
a zentai levéltár helye és 
szerepe a község művelődési 

életében 

DOBOS JANOS 

Tizenegy ember, huszonegy helyiség és abban 2444 iratfolyóméter: ez 
a zentai levéltár legrövidebb „személyleírása". Fizikai értelemben Zen-
ta „legmagasabb" művelődési intézménye, ugyanis a városháza tornyá-
ban szekel, tehát már eleve, helyzeténél fogva az id ősebb korosztályok-
nak nehezen megközelíthet ő , a fiatalabbaknak pedig eldugott. Igaz, a 
levéltárak általában nem igénylika mozgalmas, zajos központi elhelye-
zést: csendesebb, de azért könnyen megközelíthet ő , közönség és közintéz-
mények számára nem távol es ő  lokációt kedvelik. Ilyen hely is van 
ugyan Zentán — s a hetvenes évek elején a könyvtár és múzeum épüle-
tének felépítése illetve adaptálása utána levéltár elhelyezését a köz-
ségi pártbizottság épületében helyezték kilátásba — ez azonban, más 
akadályaktit nem is tekintve, már csak azért sem kivihet ő, mert raktá-
rakat is kell építeni, tehát tetemesebb befektetést igényel, Zenta pedig 
szegény község. Így a levéltár továbbra is a toronyban marad: a lelkes 
levéltárbarátok, ügyes-bajos dolgaik intézéséhez iratokat kutató polgá-
rok, helybeli és vidéki kutatók, dolgozatot készít ő  tanulók és egyete-
misták jönnek, mint eddig is: „toronyiránt". 

Gond a torony azért is, mert benne mozgatni kell a levéltári anyagot 
— függőleges irányban, a hatodik emeletig — egy sz űk csigalépcsőn fel 
és le; gond a torony azért is, mert fenn van egy (tompa) hegye — és 
nem lehet azon túl megnyújtani; gond a torony azért is, mert t űz és víz 
egyaránt a függ őleges irányt kedvel, s végül gond azért is — mert tele 
van levéltári anyaggal. A levéltár már alapítása (1952. január 19.) óta 
anyagelhelyezése és elemi anyagvédelmi problémákkal küzd: nincs az 
iratanyag átvételére, rendezésére alkalmas helyisége sem Zentán, sem 
Becsén, ahol a levéltár 1959-ben részleget nyitott; a rendezés az olvasó-
kutató helyiségben folyik, tehát ott, ahol a levéltári (és szakkönyvtári) 
anyag felhasználóinak kellene helyet és nyugalmat biztosítani; nincs vé-
gül a levéltárnak olyan megfelel ő  kiállítási terme sem, ahol kincseit 
gyakrabban közszemlére tenné. Ilyen körülmények között a levéltár nem 
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tudja betölteni a község és vidék (a levéltár öt község: Ada, Becse, Ka-
nizsa, Szenttamás és Zenta közös intézménye) m űvelődési életében azt 
a szerepet, amely ő t, őrzött, valamint feltárt anyag alapján megil-
letné. 

A levéltárban őrzött anyag túlnyomórészt újabb kori; legrégibb dara-
bunk egy „kutyab őr", azaz nemesi adománylevél, amelyet III. Ferdinánd 
(1637-1657) magyar király adott ki 1651-ben Grocky Ábrahámnak. A 
helyi eredetű  anyag 1769-tő l van megőrizve: egy sorozat adókönyv és 
birtokos-összeírás Mária Terézia korától kezd ődően. Múlt századi anya-
gunk már valamivel gazdagabb: községi jegyz őkönyvek és közigazgatási 
iratok főleg a század második feléb ől. A huszadik századi anyaga leg-
tömegesebb, bár távolról sem teljes: az 1948-ban végrehajtott nagy irat-
selejtezés — ahol csak Zenta város anyagából 3 vagonnyit „kiselejtez-
tek" — valójában iratpusztítás volt, ahol a makulatúrával együtt az ér-
tékes levéltári anyagot is megsemmisítették. A felszabadulás utani irat-
anyag — mivel nálunk Jugoszláviában az értékes iratanyag levéltárba 
adásának fels ő  határa 30 év — most „érik" levéltárivá; eddig az 1945 
után keletkezett iratanyagból csak a felszámolt állami szervek (p1. já-
rások) és gazdasági vállalatok iratanyagát vettük át a levéltárba. 

Ismerve a felszabadulás el őtti anyag szegényességét, a levéltára hat-
vanas évektől kezdődően tervszerűen végzi anyagának, fondjainak ki-
egészítését (komplettírozását) más, bel- és külföldi levéltárak, könyvtá-
rak és múzeumok községeinkre vonatkozó anyagából. Ezt az anyagot 
kéziratos másolatban, majd az utóbbi id őkben már mikrofilmen, foto-
vagy xerokópián szerezzük be (vásároljuk meg); itt-ott még felbukkan 
a levéltár gyűjtőterületén is kisebb-nagyobb mennyiségű, 1945 előtti 
iratanyag, amelyet, ha hatósági eredet ű  (tehát társadalmi tulajdont ké-
pez), a levéltár lefoglal (természetesen a meg őrző  vagy „feltaláló" mél-
tányos megjutalmazása mellett), illetve a magántulajdonú levéltári anya-
got felvásárolja törvényadta jogánál fogva. Kisebb mennyiség ű  anyag 
hagyományozás, illetve ajándékozás útján kerül levéltárunkba. Ez a kü-
lönböző  forrásokból és jogalapon átvett, örökölt, megvásárolt és aján-
dékba kapott levéltári anyag képezi a levéltári munka, a levéltári fel-
dolgozás tárgyát s egyben a levéltár m űvelődési életben elfoglalt helyé-
nek és szerepének bázisát. 

A szegényes levéltári fondok, az alacsony dolgozólétszám és szakkép-
zettségi nívó mellett levéltárunka hetvenes évek elejéig jelent ős — azt 
is mondhatnánk, hogy erején és képességein felüli — közm űvelődési te-
vékenységet végzett: egykorú évi jelentések több száz el őadásról, tanuló-
csoport-összejövetelr ől, kiállításról, levéltári hetek keretében lebonyolí-
tott levéltárlátogatásról tanúskodnak. A levéltár kezdeményezésére ala-
kult meg a közismert zentai származású történész, Dudás Gyula nevét 
viselő  levéltár- és múzeumbarátok köre 1961-ben, és ekkor indult meg 
az a kiadótevékenység is, amelyet más m űvelődési tényez ők is hordoz-
nak bár, de a levéltár közrem űködése nélkül — a már feltárt levéltári 
anyag felhasználása nélkül — aránytalanul szegényebb lenne. A kép 
nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg a munkásmozgalmi és nép-
felszabadító-mozgalmi anyaggy űjtésről, amelyet a levéltár 1965-t ő l 1973-
ig intézményesen folytatott, s a begy űjtött anyagot a zentai és a mo-
nográfia füzetekben publikálta. 

Az utóbbi öt évben a köztársasági Levéltári Tanács utasításai, vala- 
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mint az 1973-ban hozott első  tartományi levéltári törvény jelen ősen ki-
bővítették a levéltárak szakigazgatási hatáskörét: a levéltár illetékes a 
begyűjtőterületén működő  összes szervek és szervezetek felügyeletére 
abból a szempontból, hogy iratanyagukat a törvény követelte biztonsá-
gos módon tárolják és kezeljék; e hatáskörben a levéltár jegyz őköny-
vet vesz fel, javasol, s őt súlyosabb esetekben végzéssel elrendel, s ha 
még ez sem segít, szabálysértési, törvénytelen iratmegsemmisítés eseté-
ben pedig bűnvádi eljárást kezdeményez. Levéltárunk szakigazgatási ha-
tásköre az öt község területén 678 iratképz ő, illetve iratbirtokos szervre, 
szervezetre terjed ki. Köztársasági utasítás szabja meg, hogy a szervek 
és szervezetek bizonyos csoportjait hány évenként kell bejárni: a ható-
sági irattárakat például évente, a vállalataikat 2-4 évenként kell ellen-
őrizni, s ez évente 200-210 kiszállást jelent Horgostól Nádaljig. Ezen 
szakigazgatási hatáskörben végzend ő  munka nagyon fontosa most és a 
közelmúltban keletkezett, néhány évtized múlva levéltárivá ér ő  irat-
anyag megvédése, biztos meg őrzése szempontjából, de mivel a levéltár 
a kiszélesített hatáskörhöz és bokrosodó új feladatokhoz munkaer ő t, 
illetve pénzt nem kapott, bármennyit is kilincselt a községi m űvelődési 
közösségek aj taj án, a rendelkezésére álló munkaer őt volt kénytelen át-
csoportosítani a közm űvelődési és más levéltári bels ő  munkák rovására. 
igy az utóbbi években lényegesen csökkent a levéltár által korábban 
végzett és a művelődési közösségek által is súlypontozott közm űvelődési 
és történeti-ismeretterjeszt ő  tevékenység. És bármennyire is rebellis 
gondolat, ki kell mondani, hogy ez így is van rendjén: a levéltár els őd-
leges feladata a műemlék-jellegű  írott anyag szakszer ű , biztonságos és 
tartós meg őrzése, s ha ezt a feladatot minden tekintetben kielégít ően el 
tudja látni, jöhet a következ ő  feladat: a levéltári anyag feltárása. Ebben 
is módszeresen, lépésr ől lépésre kell haladni: el őbb fondjegyzéket kell 
készíteni a levéltárban őrzött fondok legfontosabb adataival — név, év-
kör, mennyiség —, majd levéltári kalauzt, azaz egy olyan részletesebb 
tájékoztatót, amelyb ől az érdeklődő  kutató megismeri a szaknyelven 
fondnak nevezett irategyüttest, és eldönti, hogy érdemes-e abban kutatni 
vagy sem, van-e abban ő t érdeklő  irat, illetőleg adat, vagy nincs. Ezt a 
munkát végzi most levéltárunk a rendezés mellett. Mivel levéltárunk 
kalauzát már 1972-ben kiadtuk, most egy-egy fond teljes raktári jegyzé-
kének elkészítésén dolgozunk. Ez szakfeladat, levéltári feladat. Ha ezen 
túl még futja er őnkből ;  akkor természetesen a népm űvelésből is kivesz-
szük részünket: kiállítást rendezünk, de nem olyan anyagból, amelyet 
korábban másutt szereztünk be, hanem els ősorban saját anyagunkból; 
előadást is tartunk, de ismét nem általános történeti tematikával, hanem 
helytörténetb ől, településeink történetéb ől. Ez a tevékenység azonban 
csak jelentéktelen része lehet a levéltári munkának mindaddig, míg a 
fontosabb feladatok ellátására sincs elég munkaer ő , illetve pénz. 

Végül azt is figyelembe kell venni a zentai levéltár m űvelődési szerepe 
mérlegelésénél, hogy regionális, községközi intézmény és feladatai min-
den alapító községgel szemben azonosak; a székhelyb ől eleve adódó el ő-
nyökön túl Zentának is azt kell nyújtania, amit nyújthat Kanizsának, 
Adának, Becsének és Szenttamásnak egyaránt. A levéltár minden köz-
ségben ösztönzi és támogatja a helytörténeti kutatást, a munkásmozgal-
mi anyag gyűjtését, a fiatal történészek iskolai köreit. A levéltár szak-
tanácsát gyakorta igénylik községi hagyományápoló bizottságok, m űem- 
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lék-építő , utcanév-adó és egyéb munkacsoportok. A levéltár jelen van a 
napi- és hetilapokban, rádióban és televízióban, „kanalas" a vajdasági 
könyvkiadásban, munkájáról magyar és szerbhorvát nyelven ad évente 
egyszer részletes adatgazdag jelentést; egyetlen levéltár Vajdaság-
ban, amely két nyelven is ad ki anyagából bizonylatot a fél 
kívansága szerint (mellékesen: évente 800-900 bizonylatot ad ki); 
dolgozói szakdolgozatai révén képviselve van a levéltári hazai 
szakirodalomban. A levéltár jellegéhez híven, túln őtte a községi határo-
kat, mint ahogy a begy űjtött levéltári anyag mennyisége is „kin őtte" a 
tornyot: helyiségr ől, épületről gondoskodni parancsoló szükség, s ehhez 
az alapító községek és a tartomány összefogása szükséges. Még ma. 

Zentán, 1975. június 14-én 
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