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NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A LEVÉLTÁROSOK 
ORSZÁGOS ÖSSZEJÖVETELE KAPCSÁN 

A szabadkai levéltár küldötteként volt szerencsém részt venni a levéltá
rosok nyolcadik országos értekezletén, amelyet Pris t inában a tar tományi 
képviselő-testület impozáns dísztermében tar to t tak október 12-étől 15-éig. 

A tízórás út fáradalmát a kosovói székhely keleties hangulata, ven
dégszeretete, történelmi nevezetessége feledtette. Tör ténelem ebben a tar
tományban úgymond minden. Elég csak megemlíteni Raskát , Gracanicá t , 
Visoki Dečani t , a peći püspökséget, a kosovói ütközetet . Tehá t nem 
véletlen, amiért éppen Prist inában tar to t ták meg az értekezletet, ahol a 
részvevőket kiál l í tásra, valamint színvonalas hangversenyre vi t ték a ven
déglátók. Majd az összejövetel a 4 . napon feledhetetlen kosovói köruta
zással zárult. Egyszóval a szervezők minden tőlük telhetőt megtettek, 
hacsak azt nem rójuk fel, hogy a szimultán fordítást nem oldot ták meg, 
amelynek hiánya különösen a szlovén nyelvű beszámolók a lkalmával 
volt érezhető. 

Milyen munkaprogrammal dolgozott a kongresszus? — A sokrétű bi
zottsági és egyéb tevékenység mellett jelentősek vol tak az előterjesztett 
beszámolók. 

Dr. Miloš Milosevic, a levéltárosok országos szövetségének újdonsült 
elnöke szuggesztív erővel magyarázta a tennivalókat és tulajdonképpen 
néhány évre előre meghatározta levél táraink i rányvonalá t : hogy egységes 
útkereséssel, az ál lagok rendszerezésével, nyi lvántar tásával és megőrzésé
vel, szorosabb együttműködéssel lendíthetjük fel méginkább a történelem 
e fontos segédtudományát. 

Života Anić felvázolta levéltári szolgálatunk eddigi történetét, amely 
tulajdonképpen négy korszakot ölel fel: az első időszak 1918- ig terjed. 
A második 1918- tó l 1941- ig ; a harmadik, forradalmunk idejére tehető; 
a negyedik fejlődési korszakot pedig napja ink levéltári szolgálata alkot ja . 

A múltban nagyon sok értékes dokumentum megsemmisült, de a levél
tári anyag védelmezéséről hozott törvény ( 1 9 5 0 ) fordulópontot jelent 



minden jugoszláv levéltári intézmény munkájában. Života Anié a to
vábbiakban megállapít ja , hogy eddig ál talában egységes fejlődési rend
szert építettünk ki , elméleti síkon is sikerült közös nevezőre jutni . A 
levéltári anyag ma már hozzáférhető bármely profilú kutató számára. 

Dr. Krešimir Németh professzor a levéltári anyag szakmailag egységes 
feldolgozását szorgalmazza. Elmélyülő alapossággal elemzi a j övő levél
tárát , ahol az automatjizáció nem zárhat ja ki magát az embert. 

A gépesítés elkerülhetetlen a mind nagyobb méretet öltő levéltári 
anyag szakmai feldolgozásában, azonban az ember élet tapasztalata, in
tuíciója, azaz ösztönös megérzése, egyál talán jelenléte ez ideig még he-
lyettesíthetetlen. A z ismert zágrábi professzor végezetül egy egységes és 
korszerű levéltári hálózat k ia lakí tásának lehetőségeit taglalta. 

Levél tára ink meghatározot t terv és program szerint működnek. Dragan 
Ćirović, belgrádi levéltáros „Tervezés a jugoszláv levé l tá rakban" c ím
mel tar tot t értekezést. M á r a múlt évi cavtat i értekezlet is rámutatot t 
levél táraink egységesebb tervezési programjának kidolgozására. H a figye
lembe vesszük levél táraink háború előtti á l lapotát és fejlettségi fokát , 
bizony m a már minden téren óriási fejlődés észlelhető. 

Kiépí te t tük a levéltári szolgálatot, és jelenleg ennek összehangolásán 
dolgozunk. A tervezést és tervteljesítést összetett tényezők határozzák 
meg (munkakörülmények, szakemberek létszáma, helyiségek ál lapota stb.). 
Ennek ellenére az összhang megteremtésén kell dolgoznunk a metodológia 
terén is. Az ankétozot t 31 levéltár 7 7 , 5 % - b a n hasonló véleményen van, 
sőt 34 levéltár 8 5 % - a egységes dokumentáció meghonosítását óhajt ja . 

Marija Oblak-Čarni és Erna Umek közös munkája a jugoszláv levél
tári hálózat felépítését vázol ja , és utal a törvényes előírásokra. Szerte
ágazó területen működnek levéltáraink, de ál landóan szem előtt kell tar
taniuk néhány alapvető feladatot: az irat tári és a levéltári anyag védel
mezését, az oki ra tok rendezését, feldolgozását és megóvását, végül pedig 
az adatok szolgáltatását. 

Az utóbbi feladata különösen jelentős múltunk felkutatásában. 
A levéltári munka megszervezésére kihatással van a levéltári anyag 

minősége és mennyisége is. Ezér t észlelhető különbség egyes köztársasági 
és tar tományi levél tárak munkaszervezésében. A szerzők továbbá apró
lékosan elemezték az egyes köztársaságok levél tárának munkamódszerét. 
G y a k r a n szakmailag eltérnek a vélemények, főleg a korábbi anyag fel
dolgozása tekintetében. Hasonló helyzettel ta lá lkozunk a ta r tományaink
ban is. Tehá t tulajdonképpen ahány levéltár , annyiféle egyéni vélemény. 

A levéltári anyag feldolgozását á l ta lában a legképzettebb szakemberek 
végzik országszerte. 

A szerzők végezetül fe lvázol ták a levéltári dolgozók iskolai végzett
ségének kérdését is. 



Bogdan Lakié, a Szerbiai Levél tár jeles szakembere, a levéltárosok 
továbbképzését elsődleges fontosságúnak tar t ja . Szerinte előkészületeket 
kellene tenni levéltári középiskolák és egyetemek megnyitására. E g y egy
séges továbbképző pol i t ikával olyan tudományos dolgozókkal gazdagod
nánk, akik szakmájuk bármely területén megbízhatóan tevékenykedné
nek. E z annál is inkább lényeges, mivel olyan segédtudományról van 
szó, amely meglehetősen „teljes ember t" követel . 

A továbbiakban Lak ié kitért levéltárosaink külföldi kutatására. B i 
zony még mindig észlelhető a tervszerűtlen és szervezetlen kutatás. Így 
aztán nemegyszer fordul elő, hogy egyazon állag kutatásán egyidőben 
dolgozik több levéltárunk, holot t ez egységes szervezéssel elkerülhető 
lenne. Ezér t indí tványozza a külföldi kutatás megszervezésének össze
hangolását. 

A Vajdasági Levél tár szakembere Mr. Sredoje Lalié a levéltárról , mint 
tudományos intézmény kérdéséről beszélt, amely azonban még jogi szem
pontból nem oldódott meg egységesen az ország területén. Levél táraink 
a mai feltételeknek megfelelően joggal tölthetik be tudományos hiva
tásukat. 

Különös érdeklődéssel kísérte a hallgatóság Dr. Miloš Milosevic színes 
beszámolóját a levéltárosok washingtoni világkongresszusáról, amelyet ez 
év augusztusában ta r to t tak meg. Különösen érdekesnek ígérkezik a j ö v ő 
évi olaszországi összejövetel, ahol előterjesztik a restitució kérdését. H i 
szen a visszaszármaztatás problémája mind ez ideig megoldatlan kérdés 
a világon. 

T o v á b b is válogathatnánk a színvonalas beszámolók közül, de e sorok 
í róját igazán a tö rök levéltári anyag ránk vonatkozó részének felku
tatása ta r to t ta izgalomban. Tulajdonképpen miről is van szó? 

Csodála t ra mél tó a Kosovói Levél tár Európa szerte végzett szívós 
kutató munkája . Mégis különös megkülönböztetéssel viseltetnek a török 
levél tárak iránt, hiszen az itt fellelt Kosovó t ér intő adatok szinte kivétel 
nélkül történelmük legsötétebb korszakát idézik. 

I l i jas Redžanak , a Kosovói Levél tár lelkes turkológusát az a meg
tiszteltetés érte, hogy a közelmúltban is másfél hónapig kuta thatot t a 
konstantinápolyi levél tárakban, mint ahogyan pi l lanatnyilag is ott bú
várkodik szűkebb hazája adatai iránt. B izony ez nem lényegtelen, ha 
abból a tényből indulunk ki , hogy pl. az egyik macedóniai levéltár orien
tal istájának még egyszer sem sikerült Törökországban kutatnia, holott 
Szkopjéban már tizenöt éve csak török defterek regesztáin munkálkodik. 
Sorolha tnánk a példákat ezzel a nagyon érzékeny ponttal kapcsolatban. 
Tudni i l l ik arról van szó, hogy Törökország még mindig szigorú mércék 
alapján engedélyezi külföldi személyek részére a levéltári kutatást . Egyes 



keletkutatók nézete szerint talán ezt részben objekt ív okokból is teszi, 
hiszen j ó néhány török levéltár rendezetlen. 

Ennek ellenére az ízig-vérig levéltáros Fekete Lajosnak sikerült a leg
nevezetesebb török levél tárakat felkutatnia. Évekig bogozgatta ott az 
oszmán-török nyelv bonyolul t írásjeleit, és nagyon sok értékes dokumen
tumot sikerült megfejtenie, amely tudtommal feldolgozás szakaszában 
van (? ) . A Fekete Lajos ál tal felkutatot t adatok talán a Vajdaság török 
korszakának felkutatása szempontjából is döntő fontosságúak lehetnek. 

D e nemcsak északi szomszédaink sikereire támaszkodhatnánk, hanem 
pl. a szkopjei, bi tolyi , szarajevói levél tárak orientalisztikai á l lagainak fel
kuta tásakor meggyőződésem szerint rendkívüli adatok bi r tokába ju that 
nánk szűkebb hazánk középkoráról . N e m utolsósorban jelentős adatokkal 
szolgálhatna a szarajevói Oriental iszt ikai In tézmény is. Ez t alátámaszt ja 
az a kapcsolat is, amelyet ebben az ügyben az említett intézmények 
orientalistáival kötöt tem a kongresszus idején. 

A szkopjei turkológus pl . e lmondta, hogy csak Szabadkának kifizetődne 
pénzelnie egy szakembert , aki ot t Szkopjéban szabadkai vonatkozású ada
tok után kuta tna a török defterekben. Az említett szkopjei levéltáros 
tovább elmondta magáról , hogy már 14 éve csak a török deftereken 
dolgozik, és bizony többször ta lá lkozot t szabadkai vonatkozású adatok
kal . Egyébként a defterek feldolgozását a 15 . század végétől kezdte. 

Hasonlóan vélekednek az Oriental iszt ikai Intézet szakemberei, sőt a 
bitolyi levéltár is, tudtommal, Budát és környékét ábrázoló török térkép 
birtokosa, de ki tudja, milyen drága dokumentumoké még. Mindez ter
mészetesen j ó néhány évi alapos kutatást igényel, a végső összegezés hoz
hatná meg a k íván t eredményt. Gyötrelmesen lassú munka lenne tehát 
felkutatni a Vajdasággal kapcsolatos török okmányokat . Meggyőződé
sem, hogy rendszeres kuta tómunkát e területen csakis vajdasági szinten 
végezhetnénk. A végső következtetések bizonyára t isztább választ adná
nak szűkebb hazánk középkorára vonatkozólag. 

A levéltárosok országos értekezletén elhangzot t egy nagyon értékes 
megjegyzés. Tudni i l l ik levéltárosaink egy-egy külföldi kutatása a lka l 
mával számtalanszor előfordult, hogy közönnyel vette országunk egyes 
területére vona tkozó fontos okmányok adatait (fénymásolat készítésének, 
szignatúra feljegyzésének elmulasztása). Legtöbbször szűkebb környezete 
felkutatásán dolgozott , és érthetetlenül elmulasztotta más levéltárunk 
munkájának megkönnyebbítését . V a g y pedig olyan eset is előfordult a 
múltban, hogy egy levéltár elmulasztotta átadni a másiknak a külföldön 
összegyűjtött adatokat . Mindezek a mulasztások természetesen a jövőben 
nem fordulhatnak elő. A külföldi kutatás országos érdek, és egységes 
megoldásra vár . Így aztán a további levéltári kutatás mind érdekfeszí
tőbbé válhatna, hiszen minden nap az újabb adat tal gazdagodhatna. 


