeit
der damit betrauten Archive (Salzburger Archivgesetz). StF: LGBl Nr 53/2008 (Blg LT 13. GP: RV 445, AB 485,
jeweils 5. Sess). https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000576
49

NÖ Archivgesetz (NÖ AG). StF: LGBl. 5400-0.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001006
50

Gesetz vom 16. April 2013 über die Sicherung, Verwahrung und Nutzung von Archivgut (Steiermärkisches
Archivgesetz – StAG) Stammfassung: LGBl. Nr. 59/2013 (XVI. GPStLT RV EZ 1803/1 AB EZ 1803/2) ;
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000836
51
A Tiroli Tartományi Gyűlés 2017. november 8-án fogadta el, kihirdetése még nem történt meg.
52
A legfontosabb levéltárt érintő jogszabályok az alábbi linken is olvashatók. A dokumentum a 2017. évi 39.
osztrák levéltári napokra (2017. október 11–12., Bregenz) készült válogatás.
53
Szövetségi levéltári törvény: Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut
des Bundes (Bundesarchivgesetz) BGBl. I Nr. 162/1999.
(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143).
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egységesítése lett, azonban az egyes tartományokra jellemző különbségek megtartásával. A szövetségi
levéltári törvény egyik érdekessége a magyarországival szemben, hogy a levéltári anyag (Archivgut) és
irat (Schriftgut) fogalmát nem határozza meg, hanem egy másik törvényre utal, ugyanis ezek az 1923ban elfogadott műemlékvédelmi törvényben54 lettek megfogalmazva. A szövetségi törvény
tartalmazza azoknak a hivataloknak a neveit, melyek saját levéltár alapítására jogosultak, így a
közigazgatási bíróság és legfelsőbb bíróság, továbbá például a nemzeti könyvtár (Österreichische
Nationalbibliothek) mellett az egyetemeknek is lehet levéláruk, de természetesen felajánlhatják
irataikat az Osztrák Állami Levéltárnak is. A tartományi levéltárak átvehetnek területükön lévő állami
hivataloktól iratokat is, a miniszterelnök engedélyével. A szövetségi törvény az egyéb levéltártípusokat
csak megemlíti (Bundes-, Landes-, Kommunal- und Privatarchiven), amikor előírja (4. § 2. bekezdés),
hogy az Osztrák Állami Levéltárnak (ÖStA) nyilvántartást kell vezetnie (Archivregister)55 a levéltárakról.

Levéltárak feladatai
Az egyes levéltári törvények meghatározzák a tartományi levéltár feladatait. A különbségek ellenére
mindegyik törvény az egyik legfontosabb levéltári feladatként a tanácsadást említi, mely szerint a
Landesarchiv támogatást nyújt (Beratung)

54

Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder
sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - DMSG) StF: BGBl. Nr. 533/1923
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184
55
http://www.oesta.gv.at/site/5172/default.aspx

29

•

a tartomány hatóságai és hivatala,

•

községek

•

és egyéb közfeladatot ellátó szervek számára

iratkezelésük, és a keletkeztetett iratok megőrzése tekintetében, megengedve, hogy a szövetségi állam
hivatalai és magánlevéltárak is kérhetnek tanácsot a tartományi levéltártól.
A levéltári törvények meghatározzák a tartományi levéltárak illetékességét is. A szövetségi törvényhez
hasonlóan megengedik, hogy a szövetségi hivatalok anyagai is bekerüljenek a levéltárba. Erre nagyon
jó példát találunk Stájerországban, de Alsó-Ausztriában is.
A legjelentősebb eltérés a magyar gyakorlattal szemben, hogy az önkormányzatoknak (városok,
községek, kerületek) előírják, hogy saját maguknak kell gondoskodniuk levéltári anyagukról. Ez azt
jelentené, hogy saját levéltárak kellene fenntartani. Sajnos ez a legtöbb helyen nincs így. Nagyon
sokszor hiányzik a szakértelem, ezért alsó-ausztriai tartományi levéltár tanfolyamokat szervez az
önkormányzatok erre kijelölt munkatársai számára. A levéltár nem hatóság, így csak tanácsadási
jogkörrel bír, de sajnos nem minden község fogékony erre. Alsó-Ausztria mintegy 570 önkormányzata
közül, csak cca. 120 községgel sikerült kielégítő kapcsolatot létesítenie a levéltárnak. Természetesen az
önkormányzatok dönthetnek úgy is, hogy levéltári anyagukról közösen gondoskodnak, vagy beadják az
illetékes tartományi levéltárba. Miután a karintiai szabályozásba is bekerült (2015) a fent említett
kötelezettség, a tartományi levéltár szerződést kötött Klagenfurt várossal, mely szerint az elvégzett
munkáért és őrzésért a város ellenszolgáltatással tartozik a levéltárnak.

Viszony a fenntartóhoz
A legtöbb tartományi levéltár a tartományi közigazgatás része, nem önálló jogi személyek. Három
példán keresztül szeretném bemutatni az egyik vagy másik irányba eltérő eseteket. Karintia levéltári
törvény a tartományi levéltárra önálló intézményként (Anstalt) tekint, mely nagy önállóságot biztosít
az intézménynek. Így például 3 személy kivételével magánszerződések keretében alkalmazzák a
munkavállalókat. Az igazgatót 10 évre nevezik ki, majd egy második alkalommal is kinevezhető,
melyhez már pályázat kiírása sem szükséges. A levéltár megtakarításai a sajátjai, azokat nem vehetik
vissza A lehetőségek azonban nagy felelősséggel is járnak. A levéltár költségvetésének 15%-t köteles
saját magának megszereznie. Ennek következtében mindenből pénzt próbálnak csinálni. Bérbe adják
például előadótermüket, ahol legalább kéthetente rendezvényt tartanak. De a parkolókért is pénzt
kérnek, továbbá másolatokért, szakvéleményekért stb. A levéltár leginkább egy önálló vállalkozáshoz
hasonlít. Vállalják például községek krónikáinak kiadását: a megrendeléstől a nyomtatásig mindent ők
intéznek. Az ajándékba kapott könyveket eladhatják, minden novemberben tartanak vásárt
könyvekből, akár 10.000 Euro bevétellel. A Karintiai Takarékszövetkezet 1997 óta a levéltár szponzora:
6000 Eurot jelent évente. A levéltárban mindez jól működik, de a tartományi múzeum csődbe ment.
A grazi városi levélár esete is tanulságos. 2005-ben kiszervezték a múzeumot város alól, ekkor lett Kft.
(GmbH). A levéltár 2014-ben került a múzeum alá. Ezelőtt tulajdonképpen nem is beszélhetünk
levéltárról, csak irattárról, így például az okleveleket a tartományi levéltárba adták letétbe, melyek
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azóta is ott találhatók. 2014-ben alkalmazták az első diplomás levéltárost. A múzeum és a levéltár az
egyesítés óta együtt felel a várostörténetért.
A salzburgi városi levéltár a másik irányban eklatáns példa. Az intézmény vezetőjének ugyanis az volt a
stratégiája, hogy a levéltárat teljesen a városi közigazgatás részéve teszi. Kezdődött azzal, hogy 2001ben átvették a Statisztikai Hivatal irattárát és feladatait), mivel az igazgató matematikus is, és ő
vezényelte le a 2011-es népszámlálást. A levéltár átmeneti levéltárként is funkcionál. Az
iratértékeléseket és a selejtezéseket döntően a levéltár épületében végzik. Az építési ügyiratok szintén
a levéltár épületében találhatók, lezárásuk után rögtön idekerülnek. A város elektronikus iktatási
rendszerén (Fabasoft) keresztül napi kapcsolatban állnak a hivatallal, és kölcsönöznek ügyintézésre
aktákat. A stratégia sikerességét mutatja, hogy míg a salzburgi levéltár évi költségvetése 1,8 M Euro,
addig a grazi múzeum és levéltár csak 1,2 M Euróból gazdálkodhat évente. Ez akkor különösen
figyelemreméltó, ha a két város méretbeli különbségét is figyelembe vesszük.

Iratátvétel
A levéltári törvények előírják, hogy a tartomány szervei kötelesek a levéltárnak felajánlani irataikat
átvételre, ha a törvényben vagy egyéb helyen meghatározott megőrzési idő lejárt, és hivatali
tevékenységükhöz már nem kellenek. Az iratok maradandó értékéről a levéltár dönt. A levéltárnak
általában egy év áll rendelkezésre, hogy döntsön az iratok maradandó értékéről. Amennyiben ez idő
alatt nem születik döntés, az iratok nem számítanak levéltári anyagnak (Archivgut), és selejtezhetők
(Skartierung).
Az iratok értékelése (Aussonderung, Bewertung) nem mindig lehetséges irattári terv alapján, bár a
legtöbb helyen ez létezik (Aktenplan, Kanzleiordnung). Alsó-Ausztriában néhány éve állítottak fel egy
bizottságot a levéltár illetve a közigazgatási szervek munkatársaiból, melynek az volt a feladata, hogy
a szervek által keletkezetett iratanyagot, az elektronikusan keletkeztetettet is), elsősorban a levéltári
átvétel szempontjából értékelje is. Karintiában előfordul, hogy sokszor csak mintavétel történik a nagy
mennyiségű iratanyagból, de például az állampolgársági ügyiratokat teljes mennyiségben átveszik.
Karintiában külön nehézséget jelent, hogy a levéltár nem része a tartományi bürokráciának, így
nehezebb kapcsolatot létesítenie az egyes szervekkel, bár az egyik levéltáros állandó szaktanácsadást
nyújt az iratképzőknek. Általános probléma, hogy a hivatalnokok képzése hagy némi kívánnivalót maga
után, a megkövetelt vizsga (Dienstprüfung) nem elégséges, nem szereznek kellő jártasságot az
iratkezeléshez. Persze vannak eltérések, így Karintiában bíróságok és a kerületi hivatalok jó munkát
végeznek, ellenben a tartomány igazgatási szervei nem mindig urai a helyzetnek. Előfordult már, hogy
hónapokig azt sem sikerült kideríteni, melyik munkatárs az illetékes az adott szervnél. Karintiában a
vállalatoknak, ha bezárják őket, át kell adniuk az iratanyagukat a levéltárnak. Ilyenkor döntően
iratmentésről van szó, már ha ez lehetséges. A vállalatok nem feltétlenül ügyelnek irataikra. Előfordult,
hogy egy 250 éves múltra tekintő vállalat után mindössze 5 doboznyi iratanyag maradt.
Az iratok átadásának ideje tartományonként eltérő. Különbség van abban is, hogy az iratok mennyi
ideig nem kutathatók, illetve, hogy a személyes adatok56 védelmét hogyan kezelik. A vizsgált levéltárak

56

Az adatok védelmében az egyes tartományok a szövetségi adatvédelmi törvénytől eltérő gyakorlatot
folytatnak. Az osztrák adatvédelmi törvény az alábbi linken olvasható:
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esetében az alábbi táblázat tartalmaz adatokat. Külön érdekesség, hogy a tartományi illetve városi
tisztségviselők külön védelmet élveznek, ugyanis hivatali idejük végétől számít a védelmi idő
munkásságuk egészére, vagyis a legutolsó akta keletkezési ideje vonatkozik a legelsőre is. védelmi időt
az ügyirat utolsó bejegyzésétől számítják.

Levéltár

Átadási kötelezettség Védelmi idő (év)
(év)

Kärnten

(ha már
szükség)

Salzburg StadtArchiv

Bauakten esetében az 30
akta lezárása után
rögtön

30 haláltól,
születéstől

Niederösterreich

(közös
után)

0 születéstől, 110 a
haláltól

Steiermark

30 (dig. 10)

Graz StadtArchiv

30 (dig. 10)

nincs

Személyes adatok
védelme (év)

rá 40 (esetenként 50), 10 haláltól,
max. 10. évvel lehet születéstől
rövidíteni

értékelések 30

30

80

100

0 születéstől, 110 a
haláltól

Az egyes levéltárak őrzött anyaguk nyilvántartására az alábbi rendszereket alkalmazzák:

Kärntner
Landesarchiv
Archivinformationssystem

Kärntner LA

KLAIS

NiederÖ LA

Augias Arch 9.1

Steiermark. LA

Archivis Pro (Archivis Web)

Salzburg StadtA

Fabasoft

levéltári információs rendszer.
A
Johanneum
Research
programozta: sok levéltár
rendszerét ők készítették (pl.
Salzburg, Kärnten stb.). A
Joanneummal folyamatos az
együttműködés, fejlesztés.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597. 2018tra az Európai Unió által előírt elvek alapján át kell dolgozni.
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Graz StadtA

Archivis Pro (Archivis Web
nincs, de tervezik)

E-közigazgatás (E-Verwaltung)
Stájerországban 2013-tól csak elektronikus iktatás van a tartomány közigazgatásában. a levéltárnak jó
az együttműködése a tartomány EDV-részlegével. A Fabasoft programot használják 2016-tól.
Ausztriában Tirol, Kärnten, Burgenland használ másik rendszert. Az 1990-es években, a Fabasoft előtt
a hivatalokban volt elektronikus iktatókönyv, a levéltárnak van hozzáférési és javítási joga is ehhez a
rendszerhez, más hivataloknak csak olvasási joguk van. A tartományi vezetés szerveivel
együttműködésben dolgozzák ki az új elektronikus rendszer metaadat-struktúráját.
Karintiában 2013 óta van elektronikus iktatás (e-Verwaltung) a levéltárban. Itt a DOMEA programot
használják. Az egyik levéltárost itt is bevonták a rendszer fejlesztésébe: most építik be a selejtezési
funkciót (Skartierung). Általánosa elmondható, hogy Karintiában az e-VErwaltung eddig nem
sikertörténet. vannak olyan évkörök, ahol segédlet sincs, máshol egyáltalán nem keletkeztetnek
aktákat
Salzburg városban az elektronikus iktatást régóta bevezették, 2000 óta van e-ügyintézés, elektronikus
iratuk van. 2007 óta kötelező az egész városban. Selejtezni is tudnak, 2016-ban például 15.093 e-aktát
selejteztek. Az építési ügyiratok erre a legjobb példa. Az új tervrajzokat is elektronikusan kapják meg,
a régiek papír alapon vannak, nincsenek digitalizálva. Azt az irategyüttest, amelyhez papír és
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elektronikus irat is tartozik, hibridnek hívják. 1866-tól minden ügyviteli irat náluk van, a városházától
is rögtön hozzájuk kerül a Fabasoft rendszerén keresztül, miután lezárták.

Levéltár

Mikortól?

Iktatóprogram

Kärntner LA

2013-

DOMEA

NiederÖ LA

1986-

Fabasoft

Steiermark. LA

2016-

Fabasoft

Salzburg StadtA

2000-

Fabasoft

Graz StadtA

2012-

OTS

A levéltárak által használt iktatóprogramok összefoglalása.

Elektronikus iratot eddig még egyik levéltár sem tudott átvenni. A tartományi levéltárak a hosszú távú
megőrzés (Langzeitarchivierung) területén ugyanis némi elmaradásban vannak az Osztrák Állami
Levéltárhoz képest. Ennek oka, hogy az egyes tartományok az Osztrák Állami Levéltár rendszerét (SDB)
nem tudják megvenni. Ennek orvoslására a tartományi levéltárak konzorciumba tömörültek. (a
Salzburgi Tartományi Levéltár nélkül, de Salzburg városi levéltárral együtt). 2018-ban fog eldőlni, hogy
melyik rendszert választják, de úgy tűnik, hogy Baden-Württembergből a DIMAG (Digitalische Magazin)
látszik befutónak.
A levéltár társadalmi, közösségi szerepe a 21. században Ausztriában
1. A társadalom emlékezete
Az ausztriai levéltárak igen sokszínűen működnek, köszönhetően a tartományi rendszernek. Közös
bennük, hogy valamennyien hivatásuknak tekintik a tartomány, a város, az egyetem – tágabb
értelemben véve a helyi társadalom – emlékeinek, történetének megőrzését, életben tartását. Ezt
mutatják a különböző levéltárak mottói is:


Városi Levéltár (Stadtarchiv), Salzburg: „Haus der Stadtgeschichte” – „A várostörténet
háza”



Városi Levéltár (Stadtarchiv), Graz: „Eine Erzählung über die Stadt” – „Elbeszélés a
városról.”



Alsó-ausztriai Tartományi Levéltár (Niederösterreichische Landesarchiv) St. Pölten:
„Gedächtnis des Landes - Geschichte aus erster Hand” – A tartomány emlékezete –
Történelem első kézből



Püspöki Levéltár (Diözesenarchiv) St. Pölten (Icarus): „Geschichte für alle. Kein Märchen.”
Történelem mindenkinek. Mese nélkül.”
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Ausztriában a legtöbb levéltár folytat tanácsadást helytörténeti, őstörténeti és levéltártudományi
kérdésekben. A tanácsadó szerepkör azonban sok esetben csak a levéltár számára magától értetődő: a
grazi Stájerországi Tartományi Levéltár (Steiermärkisches Landesarchiv Graz) tapasztalata szerint a
közigazgatásban dolgozók gyakran nem tudják, hogy egyes - a tartomány, a város történetére vagy
levéltártudományi, iratmegőrzési - kérdésekkel a levéltárat lehet keresni. A jó kapcsolatok és pontos,
gyors adatszolgáltatás elismertté tette a levéltárat, így valamivel sűrűbben keresik meg őket
várostörténeti kérdésekkel, például a levéltár egyik részlegvezetője tagja a tartomány heraldikai
bizottságának.
Salzburgban napjainkban folyik az utcanevek felülvizsgálata. Hajdanán, a névadásnál nem vették
figyelembe, illetve nem vizsgálták az illetők kapcsolatát a náci rezsimmel, és mára sok esetben
feledésbe is merült, hogy a névadó kicsoda tulajdonképpen. Dr. Peter F. Kramml, a Salzburgi Városi
Levéltár (Stadtarchiv und Statistik Stadt Salzburg) vezetőjének elmondása alapján eddig mintegy 50
olyan utcát találtak, amelyek átnevezése szükséges lesz, a névadó nemzetiszocialista párthoz való
kötődése miatt.
A városi közterekhez kapcsolódik a Salzburgi Városi Levéltár egy másik projektje. Salzburg
utcanévtábláihoz kapcsolódva, azok mellé, alá kis ismertetőket helyezett el a város, mely az utca
névadását magyarázza. A táblák szövegeit a levéltár állította össze. A leírásokat a város honlapjáról
elérhető, interaktív térképbe is beépítették.

1. kép: Utcanévtáblát magyarázó felirat, Salzburg
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2. kép: Az 1941-1945 között kényszermunkát végzők emlékére állított emlékpont, Salzburg
Emlékezet a hálón
Az alábbiakban néhány olyan, ausztriai levéltárak által épített, online adatbázisról lesz szó, melyek a
hagyományos, levéltári nyilvántartó rendszereken túl szolgálják a közösség emlékezetét. 57
A St. Pölteni Püspöki Levéltárban (Diözesanarchiv St. Pölten) betekintést nyerhettünk az adatbázisépítést szolgáló digitalizálási folyamatba. A Dr. Thomas Aigner vezette intézmény úttörő szerepet
játszik a levéltári anyagok, elsősorban anyakönyvek és oklevelek digitalizálása terén. A
Monasterium.Net58 oklevéldigitalizáló projektet 2002-ben kezdték meg, a templomi anyakönyvek
digitalizálását összefogó Matricula-portált59 2008-ban indították. Mára mindkettő nemzetközi
méreteket öltött.60 A ő tevékenységük volt az egyik kiindulópontja az ICARUS egyesület (International
Centre for Archival Reseach) megalapításának. Az egyesület ma több mint 170 taggal rendelkezik
világszerte (köztük magyar intézményi tagokkal is), elnöke Dr. Thomas Aigner.61
A digitalizálás tapasztalatairól Franz Kotzian és Eugen Novak, a Püspöki Levéltár munkatársai osztották
meg velünk tapasztalataikat. Habár a levéltárnak van kiépített digitalizáló műhelye, a feldolgozás

57

Az ausztriai levéltárak által használt elektronikus levéltárakról (a téma összetettsége miatt) itt nem esik szó.
http://monasterium.net/mom/home?lang=deu
59
http://data.matricula-online.eu/de/
60
http://www.dasp.at/geschichte
61
http://icar-us.eu/about-us/
58
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túlnyomó részét külső szolgáltatóval (Qidenus) csináltatták, csak a kényesebb (sérült, hiányos)
anyagokat digitalizálták helyben. A digitalizáló cég többek között autistákat is alkalmaz, akik
monotóniatűrésük miatt kiváló munkát végeznek. A levéltár munkatársai a digitális adatokat utólag
visszaellenőrizték: ez sok, aprólékos munkát kívánt. A digitális állományokat duplán tárolják: online
csak „tükrözött”, kicsinyített képeket tesznek hozzáférhetővé. Az állományokat egyrészt saját
szerverükön tárolják, de emellett szolgáltató által biztosított tárhelykapacitást is igénybe vesznek. A
megvalósítás anyagi hátterét Európai Uniós pályázatokból tudták fedezni. Elmondásuk szerint 10 évvel
ezelőtt egyszerűbb volt támogatást szerezni digitalizálási projektekhez, ma már nehezebb, és az
adminisztráció is bonyolultabb lett. Valamennyi anyakönyvük digitalizálva van, online kutatható. Az
adatbázisokat eleinte fizetősre tervezték, de annyi panasz és kérés érkezett, hogy végül szabadon
hozzáférhetővé tették. Az anyakönyvek könnyű internetes elérhetősége miatt a kutatók létszáma
erősen lecsökkent: a korábbi, éves szinten 1000 fölötti kutatólétszám helyett ma mintegy 160
kutatójuk van évente, többnyire történészek.
A Salzburgi Városi Levéltár egyik – a salzburgi egyetemmel közös – rendhagyó projektje a 2017-ben
létrehozott, ún. Migrationsarchiv,62 mely Salzburg és környékének népességmozgásait hivatott
tükrözni, a kora újkortól napjainkig. A gyűjtemény legrégebbi dokumentumai az 1541-től fellelhető
Bürgerbücher. Többek között megtalálhatóak itt 1800-tól a ki- és bevándorlást nyilvántartó
statisztikák, a honosítási anyakönyvek (Heimatsmatriken) 1860 és 1938 közötti időszakból. A levéltár
célja, hogy az újabb történéseket is meg tudják „menteni” az utókor számára, ezért a gyűjteményben
szerepelnek dokumentumok a 20. században Salzburg környékére bevándorolt (betelepített,
menekült) emberekről. Oral history kutatások keretében hang- és videóinterjúkat készítenek
bevándorlókkal, személyes történetük megörökítése céljából. Az interjúalanyok sokfélék, érkezés,
vallás, nemzetiség tekintetében egyaránt. A gyűjtés során külön figyelmet fordítottak a személyiségi
jogokra: mindenkitől egyéni hozzájárulást kértek, az engedély mértékétől függ, elérhető-e az interjú az
interneten keresztül.
Kiadványok
A levéltári kiadványok jelentős részét helytörténeti kutatásokból születő könyvek adják. A könyveket
gyakran más intézménnyel együttműködésben adják ki. Az együttműködésre példa Graz város
történeti évkönyve (Historisches Jahrbuch der Stadt Graz), melynek elkészítésében a grazi városi és a
tartományi levéltár is közreműködik, a kiadványt a városi múzeum szerkeszti.

62

https://www.stadt-salzburg.at/migrationsdatenbank
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3. kép: Kiadványok a Stájerországi Tartományi Levéltárban
A Salzburgi Városi Levéltár is aktívan szerepet vállal a helytörténeti kutatásokban. Az összevont
intézmény vezetője, Dr. Peter F. Kramml statisztikus és történész, a helyi történeti társaság (Freunde
der Salzburger Geschichte) elnöke. Saját történészi tevékenysége mellett intenzíven támogatja a
levéltár részvételét a helytörténeti kutatásokban. Az intézmény nem pusztán adatokat szolgáltat, kutat
és kutatási lehetőséget biztosít, hanem részt vesznek a helytörténeti kiadványok kiadásában is. 2003
óta összesen 70 könyvet jelentettek meg, melyek webshopon keresztül is elérhetőek. Néhány példa a
kiadványok közül: Salzburg történeti atlasza (Historische Atlas von Salzburg), a migrációs projekthez
kötődő kiadvány (Migrationsstadt Salzburg) vagy a fotókönyvek. A levéltár gazdag fotógyűjteményét
képes naptárak kiadásához is felhasználják. Külön kiemelendők az „NS-kötetek”, azaz a város
nemzetiszocialista múltját feltáró kiadványok (Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus) és a témához
kapcsolódó emlékhonlap.
A klagenfurti Karintiai Tartományi Levéltár (Kärtner Landesarchiv) számos helytörténeti kiadvány
létrejöttét segíti. Az 1970-es évek óta vesznek részt aktívan ilyen irányú kutatásokban. A levéltár
kiadóként is működik: ha egy település megkeresi őket azzal, hogy helytörténeti kiadványt
szeretnének, akkor a levéltár megszervezi a teljes kiadási folyamatot, a szerző megbízásától a
nyomdáig.
A salzburgi Paris-Lodron Egyetem levéltára az egyetemi könyvtár keretében működik. A levéltár mellett
a könyvtár része az ún. „különleges gyűjtemény” (Sondersammlung), mely a régi kéziratokat,
ősnyomtatványokat, rajzokat, műalkotásokat őrzi. A levéltár és a különleges gyűjtemény számos téren
38

együttműködik, így a könyvek kiadásánál is. A levéltár kiadványai jobbára egyetemtörténeti
feltárómunkák a barokk kor idejéből, melyek gyakran népszerű témákhoz kapcsolódnak, pl. barokk
kori gyógyítás, idézetek, gasztronómia.
2. Kapcsolat más intézményekkel, egyesületekkel
A meglátogatott ausztriai levéltárak közül csak két tartományi levéltár, a stájerországi és a karintiai
működik szervezetileg önállóan. A többi levéltárnál különböző fokú függőség áll fenn (1. ábra.).

1. ábra: Levéltárak együttműködése más közintézménnyel Ausztriában (2017), példák
Az Alsó-ausztriai Tartományi Levéltár (Niederösterreichisches Landesarchiv) az egyetemi könyvtárral
működik közös – St. Pölten új kormányzati negyedében álló, modern – épületben. Az igazgató, Mag.
Dr. Willibald Rosner elmondása szerint jól tudnak együttműködni a könyvtárral. Próbálnak előnyt
kovácsolni abból, hogy a könyvtár révén jobban bekerülnek a köztudatba.
A Salzburgi Városi Levéltár több tekintetben rendhagyó. A statisztikai hivatallal integráltan működik, a
városi közigazgatás egyik egysége a „kultúra, képzés és tudomány” területen belül. A különleges
helyzetet ők is felhasználják. Jelszavuk, hogy náluk a történeti és az aktuális információk is elérhetőek
Salzburgról.
A Grazi Városi Levéltár (Stadtarchiv Graz) 2013-tól kezdve, a városi múzeummal összevontan működik,
GmbH-ként. Kiszervezés a városvezetés döntése volt annak érdekében, hogy rugalmasabban tudják
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kezelni a két közintézmény pénzügyeit. Az egyesítésből itt is összefogás lett: a két intézmény
együttműködik különböző kiállítások szervezése kapcsán.
A levéltárak jó kapcsolatot ápolnak különböző civil szervezetekkel, jobbára történeti társaságokkal. A
Stájerországi Tartományi Levéltár a Stájer Történeti Társasággal (Historischer Verein Steiermark)
együtt szervez ismeretterjesztő kurzusokat, több közös kiadványuk készült. A Salzburgi Városi Levéltár
szokatlanabb együttműködései közé tartozik a helyi női jogi irodával (Frauenbüro) valamint a Rotaryval
fenntartott kapcsolat: mindkét szervezettel kutatásokban dolgoztak együtt, valamint rendszeresen
tartanak előadásokat az egyletek rendezvényein. A klagenfurti Karintiai Levéltárnak a helyi történeti
társaság segített egy hagyaték hazaszállításánál, és a levéltár vette át a társaság által őrzött régi,
helytörténeti értékű anyagokat.
Különleges példa a grazi Stájerországi Tartományi Levéltár együttműködése a Pro Mente szervezettel,
ami megváltozott munkaképességűek és szociálisan hátrányos helyzetűek számára biztosít
munkalehetőséget a levéltár berkein belül. A társadalmi beilleszkedést segítő foglalkoztatás keretében
könyvkötészeti munkákat végeznek a levéltár kevésbé értékes anyagain.
A meglátogatott levéltárak közül egyedül a Grazi Városi Levéltárban van nagyobb tapasztalat
önkéntesek levéltári munkájával kapcsolatban. A helyi történeti társaság közvetített számukra néhány
önkéntest, akik egy idő után szerettek volna beleszólni a szakmai munkába is, ezért az együttműködést
nem hosszabbították meg.
3. Levéltár és oktatás
Minden levéltárban fogadnak iskolás csoportokat, akiknek vezetést tartanak, emellett online
előadásokat is rendeznek. Kimondottan levéltárpedagógiai foglalkozásokat inkább csak a nagyobb
levéltárak szerveznek, jellemzően középiskolásoknak. Az Alsó-ausztriai Tartományi Levéltárban ezen
kívül minden nyáron fogadnak diákokat adatfeldolgozásra. A Salzburgi Városi Levéltárban az utcanevek
történetének felkutatásába vonnak be középiskolásokat.
Felsőoktatási szinten a Karintiai Tartományi Levéltár munkatársai lektorként működnek az egyetemen,
valamint előadásokat tartanak. A grazi Stájerországi Tartományi Levéltárban speciális
szemináriumokat tartanak a műszaki egyetem hallgatóinak a kataszteri térképek olvasásáról, valamint
a jogászhallgatóknak a jogtörténetről. A Grazi Városi Levéltár és a Tartományi Levéltár munkatársai
óraadóként oktatnak a Karl Franz Egyetem történészképzésén.
Felnőttképzés terén, a tartományi levéltárak rendszeresen tartanak levéltári továbbképzéseket. A
„tananyag” általános levéltári és jogi ismereteket, állományvédelmi és a restaurálási enciklopédiát
tartalmaz. Az Alsó-ausztriai Tartományi Levéltárban 2013 óta tartanak ilyen, négynapos tanfolyamokat
községi levéltárak dolgozóinak, melyekről tanúsítványt állítanak ki. A grazi Stájerországi Tartományi
Levéltár cégek és állami szervek levéltárainak tart hasonló képzést.
A felnőttképzés másik oldala a kutatók „képzése”. Ilyen például a Chronistenseminar “krónikástanfolyam” Salzburgban, ami helytörténet iránt érdeklődőknek szól. Az egynapos
szemináriumon az előadásokat mindig egy adott téma köré csoportosítják. Az előadásokból
valamennyi városi közgyűjtemény kiveszi a részét. A tanfolyamokat közzéteszik a helyi újságokban,
általában 100 körüli a résztvevők száma, a részvételi díj a legutolsó rendezvényen 8 Euro volt.
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A régi iratok olvasása nagy kihívás a civil kutatóknak. Német nyelvterületen még a 20. század első
felében keletkezett, kurzív kéziratos iratoknál is nehézségbe ütközünk. Több levéltárban tartanak
„olvasókurzusokat” (Lesekurse), melyeken segítséget adnak a kutatóknak a régi iratok olvasásában.
Grazban kis kiadványt is készítettek erre a célra.
A családkutatások egyre népszerűbbek napjainkban. Az Alsó-ausztriai Tartományi Levéltárban 2006
óta szerveznek genealógiai segédtanfolyamokat. Minden levéltárban rendszeresen fogadnak nyugdíjas
csoportokat, több levéltár részt vesz nyugdíjasegyetemi programokban (pl. Salzburg).
4. Rendezvények, előadások, kiállítások
A meglátogatott ausztriai levéltárak közül majd mindegyik részt vesz a Múzeumok éjszakáján. Az Alsóausztriai és a Karintiai Tartományi Levéltár is minden évben szervez levéltári napot (Archivtage), AlsóAusztriában emlékérmet is kiadnak ebből az alkalomból.
Salzburgban a városi és az egyetemi levéltár is szerepel a városi kulturális intézményeket egybefogó
Wissensstadt programokon és a Salzburgi Ünnepi Napokon, különböző előadásokkal. A Kramml úr
szándéka szerint a levéltárnak „nyitott háznak” kell lennie: ezt a célt szolgálják az általuk rendezett
helytörténeti kiállítások és a nyílt naphoz hasonló, Nyitott raktár (Speicher auf!) programok.
Több levéltár befogad külső rendezvényeket, bérbe adja előadótermeit. A Karintiai Tartományi
Levéltár épületéhez eleve terveztek kiállítóteret (Ausstellungspavillon), melyhez előadó terem is
kapcsolódik. A bejárati aulát is úgy alakították ki, hogy optimális fogadótér legyen, rendezvények
szervezésekor tudják használni. A teret gyakran adják bérbe, a legkülönfélébb rendezvényekhez. A
levéltár az irathagyatékokon kívül könyvhagyatékot is átvesz, elsősorban helytörténeti irodalomra
„vadászva”. Az egyes könyvszállítmányokkal azonban sok duplum is bekerül a levéltárba, melyeket
évente egyszer, egy nagy bolhapiac keretében kiárusítanak.
Mindegyik levéltár rendez, illetve befogad kiállításokat. Ezek a múzeumokkal, könyvtárral
együttműködő intézményeknél (Grazi Városi Levéltár, St. Pölteni Püspöki Levéltár, salzburgi Egyetemi
Levéltár) általában a múzeumi, könyvtári kiállításokba épülnek be. A Stájerországi Tartományi
Levéltárban ottjártunkkor a Minnesängereket bemutató, interaktív és a mai fiatalság nyelvezetét
használó kiállítást tekinthettünk meg, melyet az Universitätsverein „Steirische Literaturpfade des
Mittelalters" egyesülettel közösen szerveztek.
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4. kép: Kiállítás a Minnesängerekről, Stájerországi Tartományi Levéltár
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5. kép: A Minnesänger-kiállítás egyik plakátja, Stájerországi Tartományi Levéltár
5. Média, sajtó, kapcsolattartás
A médiakapcsolat fontosságát főleg a Salzburgi Városi Levéltárban és a Karintiai Tartományi
Levéltárban hangsúlyozták. Mindkét levéltár kiemelte a kölcsönösséget és a rendszerességet. A
levéltár hiteles információforrás a sajtó számára, cserébe ingyenes hirdetési lehetőséget kapnak,
beszámolnak az újságokban, helyi médiában a levéltár újdonságairól, programjairól, felhívásairól.
Emellett hírlevelet is fenntartanak, melyek az arra feliratkozó kutatók, érdeklődők kapnak meg. A
klagenfurti tartományi levéltárnak ottjártunkkor mintegy 2000 feliratkozója volt a hírlevélre. A
honlapok karbantartását mindegyik levéltár fontosnak tartotta, bár nem sok gondjuk van vele:
többnyire a fenntartóhoz tartozó informatikai részleg biztosítja a működését.
6. Összefoglalás
A levéltárak emlékőrző szerepét emeli ki a Karintiai Tartományi Levéltárban látható installáció: a
mélyben ragyogó kis fényeket meg kell őrizni, de szükség van az értő levéltárosokra, hogy ne aludjanak
el és jó összefüggésben tudjuk értelmezni mondandójukat. Ne felejtsük el a múltat (Unvergessen), hogy
tanulhassunk belőle a jelenben, a jövő érdekében.
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6. kép: Unvergessen. Installáció a Karintiai Tartományi Levéltárban

Kutatási lehetőségek öt ausztriai levéltárban
-

különös tekintettel a képi források gyűjteményeire63

A meglátogatott hét levéltár közül elsősorban a városi és tartományi gyűjteményekkel kapcsolatos
tapasztalataimat rendszerezem ebben a beszámolóban. Budapest Főváros Levéltárában végzett
mindennapi feladataim tükrében leginkább a terv- és térképtári anyagot, illetve azok kutatótermi
kiszolgálását és a kutatás kereteit, szabályait vizsgáltam. Mivel ennyiféle intézményt nagyon nehéz egy
közös objektív mérce szerint összehasonlítani, mindegyik példánál csak a különlegesen eltérő
tapasztalatokat emeltem ki.

Sankt Pölten – Alsó-Ausztria Tartomány Levéltára
Az épületbe belépve a mérsékelten informatív előtérből a lépcső közvetlenül a kutatóteremhez vezet.
Az olvasóteremből egy kisebb fülke is nyílik, ahol egy mikrofilmolvasó és egy kutatói használatra

63

Ez alatt főként a terv-, térkép- és fotótári gyűjteményeket értem.
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rendszeresített szkenner és hozzá kapcsolt nyomtató is található. Ez az egyik legszembetűnőbb
különbség a hazai levéltári hagyományokkal szemben, ugyanis Ausztriában több olyan levéltárral is
találkoztunk, ahol bevett gyakorlat, hogy a kutatók maguknak szkennelhetik az iratokat, természetesen
díj ellenében, de nem kell megrendelniük és főleg, nem kell várni rá. E mellett itt fotózásra is van
lehetőség, szintén kiemelendő lehetőség, ugyanis nem mindenhol lesz ez így. De persze mielőtt
iratokhoz jutunk, valamilyen formában adminisztrálni kell magunkat. Itt nincs éves beiratkozás, minden
egyes alkalommal regisztrálni kell. A megkapott iratokból idézett szövegekért viszont a levéltár nem
vállal felelősséget, erre külön kitérnek a kutatótermi szabályzatukban.
A terv- és térképtár digitalizálása folyamatban van, A/0-as szkennerükkel 2 GB, 800 dpi felbontású
felvételeket is tudnak készíteni. Ilyen gép összesen három darab van egész Ausztriában, eredeti ára
120.000 Euro lett volna, de ők használtan vásárolták. Az ICARUS projekthez csatlakozva ezen a gépen
szkennelték be a kataszteri térképeiket, melyek azóta online kutathatóak. A Cumulus internetes
képadatbázis a fondjegyzékükön keresztül érhető el.64
Klagenfurt – Karintia Tartomány Levéltára
Az előző példához hasonlóan itt is egy új, kifejezetten levéltári funkciónak emelt épületben jártunk.
Ritka példa volt, hogy az intézmény vezetője elégedetten nyilatkozott az épület funkcionalitását
tekintve. Kiemelt szerepe és vizuális megjelenése van az előadóteremnek, melyet számos külső
rendezvény számára is bérbe adnak. Meglepő módon az előadóterem mellett a raktárak kerültek az
utcafront felé és a kutatóterem a hátsó traktusban kapott helyet. Ennek különlegessége, hogy
kialakításra került benne egy leválasztott, három fülkéből álló konzultációs boksz, ahová a kutatók
egymással vagy a levéltári referensekkel vonulhatnak el konzultálni, ha kérdésük van, hogy ne zavarják
a többi kutatót. Évi egyszer beiratkozásra van lehetőség, de nincs túl sok személyes megkeresésük,
mert a legkutatottabb, közérdeklődésre számot tartó iratok nagy része már digitalizálva van és
elérhetőek online a KLAIS: Kärntner Landesarchiv Archivinformationssystemen65 keresztül,
megtalálhatóak itt például a digitalizált és georeferált térképek, de a telekkönyvek feldolgozását is
megkezdték már. Személyesen jobbára csak tudományos kutatók keresik fel őket. A kutatóteremben
sajátkezű fotózásra van lehetőség, de meg is lehet rendelni az iratok fotózását és szkennelését is. Az
előkészítési idő néhány nap, de van lehetőség sürgősített eljárásra is, melynek díja 10 Euro. Külön díjat
vezettek be az írásbeli megkeresések megválaszolására is, mely 30-120 Euro között lehet. Ha a
megkeresés végén szkennelt iratokat is kap a kutató, akkor annak díját kell megtérítenie. Ezen felül a
parkolásért és például a kiállítás megtekintéséért is kell fizetni. Érdekesség, hogy a levéltár
mintavételszerű folyóiratgyűjteményt is őriz.

Graz – Stájerország Levéltára
A különleges épületben, mely korábban templomként funkcionált, a főhajóban helyezték el a
kutatótermet, ahol egy emeleti födém behúzásával egy nagyobb összefüggő teret hoztak létre,
üvegfelületekkel transzparensen elválasztva négy különböző funkciót kialakítva benne. Itt kapott
helyet a könyvtári olvasóterem, egy kisebb előadóterem, a kutatóterem és a kutatószolgálatos
levéltárosok munkaállomása is, az átmeneti raktárral együtt. A kutatás nem ingyenes: 5 napos kutatói
64
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www.noela.findbuch.net
http://www.landesarchiv.ktn.gv.at/klais/
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jegy vagy éves jegy (25 Euro-120 Euro) megváltására van lehetőség, mely a tartományi gazdasági
hivatalának előírása (Landliche Finanzabteilung). Ha ezen belül, a kutatási folyamat során tanácsadást
kér, az ingyenes. Másolatok megrendelésekor az előállítási díj a munkaigénytől függ. A sajátkezű
fotózási lehetőséget állományvédelmi okok miatt beszűntették, viszont tervezik kutatótermi
használatra egy kisebb iratszkenner beszerzését (ld. St. Pölten). Digitalizált iratokra másolat rendelést
akár az Archivis Weben keresztül is le lehet adni, mely a belső nyilvántartórendszerük, az Archivis Pro
külső megjelenése.66 A kataszteri térképek digitalizációja folyamatban van és idővel tervezik a térrajzok
feldolgozását is. A levéltárban grafikai gyűjtemény is található, melyek restaurálására is sort kerítettek
már.

Graz Város Levéltára
Grazban a városi levéltár nagyban támaszkodik a Tartományi Levéltár szakmai segítségére. A városi
múzeummal közös intézményvezetésük és költségvetésük A minden tekinteten jóval szerényebb és
korlátozottabb lehetőségekkel rendelkező gyűjteményben egyetlen levéltáros végzettségű kolléga van
alkalmazásban. Tamara Kefer számára, bár nem szakterülete, kiemelten fontos feladat a tervtári anyag
kiszolgálása, rendezése, gondozása, ugyanis komoly szakmai kihívásnak tartja a levéltáron belül az
építészeti tervrajzokhoz, illetve térképekhez kapcsolódó kutatást, állományvédelmi feladatokat és
közzétételt. Az anyagok előkészítéséhez egyedül itt találkoztunk a fővárosi levéltárban is
meghonosított három napos várakozási idővel. Az intenzíven kutatott építészeti tervanyagot még pár
évvel ezelőtt is elvárás jelleggel elhordták a Rathaus illetékes munkatársai, ha szükségük volt rá, csak
nemrégiben sikerült bevezetni a gyakorlatot, hogy az 1945 előtt keletkezett rajzok állományvédelmi
okok miatt már nem engedik ki a levéltár falai közül, csak helyben kutathatóak, még a közigazgatási
alkalmazottak, építészmérnökök számára is. Fotózni egyébként lehet őket, ráadásul ingyenesen,
ugyanis az eddigi kutatási szabályzatukban a fotózás mint lehetőség még nem szerepelt, és így nem
kérhetnek érte díjat, amíg újra nem írják a szabályzatot. A kutatóteremben iratszkenner is található,
amit az anyag állapotától függően a kutató vagy a levéltár munkatásai használhatnak. A kutatók száma
mérsékelt, legfeljebb napi 6 fő, akiknek 90%-a építész, mely összefüggésben van azzal, hogy a levéltár
teljes állományának mintegy egyharmadát teszi ki a Bauakten, 2 iratfolyókilóméter terjedelemben.
Fotótáruk teljes anyaga digitalizált, de még csak a belső hálózaton érhető el. Az eredeti fotográfiák,
üvegnegatívok őrzési helye az épület egyetlen klimatizált raktára.
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https://egov.stmk.gv.at/archivinformationssystem/
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Salzburg Város Levéltára
Ez a levéltár a beszámoló elején említett két példához sorolható abból a szempontból, hogy új épületet
kapott az intézményen, a vezetéssel közös tervezési folyamat végén azonban itt is több kritikai
észrevétellel találkoztunk a használók, vagyis a levéltár dolgozói részéről. Látszólag praktikusan a
raktárak kerültek a sötétebb, hegy felőli oldalra, a dolgozói munkaszobái pedig a világosabb
utcafrontra, mely nagyjából északi-északnyugati tájolású, a levéltárosok mégis arra panaszkodtak, hogy
nagyon meleg van a szobákban az üvegfalak miatt. A kutatóterem közvetlenül a földszinten kapott
elhelyezetést, szinte azonnal ezt látjuk meg, ahogy belépünk az épületbe. Középen a kutatószolgálat,
onnan jobbra nyílik kilátással a hegy sziklafalaira a kutatóterem, balra pedig rögtön egy raktárhelyiség,
mégpedig a tervtári anyagokat őrző található. Többek között ennek is köszönhetően, hogy a
tervanyagokra (sem) kell várni, nincs előkészítési idő, mert nem rendezik őket, ráadásul a tárolásuk is
nyitott polcos, tehát nem használnak dobozokat. A tervrajzok épület szerint rendszerezve vannak,
egészen 1866-tól a kétezres évek végéig (a régebbieket másik raktárban őrzik, a 2000 utániak már
digitálisak, azokat az aktákat, amikhez digitális irat is tartozik, hibrid aktának nevezik). Intézményük a
„Zwischenarchiv” egyik példája: a keletkezés után az iratokat azonnal megküldi az illetékes hatóság, és
innen kérik vissza, ha kell nekik, ilyenkor akár évekre is visszakölcsönzik magunknak az iratokat.
A kutatók részére beiratkozás szükséges, mely ingyenes. A kutatóteremben könyvszkenner is található,
melyet saját kezűleg használhatnak. A karintiai tartományi levéltárhoz hasonlóan itt is van
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díja az írásbeli tájékoztatásnak: arra az esetre is, ha írásban érkezik hozzájuk olyan megkeresés,
melynek megválaszolása az illetékes munkatársaktól több mint fél órát vesz igénybe, akkor az első fél
óra után félóránként 35 Euro díjat számítanak fel.
Fotógyűjteményük jelentős (800.000 db fotó, 18.000 üvegnegatív), azonban online még nem
kereshető, csak néhány található meg a weboldalon „becsalogatóképpen”.67
Ezen felül van még reklám- és plakátgyűjtemény, audio-vizuális anyagok, folyóiratgyűjteményük is.
(Laczlavik György – Sági Éva - Telek Ágnes)

AlsóAusztria
Tartomány
Levéltára

Karintia
Tartomány
Levéltára

Stájerország
Levéltára

Graz
Város Salzburg
Levéltára
Levéltára

beiratkozás/ regisztráció
regisztráció minden
alkalommal

regisztráció
minden
alkalommal

25 Euro/hét - ingyenes
120 Euro/év
regisztráció

ingyenes
regisztráció

előkészítési
idő
(tervanyag)

azonnali
kiszolgálás

azonnali
kiszolgálás

1 munkanap

3 munkanap

azonnali
kiszolgálás

fotójegy

10 Euro/nap

saját kezű nincs nincs
levéltáros: 7 Euro

ingyenes!
(még)

nincs

szkennelés

2 Euro/10 1 Euro
felvétel

1
Euro/A/4 0,35 Euro/
színes
felvétel

Város

0,25 Euro/ felvétel
(A2-ig)

Függelék:
linkek a levéltári díjakhoz, kutatási tudnivalókhoz
http://www.noe.gv.at/noe/Landesarchiv/Preisliste_Scans_u__Fotos_ab_1_1_2017.pdf
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https://www.stadtsalzburg.at/internet/bildung_kultur/stadtgeschichte/historische_fotografien/salzburger_fotografien_1880_1918_85870.ht
m
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http://www.landesarchiv.ktn.gv.at/214346_DE%2dHinweise%5ffuer%5fBenuetzer%2dReproduktion
en. - Liste - Kostenersätze
http://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/ziel/85647617/DE/
http://www.grazmuseum.at/stadtarchiv/haeufig-gestellten-fragen/
https://www.stadt-salzburg.at/pdf/tarifordnung_des_stadtarchivs_2016.pdf
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Útiterv – Németország (München Stuttgart)
2018. június 11. – június 15.

1. nap – június 11. (hétfő) Utazás Münchenbe
Indulás: 08.00 órakor találkozóhely: megbeszélés szerint.
Úti cél:
Budapest – távolság 690 km – kb. 7 óra

2. nap – június 12. (kedd) München
09.00 – 12.00 Stadtarchiv München, Winzererstr. 68, 80797 München
12.00 – 13.00 Ebéd
13.30 – 16.00 Staatsarchiv München, Schönfeldstr. 3, 80539 München

3. nap – június 13. (szerda) Stuttgart/Ludwigsburg
09.00 – 11.00 Utazás Ludwigsburgba: München – Ludwigsburg 230 km
11.30 – 12.30 Ebéd
13.00 – 16.00 Ludwigsburg: – Landesarchiv Baden-Württemberg
Szállás: Stuttgartban (Ludwigsburg – Stuttgart 15 km)

4. nap – június 14. (csütörtök) Stuttgart
09.30 – 12.00 Stadtarchiv Stuttgart, Bellingweg 21, 70372 Stuttgart
12.00 – 13.00 Ebéd
13.30 – 16.00 Landesarchiv Baden-Würtemberg Hauptstaatsarchiv Stuttgart Konrad-AdenauerStraße 4,
16.00 Utazás Münchenbe: Stuttgart–München 218 km
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5. nap – június 15. (péntek) Hazautazás
09.00 Indulás haza
München – Budapest távolság: 690 km – kb. 7 óra

Összes távolság: kb. 1800 km

Stadtarchiv München – Das „Gedächtnis der Stadt“
Leitung: Dr. Michael Stephan
Winzererstr. 68, 80797 München
Tel. 233-0308, Fax 233-30830

E-mail stadtarchiv@muenchen.de
Internet www.muenchen.de/stadtarchiv
http://www.migration-bewegt-die-stadt-blog.de/
http://www.deutsches-museum.de/archiv/projekte/digiporta/

Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Ltd. Archivdirektor Dr. Bernhard Grau
Schönfeldstraße 5-11, 80539 München
(Postfach 22 11 52, 80501 München)
Tel. 089/28638-2596
E-Mail: poststellebayhsta.bayern.de
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Stadtarchiv Stuttgart
Bellingweg 21
70372 Stuttgart
Prof. Dr. Roland Müller
poststelle.stadtarchiv@stuttgart.de

Landesarchiv Baden-Würtemberg Hauptstaatsarchiv Stuttgart
Leitung Dr. Nicole Bickhoff
Stellv. Leitung Dr. Albrecht Ernst
Konrad-Adenauer-Straße 4
70173 Stuttgart
Telefon
Fax

0711/212-4335
0711/212-4360

E-Mail: hstastuttgart@la-bw.de

Staatsarchiv Ludwigsburg

Leitung

Dr. Peter Müller

Stellv. Leitung

Prof. Dr. Stephan Molitor

Adresse

Landesarchiv Baden-Württemberg
- Staatsarchiv Ludwigsburg Arsenalplatz
3
71638 Ludwigsburg

Telefon

07141/64854-6310

Fax

07141/64854-6311

E-Mail

staludwigsburg@la-bw.de
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Tapasztalatcsere németországi levéltárakban – München, Stuttgart

A Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) által a Nemzeti Kulturális Alap-hoz benyújtott és elnyert, a
levéltári vezetők külföldi tapasztalatcseréjét szolgáló pályázat keretében 2018. június 11–15. között
Dr. Kenyeres István, az MLE elnöke, dr. Rácz Attila, Budapest Főváros Levéltára főosztályvezetője és
Fazekasné dr. Toma Katalin, Budapest Főváros Levéltára főosztályvezető-helyettese utaztak
németországi tanulmányútra. Az utazás során a Müncheni Városi Levéltárat és a Bajor Tartományi
Levéltárat, a Baden-Württembergi Tartományi Levéltárhoz tartozó Ludwigsburgi Állami Levéltárat, a
Stuttgarti Városi Levéltárat végül a szintén Stuttgartban székelő Baden-Württembergi Tartományi
Levéltárat látogatták meg. A tanulmányút középpontjában négy nagyobb témakör állt: a levéltár és
nyilvánosság, illetve a levéltár és felhasználói közötti alkotói együttműködés megvalósításának
eszközei; a hagyományos szakmai feladatok ellátása, mindenekelőtt a levéltár és iratképzők
kapcsolatrendszere, iratértékelés, szabványok stb.; az informatikai forradalom vívmányainak
alkalmazása a levéltárügyben és vele a járó kihívások: elektronikus közigazgatás, digitális közzététel,
on-line szolgáltatások; végül a finanszírozás és levéltári menedzsment. A felkeresett levéltárak vezetői
előzőleg tájékoztatást kaptak a tapasztalatcsere során vizsgálandó témakörökről, és ezeket figyelembe
véve készítették elő látogatásunkat.

München Város Levéltára – STADTARCHIV MÜNCHEN
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Első utunk a München Város Levéltárába vezetett, ahol Dr. Michael Stephan igazgató (2008 óta), dr.
Manfred Peter Heimers igazgató-helyettes és Dr. Daniel Baumann, az elektronikus dokumentumok
hosszú távú archiválását irányító osztályvezető (Sachgebietsleiter für digitale Langzeitarchivierung). A
levéltár Németország egyik legnagyobb önkormányzati levéltára. Szervezetileg a főpolgármesteri
hivatalnak, az úgynevezett direktóriumnak van alárendelve. A levéltári iratanyag a várospolitika és a
városigazgatás során keletkezett iratanyagot őrzi a középkortól napjainkig. A legrégebbi oklevél 1265ből származik. Az iratok nagyobbik része azonban a 19–20. században keletkezett. A levéltár jelenleg
90.000 oklevelet, 20 iratfolyó km iratot, 30.000 térképet és tervet, 1,8 millió fotót, kb. 56.300 plakátot,
3.000 hang- és filmdokumentumot, valamint mintegy 150.000 könyvet és folyóiratot őriz. Az
intézménynek 50 (ezen belül 47 fix) alkalmazottja van, ebből négyen (3 és fél) dolgoznak az informatika
területén.
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A levéltár illetékességi köre kiterjed a központi városigazgatás 12 ügyosztálya (Referat) által termelt
iratanyagra, valamint a kerületekre (München 25 kerületből áll, amelyek önálló igazgatással
rendelkeznek). A városirányításban mintegy 30 ezer személy dolgozik. A városi levéltár 8 munkatársa
felelős a hivatalokban folyó iratkezelésért és irattározási rendért. Ők is sokszor szembesülnek azzal,
hogy sok iratképző azt sem tudja pontosan, mi a levéltár.
2009 óta – a családjogot és az anyakönyvi nyilvántartást (Personenstandrecht) megreformáló 2007. évi
törvény (hatályba lépett: 2009. január 1.) értelmében az anyakönyvek a megőrzési idő lejárta
(házassági anyakönyvek: 80 év, születési anyakönyvek: 110 év, halotti anyakönyvek: 30 év) után a
levéltárba kerülnek.
A levéltárat évente kb. 900-1000 kutató látogatja, ami 3000-3300 körüli kutatási esetet jelent. Az
írásbeli megkeresések száma 4500 körül mozog. 2016 óta – a személyzet létszámának csökkenése
miatt – heti négy napot tart nyitva a levéltár (péntek zárva), hétfőn, kedden és csütörtökön 9 és 18 óra
között, szerdán 9 és 12 óra között. Az iratokat két nap után készítik ki, egy napra öt levéltári egységet
lehet személyenként megrendelni. A fotózás engedélyezett, de csak saját használatra, és csak a 60
évnél fiatalabb iratok fényképezésére van lehetőség, fotókról, kötetekről, oklevelekről nem
készíthetők fényképek.
Az iratok védelmi idejére vonatkozólag a következő szabályok érvényesülnek: az iratok keletkezésüktől
számított 30 évig nem kutathatók; ha személyes adatok tartalmaz az irat, az adott személy halálát
követő 10 évig nem kutatható, amennyiben nem ismert a halálozás, a születéstől számított 90 év után
válik kutathatóvá; bizonyos iratok, amelyek tartalmuk miatt titkosnak számítanak, 60 év után
kutathatók. A főpolgármester engedélyezheti a védelmi idő rövidítését, de csak nagyon szigorú
feltételek mellett és hosszas engedélyezési procedúra után. Csupán személyes indokok, érdekek nem
elegendőek az engedély megadásához.
A levéltárnak van fotóműhelye, ahol hárman dolgoznak. Ők készítenek digitális felvételeket
megrendelésre, kiállításokra, illetve végzik a fotók restaurálását, digitalizálását. Korábban próbálkozott
a levéltár külső cég bevonásával is, de minőségi okok miatt erről végül lemondtak.

RÖVID TÖRTÉNET
A városi levéltár Münchenben először 1520-ban kerül említésre a városi kamarai hivatal kapcsán.
Abban az időben a városi jogbiztosító okleveleket és dokumentumokat a Városházán, a városi kamara
termeiben őrizték. 1777-ben neveztek ki először városi levéltárost. 1893-ben került sor a városi
levéltár, mint önálló hivatal megalapítására. 1890-/92-ben a régi Városháza tornyához kapcsolódva
építették meg a levéltár új reprezentatív épületét, ahol azonban már a kezdetekkor kevés volt a hely.
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1926-ban a levéltári iratanyag nagy része átköltözött a mai helyére, a Winzererstraße 68. alá, a városi
katonai sorozási hivatal épületébe, amelyet 1914-ben építettek. Miután a Marienplatzon maradt
épület a II. világháború alatt elpusztult, a levéltár teljesen átköltözött a Winzererstraße-i épületbe. Az
időben történt evakuálásnak köszönhetően az iratanyagban nem esett kár. 1989-ben a levéltári
iratanyag számára a Schleißheimerstraße 105. alatt raktárépületet építettek (kölni modell alapján),
amely hosszú távon volt hivatott megoldani a raktározás problémáját. A plakát- és fotógyűjtemény,
valamint a tervtár továbbra a Winzererstraße-i épületben maradt, ahol a tárolási feltételek nem voltak
megfelelőek, főleg a tervek esetében, amelyek az 1980-as években épült északi szárny tetőterének
ingadozó klimatikus körülményei között voltak elhelyezve. A raktárak problémáját valamiképpen meg
kellett oldani, ráadásul azzal is számolni kellett, hogy a digitalizálás előre haladtával idő előtti levéltári
iratbeszállításokra kerül sor. A megoldást a raktárkapacitás optimalizálásával (mobilpolcok, új
tárolószekrények, újradobozolás), a meglévő raktárak átépítésével igyekeztek megoldani. A tervek
2014–2016 között kerültek kivitelezésre, amelynek eredményeként közel 5 iratfolyókilométer helyet
nyertek, amely a papíralapú iratanyag évi 300-400 iratfolyóméternyi gyarapodását figyelembe véve 10
évre megoldódtak a raktárigények és a raktározási körülmények minőségileg javultak. (Annak ellenére,
hogy a városigazgatás szervei egyre több elektronikus dokumentumot termelnek, még sokáig kell
számolni az analóg iratanyaggal.)
Az átalakítások során a tervgyűjtemény a főépületbe került át, ahol megfelelő tárolási feltételeket
biztosítottak számukra.
A DIGITÁLIS IRATANYAG HOSSZÚ TÁVÚ MEGŐRZÉSE – SCOPEARCHIV
2011-ben kapta meg a levéltár a városi tanácstól az engedélyt egy olyan rendszer kiépítésére, amely
lehetővé teszi a digitális iratok hosszú távú megőrzését és használatát. A város biztosította
mindehhez az anyagi és humán erőforrást is. A nyilvántartási feladatok megoldására a németországi
kommunális levéltárak számára ajánlott ScopeArchiv mellett döntöttek. A rendszer bevezetése
kétmillió euróba került és 2016 júniusában kezdte meg működését. 2017. január 1-től állnak
rendelkezésre a kutatóteremben a számítógépek, amelyeken kutathatók a belső adatbázisok. Az
elektronikus iratok átvételére a Baden_Würtembergi Tartományi levéltár által kifejlesztett és Hessenben, Bajorországban és Észak-Rajna-Vesztfáliában használatos DIMAG szoftvert, annak Ingest
modulját használják.
E-BORN DOKUMENTUMOK
Egyre több városi hivatal áll át részben vagy teljesen az elektronikus ügyintézésre. A városigazgatási
szerveknél jelenleg 300 olyan ügymenet van, amely már csak számítógépeken létezik, ebből 60
levéltári megőrzésre érdemes (archivwürdig), évente ebből 4–8 már átvehető a levéltárak által. A
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problémák itt kezdődnek: vannak vegyes akták ezek között, amely esetében a fájl már nem
olvasható, vagy már nem használatos fájlformában létezik. Ugyanakkor ezen problémák megoldására
nincsen kapacitás. Az e-iratokat 10 év után kell átvenni, az átadáshoz szükséges többletköltségeket a
fenntartó nem tudja biztosítani.
ADATVÉDELEM
A müncheni levéltáros kollégák véleménye szerint a GDPR bevezetésében nem látnak mélyreható
következményeket. Úgy látják, hogy a bajor levéltári törvény megfelel az adatvédelmi előírásoknak,
és az ő működésüket pedig ez szabályozza. A törvény előírja azt is, hogy ami az irattári tervke alapján
ne kerül levéltárba, vagy nincs iratérétkelésre felajánlva a levéltárnak, megsemmisíthető. Számukra a
szerzői jog mindenkori alkalmazása majdhogy nem nagyobb súllyal jelentkezik.
SPECIÁLIS GYŰJTŐTERÜLETEK
A levéltár az illetékességi körből fakadó kötelezettségei mellett a következő témákra vonatkozó
iratanyag gyűjtését végzi, többek között a honlapon megjelenő felhívásokkal is:
 migráció története
 zsidóság történet
 hagyatékok
Bizonyos pénzösszeg is rendelkezésre – főleg a hagyatékok esetében – ezek megvásárlására. A
magániratgyűjtés kapcsán (hagyatékok) nem levéltári jellegű emlékek is bekerülnek a levéltárba,
amelyeket szintén nyilvántartanak. Ezekből láthattunk egy Nobel-díjat is többek között. Ilyen úton
kerültek be fotográfusok hagyatékai is a levéltárba.
LEVÉLTÁR ÉS NYILVÁNOSSÁG
Bajorországban – mint számos más németországi tartományban – a történelméből fakadóan nagy
hagyományai vannak a helytörténeti egyesületeknek. Münchenben esetében is minden a 25 kerület
még külön negyedekre oszlik, amelyek éves találkozót rendeznek a helyi kutatásokról, ahol a levéltár
munkatársai aktívan részt vesznek és folyamatosan kapcsolatban állnak ezen egyesületekkel,
hasonlóképpen szakmai támogatást biztosítanak a családkutatók számára.
München Város Levéltára a székhelye a hosszú történelmi múltra visszatekintő, 1837-ben alapított
Felső-Bajorország Történelmi Egyesületének (Historischer Verein von Oberbayern). Az egyesület
egyik elnöke a Városi Levéltár igazgatója, valamint itt található az egyesületi könyvtár és levéltár.
A levéltár „Einblicke” elnevezés alatt előadássorozatot szervez a város történelme iránt érdeklődők
számára. Havonta egy előadást tartanak egy adott témában. A látogatottsága 20 és 70 fő között
mozog.
A levéltárpedagógia nem képezi tevékenységük súlypontját. A levéltár munkatársai ugyanakkor részt
vesznek a népiskolai hálózatban szervezett előadássorozatokon, illetve bekapcsolódnak az egyetemi
oktatásba is.
A Levéltárak Napján (március 5. a kölni levéltár összeomlásának emléknapja) megnyitja kapuit a
városi levéltár is, amikor különböző programokkal, többek között levéltári sétával várják az
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érdeklődőket. Kiállításokat is szerveznek, kiállítóteremmel ugyan nem rendelkeznek, a tárlók,
nyomtatványok a második emeleti hosszú széles folyosón helyezkednek el.
PROJEKTEK
1. Die Münchner Stadtverwaltung im Nationalsozialismus (A müncheni városigazgatás a
nemzetiszocializmus idején: A projekt 2009-ben indult és az elsőként vizsgálta a
városigazgatás működését a nemzetiszocializmus idején. A projekt azóta példaértékűvé vált a
városigazgatásnak a nemzetiszocializmus idején betöltött felelősségének tisztázása terén.
Eddig négy disszertáció született a témában, 2016-ban további két disszertáció munkálatai
kezdődtek, amelyek előreláthatólag 2018-ban fejeződnek be.
2. Archäologie München: A projektet 2014-ben indította a város, időtartama öt év, a partnerek
között szerepel többek között a levéltár és a városi múzeum is. A marienhofi ásatásokból
kiindulva a projekt feladata, hogy az eddig feltárt leleteket, konzerválja, feltárja és
feldolgozza. A projekt résztvevői rendszeres találkozókon tárgyalják meg az elvégzett munkát
és az eredményeket.
3. Migration bewegt die Stadt
A 2015-ben indult projekt célja az 1945 utáni, München felé irányuló migráció történelmére
vonatkozó források összegyűjtése, nagy súlyt helyezve az egyéni sorsok által megélt
tapasztalatokra. Olyan történelmi dokumentumok, visszaemlékezések feltérképezéséről van
szó, amelyek különben pusztulásra, felejtésre vannak ítélve.
4. Gedenktafeln
A Levéltárnak részt kell vállalni Emléktáblák állításának elbírálásában is. E feladatot nem
szívesen vállalták, ugyanis ez a tulajdonképpeni levéltári feltáró munkák mellett sok másról
(elhelyezés, emléktábla megtervezése, esztétikai megjelenítése stb.) is szól, amely
kérdésekben a levéltár nem érzi kompetensnek magát.
KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ LEVÉLTÁROS KÉPZÉS
Bajorországi levéltáros képzés
Bayerische Archivschule (A Bajorországi Állami Levéltárak Főigazgatóságának levéltárosképzője) – ez a
központi levéltárosképző, nem önálló intézmény, ezért nem kerül megemlítésre a bajor levéltári
törvényben.
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung uns Rechtspflege – Közigazgatási és Jogi Főiskolán a
levéltáros és könyvtáros szakon
Média és informatikai szakemberek képzése a levéltári területen: 2008-ban indította a képzést a
Bajorországi Állami Levéltárak Főigazgatósága. A képzéshez szükséges gyakorlat nem állami
levéltárakban történik, a képzésben résztvevőnek egyházi, kommunális vagy egyéb közlevéltárral kell
tanulói szerződést kötnie.
Az önkormányzati levéltárosok (irattárosok) képzése: Bayerischer Verwaltungsschule-n, a szükségletek
szerint. A képzést akkor indítják be, ha szükség van emberre.
Egész Németország számára szolgáló képzési helyek:
Archivschule Marburg (7 szemeszter)
A potsdami főiskola (Fachhochschule in Potsdam)
A tartományokban a városok maguk finanszírozzák az oktatást.
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BAJOR KÖZPONTI ÁLLAMI LEVÉLTÁR – BAYERISCHES HAUPTSTAATSARCHIV
2018. június 12-én délután látogattunk el a Bajor Központi Állami Levéltárba, ahol az igazgató Dr.
Bernhard Grau fogadott bennünket.
A Bajor Központi Állami Levéltára a bajor tartomány központi levéltára, Bajorország 1200 éves
történelmének dokumentumait őrzi mintegy 50 iratfolyó km mennyiségben. A legkorábbi
dokumentum 794-ből származik. Mintegy kétmillió ügyiratot és kötetet, 270 ezer térképet és tervet,
300 ezer oklevelet, 225 ezer pecsétet és címerképet, 470 ezer fotót és képi anyagot, 62 ezer plakátot
és 9 ezer röplapot őriznek.
A levéltár 1921-ben jött létre a Münchenben székelő három központi levéltár, a Birodalmi Levéltár
(Allgemeines Reichsarchiv), Titkos Állami Levéltár (Geheimes Staatsarchiv) és a Titkos Házi levéltár
(Geheimes Hausarchiv), valamint az akkor Müncheni Kerületi Levéltár (Kreisarchiv München, ma
München Állami Levéltára) egyesülésével. A levéltár újjászervezésére 1978-ban került sor, a levéltár
mai, Schönfeldstrasse-i épületébe való átköltözésével egyidőben. Jelenleg öt iratőrző osztályon őrzik
az iratanyagot, ezek a következők: I. (Régebbi állagok): idetartoznak Bajorország és Pfalz hercegi és
választófejedelmi központi szerveinek iratanyaga (oklevelek, ügyiratok, kézzel rajzolt térképek,
továbbá itt találhatók a 1802/03-ban szekularizált kolostorok, Regensburg birodalmi város és kisebb
uralmi területek iratai. Az időhatár 1800 körül van. A II. iratőrző osztályon találhatók a bajor
minisztériumok és legfelsőbb bíróságok valamint Bajorország egészére illetékes tartományi szervek
iratanyaga a 19/20. századból. Ez folyamatosan gyarapodó iratőrző osztálynak számít. A III. iratőrző
osztály, a Titkos Házi Levéltára a Wittelsbach uralkodói család iratanyagát őrzi, amely csak az ő
engedélyükkel kutatható. Az IV. osztály, a Hadi Levéltár, amelyet 1885-ben hoztak létre, a 17. századtól
az első világháború végéig őrzi a bajor hadseregre vonatkozó iratanyagot. Az V. osztályban találhatók
politikusok és magasrangú tisztségviselők hagyatékai és a plakát-, röplap-, fotó- és egyesületi
gyűjtemények. 2008 óta ebbe az osztályba tagolták be a Szudétanémet levéltárat.
A Levéltár 1944-ig a Bajor Állami Levéltárral együtt az 1843-ban levéltárnak és könyvtárnak épült
Ludwigstrasse 16. alatti épületben helyezkedett el. A II. világháború során az épület elpusztult. 1977ig nagyon szűkös körülmények között, az Arcisstrasse 12. alatt helyezték el az iratokat. 1978-ban
költözött át a mai épületbe. Az eredetileg 1822–1830 között Leo von Klenze tervei alapján
Hadügyminisztériumnak épült klasszicista épület a II. világháborúban elpusztult, újjáépítésére 1964ben került sor. A Hadilevéltár anyaga az 1928-ban a Leonrodstr. 57. alatt épült épületben helyezkedik
el, további raktárak találhatók a Fasaneriestr. alatt is.
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A Schönfeldstrassen egy 40 fős kutatóterem várja a látogatókat, valamint egy 175 ezer kötetet
tartalmazó szakkönyvtár (ebből 9200 kötet szabadpolcon) segíti a kutatást.
A kutatás során a védelmi idők hasonlóak a városi levéltáréhoz. A védelmi idők rövidítését itt is lehet
kérvényezni, a levéltárosoknak szintén véleményezniük kell a kérelmet. A kutatóteremben fotózásra
nincs lehetőség, de fénymásolatok készítésére igen. A levéltár hétfőtől csütörtökig 8.30–18.30,
pénteken 8.30–13.30 között várja a kutatókat.

Digitalizálás
A digitalizálás terén nagyon a kezdetéknél tartanak. Az okleveleket a Monasterium projekt keretében
elég kedvezményes áron digitalizálják. Az munkálatok kezdetén nem túl nagy odafigyeléssel végezték
a digitalizálást, azóta ez nagyban változott.
Közös projektjük van Izraellel, ugyanis Palesztináról az első világháború idején egy repülőegység
felvételeket készített, amelyek segítségével a városfejlődést végig lehet kísérni. A projektben a
digitalizálásért tartományi szinten felelős hivatal és az Izraeli Földmérési Hivatal vesz részt. Jelenleg a
rendelkezésre álló források kiértékelésénél tartanak.
A csehekkel közös, határokon átívelő projektek: https://prag.diplo.de/cz-de/themen/politik/seitezusammenarbeit-euroregionen/1124524 E projekt keretében a határrégiók térképeinek georeferálása
folyik. A területekre megmaradtak az egyházi anyakönyvek, egymásra vetíthetők az adatok.
Az első világháborúban szolgált katonák adatbankja is elkészült az Ancestry cég közbejöttével, nevek
után kereshető, amit 15 évig fizetős szolgáltatás keretében szolgáltat az Interneten az Ancestry, ezt
követően ingyenes lesz, ill. a kutatóteremben térítésmentesen használható.

Levéltár-pedagógia
A kezdeményezés az iskolák felől érkezik, a levéltár általában iskolai projektekhez kapcsolódnak,
segédanyagokat biztosít. Már készítettek osztályokkal kiállításokat is. Az együttműködés a
középiskolákkal folyik.
Több tartományi és szövetségi szintű történelmi vetélkedő van, amelyben a levéltárak is részt
vesznek. Az egyik legnépszerűbb az államelnök által meghirdetett, szövetségi szintű történelmi
vetélkedő, amelyre először 1973-ban került sor. 2017-ben a Luther-év kapcsán, történelmi vetélkedő
„Gott und die Welt. Religion macht Geschichte” elnevezés alatt futott, amit a diákok sokkal
szélesebben értelmeztek és témáik kiválasztásakor nem csak 1517-re és a reformációra koncentráltak.
Tartományi szinten „Erinnerungsspeicher” elnevezés alatt indítottak történelmi vetélkedőt.
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Az emlékezetkultúrához kapcsolódó iskolai projektekben is részt vesznek a levéltárak, mint pl.
a „Stolpersteine” projektben, amikor is az utcán vagy a falon elhelyezett téglán vagy kövön szereplő
NS áldozatok életére kutatnak. A levéltár őrzi az háború után keletkezett kárpótlási aktákat, amelyek
fontos forrásként szolgálnak az egyéni biográfiák összeállításához.
A diákok számára továbbá workshopot szerveztek, amelyen a migráció forrásaival dolgoztak,
ezzel is további levéltárpedagógiai kínálatot szolgáltatva.

E-born dokumentumok
A Generaldirektion felelős érte. 2020/2021-re, az e-iratok átvételére a tartományi levéltárak
felkészültek.
Digitális dokumentumok hosszú távú megőrzése: az e-iratok archiválására ugyanúgy a DIMAG-ot
használják, valamint kapcsolódnak a "Digitale Archivierung Nord"-hoz (DAN): ami Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt és Schleswig-Holstein tartományok összefogása a digitális
dokumentumok archiválása gyakolratának megvalósítására.
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LUDWIGSBURGI ÁLLAMI LEVÉLTÁR – STAATSARCHIV LUDWIGSBURG
Az előzetes terveknek megfelelően június 13-án látogattuk meg a Ludwigsburgi Állami Levéltárat, ahol
a jelzett tematika szerint az igazgató asszony, Dr. Elke Koch, és Corinna Knobloch az informatikai
területért felelős levéltáros munkatársak fogadtak minket. Az ügyosztályvezető (Referatsleiterin), dr.
Margareta Rückert is üdvözölt minket, őt már korábbról, az Icarus meetingekről ismertük. Az
ismerkedés után először az igazgató-helyettes, Dr. Peter Müller végigvezetett bennünket az épületen.
A Ludwigsburgi Állami Levéltárat 1868/69-ben a Stuttgarti Állami Levéltár „Fióklevéltáraként” vagy
„Melléklevéltárként” alapították. A napóleoni éra szekularizációjának következményeként a
Mergentheimben székelő Német lovagrendi levéltára és az Ellwangen kolostor levéltára
Württembergre szállt. A tartomány mindkét helyen egy „Nebenarchiv”-ot „melléklevéltár”-at hozott
létre. További birodalmi rendi levéltárakat pedig a heilbronni melléklevéltárban őriztek. E három
levéltárat helyezték el az említett évben a ludwigsburgi kastélyban, majd további régi állagokat is
ideszállítottak. 1921-ben a szintén a kastélyban található pénzügy- és belügyminisztériumi anyagot is
egyesítették a „fióklevéltár”-ral. 1921 óta a hatósági akták nagy része is ide érkezett be a központi
levéltár helyhiánya miatt. 1938-ban önállóvá vált a levéltár.
1945 után a központi levéltár pusztulása miatt Ludwigsburgba szállították át az iratanyagot. 1968-ban,
a Stuttgarti Központi Levéltár új épületének felhúzása után újraszabályozták a Stuttgarti Központi
Levéltár és a Ludwigsburgi Állami Levéltár illetékességi körét, mégpedig szigorúan a proveniencia elvei
szerint. Ludwigsburg az 1802 után Észak-Württemberghez csatolt területek levéltári örökségét kapta
meg, ugyanígy Észak-Württemberg alsó- és középszintű állami hatóságai és bíróságai 1803/06 utáni
iratanyagát, valamint a 19. és 20. századi tartományi hivatalok anyagát.
1992–1995 között a Ludwigsburgi Állami Levéltár a kastélyból az egykori arzenálkaszárnya (hivatali
épület igazgatási és kiszolgáló helyiségekkel) és fegyvertár (raktárak lettek itt kialakítva) épületébe,
amely levéltári épületekkel szemben támasztott igényeknek megfelelően került átépítésre. A hivatali
és a raktár épületét egy földalatti járat köti össze egymással, az iratokat a raktárakból egy
szállítóberendezés viszi a kutatóterembe.
Az közigazgatási reformok következményeként a Ludwigsburgi Állami Levéltár 2005. január 1. óta a
tartományi kulturális minisztérium irányítása alá tartozó Baden-Württembergi Tartományi Levéltár
önállóan működő részlege. A Ludwigsburgi Állami Levéltár illetékeségi köre kiterjed a tartomány
általános és különleges hatóságaira, a bíróságokra és egyéb hivatalokra, amelyek Stuttgartban
székelnek, valamint azon állami szervekre, amelyeknek székhelye Stuttgart kormányzati körzetében
található. Ludwigsburg egyben a titkosszolgálatok és egyéb biztonsági szolgálatok iratanyagának
úgynevezett „Verschlusssachenarchiv”-ja (titkosszolgálati levéltára), az ott keletkezett elektronikus
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iratanyagot szövetségi szinten őrzi a digitális levéltárában. Végül a neuensteini Hohenlohe Központi
Levéltár 1975 óta szintén Ludwigsburghoz tartozik, mint külső kirendeltsége.
A levéltár 38.900 iratfolyóméter iratanyagot őriz a 8. századtól napjainkig. A levéltárban 50-en
dolgoznak, de nincs mindenki véglegesítve, csak kb. 30-an.
A kutatóterem hétfőtől csütörtökig 8.30-18 óra között, pénteken 15.30-ig van nyitva. Első alkalommal
online kell regisztrálni. Az iratanyagot szintén online szükséges megrendelni. A segédletek egy része
elérhető már online. Ahol ez nem áll rendelkezésre, manuálisan kell a jelzetet megadni. Saját eszközzel
történő fotózás a kutatóteremben nem engedélyezett, de díj ellenében önálló szkennelés végezhető,
de csak a 110 évnél korábbi iratanyag digitalizálható. A 10 óra előtt megrendelt iratok még aznap
átvehetők, de folyamatos a kiszolgálás.
Az épület megtekintése során az oklevelek digitalizálásának előkészítését is láthattuk. Az ICARUS által
szervezett Monasterium projektben évek óta folyik a digitalizálás, amelyet az Icarustól évek óta Robert
Reiter végzi. Mintegy 9 millió digitális kép érhető el interneten, amelyek letölthetők. A levéltár
különben tartományi szinten élen jár a digitalizálás terén.
Az aktuális kiállítást is megtekintettük, amely két művész és a levéltár sikeres kooperációjának
eredménye. A levéltár fennállásának 150. évfordulójára rendezett kiállítás két kalligrafikus művészét a
levéltár első igazgatójának, Eduard Freiherr von Seckendorfnak az írásos hagyatéka ihlette meg.
Seckendorf nemcsak levéltárosként és jogászként alkotott, hanem mint irodalmár is tevékenykedett.
A kortárs művészet, azzal, hogy a múltat megtapasztalhatóvá teszi alkotásain keresztül, hidat képez a
jelen és múlt között.

Levéltárpedagógia
A Ludwigsburgi Állami Levéltár egy levéltár-pedagógust alkalmaz, aki 15 éve foglalkozik levéltárpedagógiával. Alapelv, hogy az iskoláknak kikínálnak programokat, de olyant nem vállalnak, hogy egy
hónap alatt az iskola megrendelésére új programot dolgozzanak ki. Egy kisegítővel dolgozik, aki
általában a Bundesfreiwilligendienstet (Bufti) választja az érettségi után. A nehézséget az okozza, hogy
minden szeptemberben a nulláról kell indulni az új kisegítővel, és mire belejön a dologba, el kell
hagynia a levéltárat. Kisiskolásokat is fogadnak, számukra az egyik program a Rittergeschichte
(lovagtörténet). Az 1945 utáni nácitlanítás időszakából egyedül Észak-Württembergben mintegy 500
ezer esküdtszéki akta maradt fenn. Ezek felhasználásával – főleg a nagyobb korcsoportnak – szintén
összeállítottak egy oktatási csomagot. Népszerű a RAF-fal foglalkozó programjuk, ahol a diákok el
tudták olvasni az eredeti iratokat. Nagyon fontos a foglalkozások során, hogy a tanulók olyan forrásokat
kapjanak, amelyeket el is tudnak olvasni. Egy másik programjuk volt a 200 Jahre Fahrrad, 200 éves a
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kerékpár,

ami szintén népszerű volt.

A levéltárpedagógiai

programok

mellett vannak

előadássorozataik, levéltárlátogatások, kb. 150 csoport látogatott el hozzájuk, ebből kb. 100
iskoláscsoport volt.

Digitalizálás
A ludwigsburgi levéltár folyamatosan végez digitalizálási tevékenységet, állományvédelmi feladatok,
projektek és történeti kutatások keretében. Digitális állományuk eléri a 2 millió felvételt, a BadenWürtembergi Állami Levéltár hálózatának (Landesarchiv Baden-Würtemberg) 9,7 millió felvétele van
(2016-ban 7,8 millió). A levéltári hálózat közös honlapján (www.landesarchiv-bw.de) valamennyi
hozzájuk tartozó állami levéltár (Freiburg, Kalrsruhe, Sigmaringen, Stuttgart, Wetrtheim) állomány a
közösen és külön is kereshető, a segédletekhez kapcsolódóan a digitalizált képek is megtekinthetők, az
állományok az Archivportal Deutschland (www.archivportal-d.de). A digitális tartalmaik jelentős részét
igyekeznek közzétenni a levéltár on-line rendszerében. A levéltár a feldolgozó és nyilvántartó
programja a ScopeArchiv, amivel elégedettek a munkatársak. On-line felülteként nem a Scope Queryjét használják, hanem a saját fejlesztésű programot, a képek megjelenítésére pedig a szintén saját
fejlesztésű Bildcms-t. Fontos projektjük a helytörténeti kutatásokat szolgáló LEO-BW (www.leobw.de), amelyen georeferált, vektorizált térképeket, GIS alkalmazásokban lokalizált helytörténeti
adatokat is nagy számban tesznek közzé, de alapjában véve tematikus blokkokban mutatják be a
szövetségi állam helytörténetét. A LEO projektben jelenleg 36 levéltár, könyvtár és múzeum vesz részt
Baden-Würtembergből, jelenleg 2,6 millió digitális objektum érhető el benne, ezekhez 800 ezer
digitális tartalom tartozik, az oldalnak havonta 60-90 ezres látogatottsága van.

E-iratok archiválása
Ludwigsburgban aktívan használják a DIMAG rendszert, több sikeres átvételi projektjük is volt (bírósági,
földhivatali, szeizmográfiai adatok stb.).

STUTTGART VÁROS LEVÉLTÁRA – STADTARCHIV STUTTGART

Csütörtök délelőtt Stuttgart Város Levéltárát látogattuk meg, ahol dr. Roland Müller igazgató fogadott
minket. Bevezetőként beszélt a levéltár történetéről, majd végigvezetett minket az épületen. A Bad
Cannstatt városrészben található, egy korábbi raktár-komplexumból kialakított impozáns épületben
11,3 iratfolyókilométer iratanyagot őriznek. A levéltár épülete az első passzív levéltári épület
Németországban. A levéltárban dolgozók létszáma aránylag kicsi, 21 fő áll alkalmazásban. A levéltár
mindennap nyitva van, hétfőn 9–13 óra, kedd, csütörtök és péntek 9–16 óra között, szerdán pedig
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hosszabb nyitva tartással, 18 óráig látogatható. Fényképezőgép nem használható, de önállóan és
ingyenesen lehet szkennelni az iratokat.
Stuttgart Város Levéltára viszonylag fiatal intézménynek tekinthető, 1928-ban alapították. A II.
világháború idején a történeti levéltárat (19. század eleje előtti iratok) átszállították a Löwenstein
kastélyba. Az iratok a harcok során 1945. április 14-én elégtek. A Königstrassen maradt igazgatási
regisztratúra valamint a városháza könyvtára értékes köteteivel légitámadásban pusztult el. A
pusztulás ellenére is rendelkezik 17-18. századi állagokkal, városhoz csatolt elővárosok iratanyaga
ugyanis bekerült a levéltárba. Megmaradtak ezen felül a polgármesteri számadáskönyvek 1509–1721
közötti időszakból, valamint adókimutatások a 17. és 18. századból.
1951-ben betagolták a levéltárat a kulturális hivatalba, a hivatal egyik ügyosztálya lett. A 70-es
évekre stabilizálódott a levéltár helyzete. Ekkorra azonban már komoly helyhiánnyal küzdöttek a város
különböző részein béreltek levéltári raktárakat. A helyzet hasonló volt a fővárosi levéltáréhoz. Végül a
város amellett döntött, hogy a Bad Canstattban városrészben, város tulajdonában levő egykori
raktárépületet, amely egyben üzlethelyiségként is szolgált, építteti át levéltárnak. Az átalakítási
munkálatok 2008-ban indultak, a levéltár 2011-ben nyithatta meg kapuit. Az épület 1921-ban Albert
Schieber stuttgarti építész tervei alapján épült a gyarmatiárukereskedők nagykereskedelmi egyesülete
számára. A főépület műemlékvédelem alatt áll, ugyanakkor a hozzá épített részek nem. Ez okból a
főépületben került kialakításra a tágas kutatóterem és a kézikönyvtár, hatalmas előadóterem valamint
a kiállítóterem, illetve irodák. A kutatóterem (33 férőhellyel) egyedi megoldású, különleges
atmoszférát biztosít számára a megmaradt vasúti rakodórámpa bejárati kapuja, illetve a sínek, amelyek
végén a vasúti kocsikhoz hasonló, nyugodt munkát biztosító kis cellák találhatók. A főépülethez 1937ben és 1953-ban hozzáépített épületeket – miután nem állnak műemlékvédelem alatt, statikailag meg
lehetett erősíteni, így alkalmasak voltak a raktárak kialakítására. Egyébként itt helyezték el a tervezett
Városi Múzeum depóját is.
Nagy kihívást jelentett a tervezők számára az előírt állandó hőmérséklet biztosítása a
raktárakban. Biztonsági okokból vízvezetékkel nem lehetett számolni, ugyanakkor meg kellett oldani a
levegő keresztüláramlását. A földalatti munkáknál figyelni kellett a talajvízre is. És természetesen a
takarékosságra is gondolni kellett. Innovatív és környezetvédő módon oldották meg a problémát: egy
gázzal üzemelő abszorpciós hőpumpa és egy zárt, betonozott víztartállyal. A tartályban 400 köbméter
víz található és a talajvíz ellen védő agyagréteg fölött helyezkedik el. Ha fűteni szükséges, elvonják a
víztározótól a vizet annyira, hogy az meg is fagy, majd ezzel biztosítják a hűtést, ahol az szükséges. A
rendszer az igazgatótól kapott információk szerint a tervezettnél is energiatakarékosabb.
A levéltár érdekessége (ami talán a hatalmas pusztulásnak is a következménye), hogy nemcsak
iratokat őriznek, hanem a hagyatékokkal bekerülő festményeket, grafikákat, érméket is, kb. 30 ezer
ilyen jellegű műtárggyal rendelkeznek. Érdekes az újságkivágás-gyűjteményük, amely kb. 150 ezer
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stuttgarti vonatkozású, illetve stuttgarti illetékességű személyre vonatkozik. Mintegy 11 ezer személy
kéziratgyűjteményét is őrzik.
Levéltárpedagógia: fogadnak iskolai csoportokat, az ő esetükben éppen ellenkező a helyzet
Ludwigsburggal összevetve: az iskolák a kezdeményezők, ők jönnek témajavaslatokkal. Nekik nehéz
versenyezni a többi levéltárral.
Kiállításokat

is

szerveznek,

a

jelenlegi

kiállításukat

megtekintettük,

ahol

kiváló

tárlómegoldásokat találtunk. A kiállítás igen költséges, a jelenlegi 30 ezer euróba került. A költségek
egyharmadát nekik kell előteremteni.
Minden hónap első szerdáján levéltárlátogatásra várják az érdeklődőket.

Nyilvántartás, e-iratok, digitalizálás
Nyilvántartási célra az AUGIS-t használják, az abba felvitt adatokat a findbuch.net közös
szolgáltatásban lehet elérni. E-iratok kapcsán volt egy próbaprojektjük 2010-ben, de azt végül a város
leállíttatta. A helyzetet nehezíti, hogy Stuttgart város a mai napig nem vezette még be az e-iratkezelést,
így a város nem is érdekelt az e-iratok archiválásának megoldásán. Az e-iratkezelést és archiválást
2020-21-re igyekszenek bevezetni. Ők az AUGIAS-al szeretnének együttműködni egy Ingest modul
kidolgozásában.
A levéltár viszonylag kevés digitális tartalommal rendelkezi, ugyanakkor van egy igen attraktív
digitális projektjük, a Stuttgarti Városlexikon www.stadtlexikon-stuttgart.de . A honlap GIS-rendszerű,
georeferált és vektorizált térképen lehet megjeleníteni és keresni Stuttgart története szempontjából
fontos lexikoncikkeket. Ezek száma egyelőre alacsony (150 objektum), de folyamatosan dolgoznak a
bővítésén.
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STUTTGARTI KÖZPONTI ÁLLAMI LEVÉLTÁR – HAUPTSTAATSARCHIV STUTTGART
Utolsóként a Stuttgarti Központi Állami Levéltárat látogattuk meg, ahol dr. Albert Ernst igazgatóhelyettes fogadott minket. A levéltár Baden-Württemberg Tartományi Levéltárának részlegeként
illetékessége a tartományi minisztériumokra terjed ki, valamint az egykori württembergi központi
hatóságoknak a levéltára volt. Az 1482-ben alapított levéltár 25,3 iratfolyókilométernyi iratanyagot
őriz, a legrégebbi dokumentumok a 8. századból származnak. Mintegy 100 ezer oklevél, milliónyi fotó
és több százezer terv található gyűjteményeiben. 1806-ban az összes württembergi hatóság iratanyaga
kibővült a déli részek egyházi és világi hatalmak és a városok levéltáraival. A levéltár sokszínűségét
mutatja be az állandó kiállításuk, ami virtuális formában az interneten is megtekinthető: "Spuren
menschlichen Wollens, Handelns und Erleidens".
A levéltár mai épületének alapkövét 1965-ben tették le, az épületet 1969-ben adták át. Úgy építették,
hogy belesimuljon a tájba, és hogy minél hamarabb át lehessen érni az épületen. A szépnek nem
mondható betonépület ma műemlékvédelem alatt áll. Jelenleg mellette húzzák fel a könyvtár új
épületét, ami teljesen be fogja szorítani a levéltárat.
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A levéltár mind az öt munkanapon nyitva tart. Hétfőn 12-17 óra, kedden és szerdán 8.30-17.30 között,
csütörtökön hosszú nap van, 19 óráig lehet dolgozni, pénteken pedig 16 óráig. Fotózni itt sem lehet,
de lehet szkennelni mikrofilmekről. Kézikönyvtáruk mintegy 146 ezer könyvet őriz, főleg a tartomány
történelmére vonatkozólag.
Önkénteseket nem szívesen alkalmaznak, rossz tapasztalataik vannak velük. A levéltárpedagógiai
kínálatuk megtekinthető az honlapon. Inkább középiskolákra és egyetemistákra koncentrálnak. Főleg
év vége felé jön több iskolai csoport. Ebben az évben kevesebb iskolai csoport kereste fel őket,
valószínűleg, a tavalyi reformációs dömpingbe belefáradtak az diákok (és tanáraik). A kisebbeknek
kétévenként szerveznek egy levéltárlátogatási napot.

Nyilvántartás, e-iratok archiválása

Nyilvántartási feladatokra, mint a Baden-Würtembergi Levéltár valamennyi részlege, ők is a Scope
Archiv-ot hazsnálják, az on-line modul saját fejlesztésű. A levéltár a Baden-Würtembergi Levéltár által
kifejlesztett és szolgáltatott DIMAG rendszert használja az e-iratok átvételére (ingest modul). Jelenleg
a 3.0 verzión dolgoznak, ezt vezetik be. A DIMAG-ot egyre több levéltár használja (ld. fentebb),
BadenWürtembergben az önkormányzatok is, ill. most csatlakozott a rendszerhez a 8 helyi egyetemi
levéltárból 7. Most fog csatlakozni még Mecklenburg-Előpomeránia Levéltára és az Alsó-Szászországi
Tartományi levéltár is. Számos probléma merül fel a használat során (pl. e-mailek, statisztikai adatok
archiválásának kérdése). A DIMAG-ban 3 szint van csak, és ez nem elég. Példaként annak az 1000 jazig
nőnek a példáját hozták fel, akikkel kérdőívek alapján interjúkat készítettek, ami még sokáig nem lesz
kutatható. Ehhez 6-7 szintet kellene biztosítani. A DIMAG-gal kapcsolatosan Christian Keitel a szakértő:
christiankeitel@la-bw.de. A DIMAG-ról bővebben:
https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/59114/Keitel_DIMAG_Kooperationen.pdf
https://www.landesarchiv-bw.de/web/59083
http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=27816

GDPR
Ezzel kapcsolatosan ugyanaz volt a válaszuk, mint a korábban meglátogatott levéltáraknak. Nem
találják problémásnak, a levéltári törvény vonatkozik rájuk. Christian Keitelt nevezték meg a kérdés
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szakértőjének, ő foglalta össze, hogy reagált a Baden-Württembergi Tartományi Levéltár a
jogszabályra. Bővebben: https://www.pe-chris.de/Datenschutzerkl.ae.rung.htm
A szerzői jog kérdése sokkal komolyabban foglalkoztatja őket.

Összességében 5 nap alatt oda- és visszautazással együtt 5, Németországban is kiemelkedőnek számító
levéltárat tekintettünk meg, ebből 2 városi, 3 állami levéltár volt. Mindenhol készségesen fogadtak
minket, szívesen osztották meg tapasztalataikat.
A tanulmányutak hasznosulása a pályázatban részletezett terv szerint történik: A 2017. évi utakról a
Külföldi tanulmányutak, iratfeltárás workshopon Budapest Főváros Levéltárában 2017. nov. 23-án
számoltak be a résztvevők. Az összes útról beszámoló jelenik meg a Levéltári Szemle 2018. évi
számaiban, jelen beszámoló elektronikusan elérhető a hungaricana.hu portálon, illetve az
archivportal.hu –n. így a szakma egészén kívül az érdeklődő közönség is értesülhet a számunkra is
példaértékű ausztriai és németországi korszerű levéltári gyakorlatokról.
Budapest, 2018. augusztus 25.
Dr. Kenyeres István elnök
Magyar Levéltárosok Egyesülete
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