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A KORSZAK IRATAI FELTÁRÁSÁNAK ÉS 
ÉRTÉKELÉSÉNEK PROBLÉMÁI”-RÓL 
BUDAPEST, 2015. DECEMBER 1. 

 

Budapest Főváros Levéltára (BFL) 2015-ben indította el a Problémafelvetés és útkeresés. Diskurzus a 
levéltárügy akut kérdéseiről című programsorozatát. Ennek keretében került sor 2015. december 1-
jén A szocialista rendszer történetének kutatása, a korszak iratai feltárásának és értékelésének problémái 
című műhelybeszélgetésre. A rendezvény résztvevői arra keresték a választ, hogy az átalakult – 
tudományos és nem tudományos – kutatói igényekre miként válaszol, illetve a kutatók szerint 
miként kellene reagálnia a levéltáros szakmának, valamint azt is vizsgálták, hogy a szocialista 
kori iratok levéltári feldolgozása során alkalmazott prioritások hogyan egyeztethetőek össze az 
új kutatói elvárásokkal. 

Kenyeres István, a BFL főigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy a levéltár-tudományi publiká-
ciókban méltatlanul kevés írás jelenik meg iratértékelés témakörben, holott az egyik legfonto-
sabb szakmai kérdésről van szó. Még kevesebb példa van arra, hogy valaki történészként pró-
bálja megközelíteni a kérdést, vagy esetleg bírálná a levéltárak munkáját ezzel kapcsolatban. 
Ezért tartotta a műhelybeszélgetést különösen értékesnek, hiszen nemcsak gyakorló levéltáros-
ok, hanem történészek, a korszak szakértői, egyben kutatók is képviseltetik a rendezvényen 
magukat. Kenyeres István szerint fontos megismerni a kutatói szempontból megfogalmazott 
elvárásokat az iratértékelések, illetve az iratátvételek esetében, hiszen a levéltáros szakma napja-
inkban már nem csak a jogi feltételeknek kíván megfelelni. Továbbá hasznos diskurzusnak tar-
totta a levéltári őrzésben lévő iratok használhatóvá tétele, például segédletkészítés és a digitali-
zálások során felmerülő kutatói igények megvitatását is. 

 A rendezvény koordinátora és egyben első előadója Koltai Gábor, a BFL II. Főosztályának 
főosztályvezető-helyettese volt, aki rövid historiográfiai kitekintéssel kezdte előadását, amely-
ben elmondta, hogy a szocialista kori iratok ideológiától nem korlátozott kutatása csak 1990 
után indulhatott el. A ’90-es évek ún. levéltári forradalma során készülhettek el a megelőző 
rendszer korábban nem kutatható iratait feltáró alapkutatások, lehetőség nyílt a korszak törté-
netének új forrásokon nyugvó megírására, amelyek összekapcsolódtak a velük párhuzamosan 
folyó nagy levéltári segédletkészítési és forráskiadási hullámmal. Ekkor indultak meg ugyanis az 
alapkutatásokhoz nélkülözhetetlen források kiadásai is, amelyek által a korszak legfontosabb 
hatalmi tényezőinek jegyzőkönyvei publikálásra kerültek. Ekkor jól összekapcsolódott tehát a 
levéltárosi és történészi munka; a kutatások elsősorban politikatörténeti jellegűek voltak, a kuta-
tók előszeretettel foglalkoztak az állam és az állampárt legfelsőbb hatalmi szintjeivel. Az elmúlt 
néhány évtől kezdve azonban már nemcsak politikatörténeti jellegű volt a korszak iránti érdek-
lődés, megkezdődtek ugyanis a mélyebb, társadalomtörténeti, illetve helytörténeti kutatások. 
Ezzel egyidejűleg egyre nagyobb számban jelennek meg a levéltárak kutatótermeiben a nem tu-
dományos kutatók is, akik ügyfélszolgálati jellegű megkeresésekkel jelentkeznek, ilyenek például 
az ingatlankutatások. 
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Előadása második részében Koltai Gábor ismertette, hogy milyen típusú tanácsi és pártiratok 
kerültek a BFL-be, illetve milyen levéltári munkákat végeztek ezeken az iratokon. A szocialista 
időszakban, illetve a rendszerváltás után a kötelezően átveendő tanácsi iratok egy jelentős része 
– helyhiány miatt – nem került levéltárba, hanem azok a tanácsoknál, önkormányzatoknál ma-
radtak. Ekkoriban a fővárosi és kerületi tanácsi vezetőtestületek üléseinek anyagát vették át fő-
ként, illetve a szakigazgatási szervek iratait az 1950–1963 közötti periódusból. A 2004-ben át-
adott új levéltári épülettel lehetőség nyílt arra, hogy ne csak a törvényileg kötelezően levéltárba 
utalt iratokat vegyék át, hanem olyanokat is, amelyek az újabb kutatási trendek szerint érdeke-
sek, maradandó értékűek lehetnek. Jelenleg is folynak olyan iratértékelések, amelyekkel mélyí-
tenék az átveendő iratok körét, így sor került a műszaki-építési iratok, az ipari-kereskedelmi, va-
lamint a gyámügyi iratok értékelésére, valamint tervezik a lakásügyi iratok értékelését is. Kutatói 
kérésék alapján megfigyelhető, hogy a tanácsi iratok iránt folyamatosan nőtt az elmúlt években 
az érdeklődés, a pártiratok esetében ugyanakkor hullámzás figyelhető meg. Ezek erős összefüg-
gésben vannak a levéltári feldolgozásokkal, illetve digitalizálásokkal. Kiemelte, hogy amíg a ta-
nácsi korszak vezető testületeinek iratanyagát ülésenként elkülönítve, könnyen lehet kutatni, 
addig a szakigazgatási szervek korabeli (iktatószám szerinti) rendezése a tematikusan kereső ku-
tatók munkáját igencsak nehézzé teszi. A 2014–2015-ös év tendenciái alapján azonban mégis az 
figyelhető meg, hogy a kutatók részéről a szakigazgatási szervek iratanyaga kapta a nagyobb fi-
gyelmet, ami szintén jelzi a megváltozott kutatói érdeklődést. 

 A pártiratok kezelése – bár nem állami levéltárakban őrizték azokat a rendszerváltás előtt 
– nem különbözött lényegesen a tanácsokétól, azaz elsősorban a vezető testületek, valamint az 
alájuk tartozó osztályok, illetve az alapszervezetek legfontosabbnak vélt iratai kerültek megőr-
zésre. Levéltári rendezések, napirendi jegyzékek készítése, mikrofilmezés és digitalizálás, illetve 
adatbázisokban összegyűjtött archontológiakészítések jellemzik napjainkban a pártiratokkal 
kapcsolatos levéltári munkát. Jövőbeni terveikről elmondta, hogy a jegyzékek, illetve iratok di-
gitalizálásra helyezik a hangsúlyt. A fővárosi pártszervezet vezető testületi iratanyaga immár 
2011 óta elérhető az interneten, e munka folytatásaként kerül sor először a Magyar Dolgozók 
Pártja kerületi vezető testületi jegyzőkönyveinek digitalizálására. Koltai Gábor ezután arról tá-
jékoztatott, hogy befejeződött a Fővárosi Tanács és Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
jegyzőkönyveinek digitalizálása, amelyeket a Hungaricana portálon elérhetővé tettek. A társada-
lomtörténeti és helytörténeti kutatásoknak nagyon fontos forrásai lehetnének a fővárosi és ke-
rületi tanácsi osztályok, illetve a pártapparátus iratai, amelyekről elmondta, hogy azok jelenleg 
még kevéssé kiaknázottak. Ezek feltárását csak rendezett állapotú iratokkal lehet segíteni. Fon-
tosnak tartotta bizonyos időközönként újraértékelni a levéltár iratértékelési és rendezési szem-
pontjait, valamint a lehetőségekhez mérten támogatni az új kutatási igényeket, hiszen a levéltá-
rak irataik rendezésével befolyásolják a jövőbeni tudományos munkákat. Ezzel összefüggésben 
lényegesnek nevezte azt, hogy ebben a döntési szituációban szoros kapcsolat alakuljon ki a ku-
tatókkal. Véleménye szerint a kommunikáción van még mit javítani, de reményét fejezte ki azi-
ránt, hogy a rendezvény előrelépést jelent e probléma megoldásában. 

 A rendezvény következő előadója Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Fejér 
Megyei Levéltárának igazgatója volt, aki előadásában először ismertette a megyei levéltárakba 
került szocialista kori irattípusokat, de egyben a korszakhatárok megállapításának problémájára 
is felhívta a figyelmet. E tekintetben a tanácsi iratoknál egyszerűnek látta a helyzetet (1950-es 
korszakhatár), a pártiratok esetében ezt már nehezebbnek ítélte meg. Kiemelte, hogy az ipari 
vállalatok, az iskolák, valamint a jogszolgáltatási szervek esetében szintén rendkívül kérdéses a 
korszakhatár megjelölése. A 2014-es év kutatói összlétszámának statisztikája alapján elmondta, 
hogy a szocialista kori iratok kutatóinak száma kb. 10%-ot tett ki, az ügyfeles kutatások esetén 
ez a szám már kb. 90%-ot mutatott. Megjegyezte azonban az adatokat árnyalva, hogy a szocia-
lista kori iratanyag a levéltárukban őrzött iratmennyiség kb. 70-75%-át teszi ki. A korszak iratait 
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kutatók között a Fejér Megyei Levéltárban is a tanácsok és a végrehajtó bizottságok jegyző-
könyvei a legnépszerűbbek, hiszen ezen iratanyagok a döntéshozatal mellett rengeteg olyan in-
tézményről és személyről tartalmaznak információt, amelyeknek iratai nem kerültek levéltárba, 
ilyenek például a helyi iskolák. Ezek után ismertette, hogy milyen segédletek állnak a kutatók 
rendelkezésére, első példaként egy raktári jegyzéket hozott, amely kapcsán jelezte, hogy ez a se-
gédlettípus inkább csak a levéltárost segíti az eligazodásban, a kutatók számára nem elég infor-
matív. Az iktató- és mutatókönyvek azok a segédletek, amelyek igazán hasznosak a kutatók 
számára, ezért ezeknek a digitalizálását tartja megvalósítható és fontos előrelépésnek. 

 Czetz Balázs ezután a megyei pártarchívum történetének ismertetésével folytatta előadá-
sát, amelynek során elmondta, hogy az elmúlt években ezt az irategyüttest sikerült középszinten 
rendezniük. Ennek legfontosabb segédlete az ún. őrzési egység leltár, amelynek rendszerét a párt-
archívumban alakították ki, ám az iratkezelés során jelentős veszteségek érték az iratanyagot. 
Ezeknek a leltáraknak a digitalizálását szintén fontos jövőbeni feladatnak nevezte. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy még rengeteg izgalmas és kiaknázatlan lehetőség rejlik a levéltár ezen irat-
anyagában, ilyenek például a „munkásmozgalom harcosainak” személyi nyilvántartói, amelyek 
gazdag adalékokkal szolgálhatnak társadalomtörténeti kutatásokhoz. Továbbá az olyan temati-
kus gyűjtemények, mint az ellenforradalommal kapcsolatos ügyek, valamint a fegyelmi ügyek szintén 
érintetlenek, de a dolgozói levelek és bejelentések is szerinte érdekesek lehetnek a kutatók számára. 
Rendkívül fontosnak tartotta a vezető testületek iratanyagának digitalizálását és interneten tör-
ténő közzétételét, felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a kutatóknak így sem szabad figyel-
men kívül hagyniuk a pártapparátusi, valamint a szakigazgatási szervek levéltárban őrzött irat-
anyagát. Kiemelte, hogy a feltárások és a segédletek készítéseit megyei szinten összhangban kell 
hozni, amihez az MNL lehetőséget biztosít. A digitalizálások kapcsán elmondta, hogy ezek a 
kutatói statisztikákat jelentősen befolyásolják, ezeket megfelelően kell kommunikálni a fenntar-
tók felé. Beszámolt arról, hogy az MNL Fejér Megyei Levéltárában a jogszolgáltatási témában 
kutatók számára milyen újabban elkészült adatbázisok, segédletek állnak rendelkezésre. 

 Horváth Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézete (MTA BTK TTI) jelenkor-történeti témacsoport-vezetője tartotta 
a nap harmadik előadását. Az előadó hangsúlyozta a kutatók és levéltárosok közötti kommuni-
káció fontosságát, de ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a levéltárosok többsége egyben ku-
tató is, így a levéltárak munkái és a kutatói igények szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A szo-
cialista korszak „irattengere” véleménye szerint szinte megközelíthetetlen, lévén hogy óriási 
mennyiségű információról van szó, ezért a kutatási témák kiválasztásánál sokszor a kutató és a 
levéltáros közötti kommunikáció a legfontosabb tényező. Az új kutatási programok nagyban 
összefüggnek azzal, hogy milyen irategyütteseket tesz a levéltár online vagy offline elérhetővé. 
Előadásában ezután kitért a tudományos és nem tudományos kutató megkülönböztetésének 
problematikájára, amelynek alapját a levéltári törvény adja, mégpedig a levéltáros és kutatói kö-
rökben jól ismert támogatói állásfoglalás dokumentum az, ami a két típus közötti különbséget adja. 
Horváth Sándor szerint meggondolandó, hogy szükség van-e egyáltalán erre a dokumentumra. 
Ezután az újonnan létrehozott emlékezetpolitikai intézményekről értekezett, amelyeknek sze-
rinte az áldozatokról és tettesekről szóló beszédmód fenntartása a feladata. Ezen intézmények 
létrejötte és kutatóik egyúttal új kihívások elé állították a levéltárakat. Véleménye szerint ezekre 
a levéltárak összefogással, szolidaritással és gyakoribb szakmai egyeztetéssel válaszolhatnak, se-
gítségül hívva a tudományos szféra képviselőit. Javasolta a levéltárat használók igényeinek fel-
mérését akár kérdőíves formában, továbbá azt, hogy a nagy mennyiségű digitalizált, illetve digi-
talizálandó iratanyag elérésének felülete értelmezhető legyen a kutatók számára, valamint szor-
galmazta a különböző levéltári intézmények egységes online felületének bevezetését. Az irat-
anyagok digitalizálása és az adathalmazok jól strukturáltságának kialakítása véleménye szerint a 
hagyományos levéltári segédletek mellőzését jelentheti. Kiemelte az MNL és tagintézményei, 
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valamint a BFL ügyfél- és kutatószolgálati tevékenységét, rámutatva hogy ezekben az intézmé-
nyekben lehetőség nyílik a kutatóknak beszélni a referensekkel, így az intenzív kommunikáció 
hatására használatba kerülhetnek addig ismeretlen, de értékes levéltári források. Az új kutatási 
igények kapcsán elmondta, hogy ezekre az utóbbi években közzétett online adatbázisok útján 
már részben megoldották, hiszen a kutatók számára olyan lehetőségeket nyitottak, amelyek ko-
rábban elképzelhetetlenek voltak. Javasolta az adatbázisok használóinak pontos felmérését, hi-
szen ezek nem csak a levéltárak saját fejlődésének szempontjából lehetnek fontosak, hanem a 
fenntartók számára is jól bizonyíthatják az intézmény kihasználtságát. Horváth Sándor szerint 
az adatbázis-építések és digitalizálások kapcsán az a fő probléma, hogy mindegyik intézmény 
külön-külön próbálja meg véghezvinni az ilyen irányú fejlesztéseit, így szétaprózódnak azok a 
források, amelyeket hatékonyabban is fel lehetne használni. Jó kísérletnek tartotta az egységes 
levéltári portál kialakítását, ám a kutatók szemszögéből még mindig egyszerűbb az egyes me-
gyei levéltárak PDF-formátumban feltöltött fondjegyzéke alapján tájékozódni. Kutatóként egy 
olyan levéltári portálról álmodik, ahol úgy lehetne személyekre, intézményekre, témákra ráke-
resni, hogy az eredmény több megyei levéltár online jegyzékére egyszerre mutatna rá. A kutatói 
érdeklődés és a levéltári rendezések összehangolásával kapcsolatban elmondta, hogy egy felmé-
rő kutatás a kutatók témaválasztására vonatkozóan célravezető lehetne, illetve a digitalizált 
anyagban lefuttatott keresési kulcsszavak regisztrálása és elemzése is segítséget nyújthatna. 

A műhelybeszélgetés második felvonásában felkért hozzászólók és a közönség tagjai tehették 
fel kérdéseiket és fogalmazhatták meg véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban. Először 
Szabó Csaba – a beszélgetés idején a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 1945 utáni 
kormányszervek főosztályának vezetője – szólalt fel. Az első előadással kapcsolatban reagált ar-
ra a kijelentésre, hogy napjainkra már elkészültek a korszak alapkutatásai. Szabó Csaba szerint 
azonban még lappangnak a levéltárakban (vagy levéltárakon kívül) fontos és érintetlen iratok. A 
szakigazgatási iratok hiánya és rendezetlensége kapcsán elmondta, hogy egy profi kutató megta-
lálhatja más kapcsolódó iratokban a keresett információt, ezért ő nem látja annyira pesszimistán 
ezeknek az iratoknak az ügyét. Kiemelte azt, hogy a már elkészült és tervezett archontológiák 
országos szinten egy adatbázisba való tömörítése óriási lépést jelenthetne a korszak kutatásá-
ban. Reagált továbbá Koltai Gábor ama mondatára is, amely szerint a levéltári rendezések be-
folyásolják a történeti kutatásokat. Szerinte a levéltárak inkább lekövetik ezeket az érdeklődése-
ket, tehát az igények mentén próbálják meg kiválasztani azokat az iratokat, amelyeket kutatha-
tóvá tesznek. Hozzátette, hogy nem csak a feltárt, rendezett és segédletekkel ellátott iratokat 
lehet kutatni, hanem lényegében bármit. Czetz Balázs előadására rátérve elmondta, hogy való-
ban van olyan – helytelen – kutatói elgondolás, amely szerint, ha az MNL OL-ban megtekintet-
ték az állampárt központi iratait, akkor már nincs szükség betekinteni a megyei pártszervek 
iratanyagába. A mennyiség elrettentő hatása kapcsán megemlítette, hogy más történeti korszak-
ok forrásainak szintén vannak nehézségei (idegen nyelv, paleográfiai ismeretek stb.), mégsem 
rettenti el a kutatókat, ebben tehát nem lát különösebb nehézséget. Horváth Sándor előadása 
kapcsán elmondta, egyetért azzal, hogy a digitalizálási vadhajtásokat érdemes elkerülni, ezekre 
diskurzusok és viták kezdeményezését ajánlotta, de a források felaprózódását ő is jelentős 
problémaként fogalmazta meg. 

 A soron következő felszólaló Orgoványi István, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára (ÁBTL) Kutatást Előkészítő Osztályának a vezetője volt. Ismertette levéltáruk mű-
ködési rendszerét, különös tekintettel a támogatói állásfoglalás dokumentumának kérdéskörére, 
hiszen az említett levéltár esetében különösképp problematikus, hogy milyen személyes adatok 
megismerésére jogosult ennek birtokában a kutató. Az ún. különleges (szenzitív) adatok kezelésé-
ben számukra az információs önrendelkezésről szóló törvény az iránymutató. A tudományos 
kutató abban érdekelt, hogy az adatok teljes körét megismerhesse, itt azonban két alkotmányos 
elv ütközik: az egyik a tudományos kutatáshoz való jog, a másik pedig a személyiségi és infor-
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mációs önrendelkezéshez való jog. A törvényhozás az utóbbit tartja fontosabbnak. Az ÁBTL-
ben azonban túlnyomó részt olyan adatokat kezelnek, amelyek védelme erősen indokolható, 
ám a levéltár fennállása óta így is csupán két kutatási esetet utasított el. Végül ismertette a levél-
tár kutatási és digitalizálási statisztikáit, valamint felsorolt néhány jellemző kutatási tématípust. 

 Apor Péter, az MTA BTK TTI tudományos munkatársa levéltárakkal kapcsolatos fő elvá-
rásait négy szóban fogalmazta meg: hatékony, jól használható keresőfelület. A jelenkori történetírás 
egyik paradoxonja, hogy rendkívüli mennyiségű forrás áll rendelkezésre, amely nem feltétlenül 
segíti elő, hanem inkább nehezíti a történelmi tudás előállítását. Ugyanakkor a forrásbőség azt 
eredményezheti, hogy bizonyos történeti munkákat úgy készítenek el, hogy csak a források egy 
bizonyos csoportját használják fel, kihagyva más releváns forrásokat, ám összességében az el-
készült mű a teljesség képét kelti. A jelenkortörténet-írás számára a digitalizálás lehet az, amely 
a felvetett problémára megoldást jelenthet, hiszen az online tartalmak segítségével a kutató egy-
szerre több forrást is használhat. Ugyanez segítheti elő a lehetőségekhez mért legoptimálisabb 
témaválasztást is. Ilyen értelemben ismét előtérbe került egy olyan keresőrendszer szükségessé-
ge, amelyben egyszerre futtatható keresés az MNL OL és tagintézményei fondjegyzékeiben. 
Véleménye szerint maga a levéltár játszik fontos szerepet abban, hogy a történeti kutatások 
súlypontja áthelyeződik a politikatörténeti leírások felől a társadalomtörténeti kutatások felé. 
Ezt kifejtve elmondta, hogy az említett paradigmaváltás a sokféle típusú forrás együttes haszná-
latának igényét támasztja, így ez továbbra is arra buzdítja a levéltárakat, hogy olyan keresőfelü-
leteket hozzanak létre, amelyek több forrástípus együttes használatát teszik lehetővé. Követke-
ző gondolatmenetében Apor Péter lényegében önmaga ellen beszélt, hiszen arra kérte a levéltá-
rakat, hogy bizonyos értelemben ne feleljenek meg a kutatói igényeknek, hiszen a kutatók által 
készített tudományos munkák fontossága bizonytalan ezeknek a munkáknak a kezdetén, de 
még a végén is nehéz eldönteni, hogy mi az, aminek tudományos és társadalmi szempontból 
haszna van vagy lesz. Ezért a kutatók számára fontos, hogy a levéltáraknak van saját logikájuk, 
amelynek alapján a kutatóktól függetlenül rendszerezik az iratokat, így fennmarad az a pozitív 
bizonytalanság, amely rávezetheti a kutatókat az igazán fontos történeti munkák megírásához. 

 A rendezvény utolsó felvonásaként kötetlen beszélgetés keretében felmerült annak a kér-
dése, hogy szükség van-e törvényileg előirt levéltári digitalizálási kötelezettségre, valamint eh-
hez kapcsolódó egységes koncepcióra, amelyek aztán kiinduló pontot jelentenének egy egysé-
ges állami anyagi támogatáshoz. A vitában több lehetőség is felmerült, különböző nyugati pél-
dák mentén a már említett egységes finanszírozás, valamint a kutatók által fizetett online tarta-
lomelérés is. 

 Összességében elmondható, hogy a Budapest Főváros Levéltárában megrendezett mű-
helybeszélgetés hozzájárult a kutatók és a levéltárosok közötti együttműködés sikeresebbé téte-
léhez. A levéltáros szakemberek ismertették azokat a körülményeket, szempontokat, amelyek a 
szocialista kori iratok levéltárba kerülésénél, rendezésénél, valamint digitalizálásánál meghatá-
rozzák a munka irányát, kutatói oldalról pedig egyértelműen megfogalmazódtak azok az igé-
nyek, amelyek hatékonyabbá tennék munkájukat. Mindkét fél érdekelt a kommunikáció folyta-
tásában, így a közös cél elérése érdekében indokolt hasonló rendezvények megrendezése és 
publikációk megjelentetése. 
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