
Kutatási tapasztalatok 
az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának 

új, marylandi épületében 

1996 őszén és telén egy amerikai ösztöndíj lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
Nemzeti Levéltár új, marylandi épületében személyesen tapasztalhassam meg 
a levéltári kutatás gyakorlatát az Egyesült Államokban. Ösztöndíjam kutatás
ra, nem pedig a levéltár belső munkája egyes mozzanatainak megismerésére 
szólt, így tapasztalataim alapján kizárólag a kutató szemszögéből lát tathatom 
az intézmény tevékenységét. (Kinti munkám során az 1945 és 1947 között 
működött magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai missziójá
nak iratanyagát igyekeztem feltárni és legfontosabb dokumentumait lemásolni, 
tágabb értelemben pedig az Egyesült Államok Magyarországgal, illetve Közép-
Európával kapcsolatos 1944 és 1948 közötti külpolitikájával foglalkoztam. 
Ennek során a Nemzeti Levéltáron kívül a George Washington Egyetem könyv
tárában, a Kongresszusi Könyvtárban, valamint a Hadtörténeti Központ ar
chívumában folytathattam kutatásokat, a Roosevelt, illetve a TVuman elnöki 
könyvtáraktól viszont - az utazási nehézségek miatt - csak postán tudtam 
beszerezni bizonyos információkat, illetve fénymásolatokat.) 

A minden egyébnél hatékonyabb és átfogóbb információforrás - amely sze
rencsés esetben nem hagyja érintetlenül a levéltári intézményeket sem - , az 
INTERNET révén páratlanul gazdag tájékoztatást kaphatnak az Egyesült 
Államok levéltáraiban, vagy akár más nyugati archívumokban kutatni szán
dékozók. Azon szerencsések, akiknek módjukban áll ezen új információs csator
na révén előzetesen felkészülni, nem csak általános leírást kaphatnak az ame
rikai levéltári hálózatról vagy a Nemzeti Levéltár történetéről, de a kutatóter
mek elhelyezésétől és nyitvatartásától a kutatási szabályokig, a fénymásolási 
lehetőségektől az összes fontos telefonszámig, az elnöki könyvtárak adataitól a 
levéltári mikrofilm-publikációkig, a mi fond- és állagjegyzékünknek megfelelő 
fondlistától a levéltári buszok menetrendjéig szinte minden szükséges gyakor
lati információt megszerezhetnek idehaza. Akik pedig nem csak az előbb fel
sorolt kérdésekben szándékoznak előzetesen informálódni, azoknak módjában 
áll a számítógépen megtekinteni az amerikai történelem és az amerikai 
büszkeség - egyébként a Nemzeti Levéltár washingtoni épületében eredetiben 
is kiállított - alapdokumentumait, a Függetlenségi Nyilatkozatot vagy az 
Alkotmányt akár formahű - tehát a képernyőn olvashatatlan - , akár szöveghű 
formában is. (A National Archives a következő módokon érhető el az 
INTERNET-en: gopher.nara.gov vagy http://www.nara.gov.) A tengerentúli 
kutatás megkezdése előtt elengedhetetlenül szükséges részletesebb, levélbeli 
tájékozódás, illetve értesítés szintén összehasonlíthatatlanul olcsóbb és gyor
sabb az elektronikus levelezés használói számára. A levéltár információs szol
gálatának e-mail címe: inquire@arch2.nara.gov., hagyományos postacíme: 
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User Services Division, National Archives and Records Administration, 8601 
Adelphi Road, Collage Park, MD 20740-6001.) A számítógépes úton megsze
rezhető információk tömegét kiegészítendő a Nemzeti Levéltár régi, központi 
épületében csakúgy, mint a városon kívül felépített modern létesítményében 
páratlanul gazdag tájékoztató- és programfüzet-gyűjteményt válogathat ösz-
sze magának a külföldi vagy a hazai kutató. Ezek a korábban már ismer
tetet t adatokon túl tájékoztatnak a levéltár aktuális kiadványairól vagy a 
soron következő rendezvényekről, az éppen tartó vagy tervezett kiállításokról, 
filmsorozatokról, konferenciákról, előadásokról, továbbképző tanfolyamokról, 
kaphatunk metrótérképet és iratvédelmi ú tmutatás t j egyzéke t a levéltár on-
line számítógépes szolgáltatásairól vagy az épületek történetéről, de még a 
levéltári forrásokra való szakszerű és precíz hivatkozások mikéntjébe is kü
lön, tíz oldalas brossura vezet be. 

Az Egyesült Államok egységes levéltári hálózatában a Nemzeti Levéltár 
központi, washingtoni intézményeit a területi levéltárak rendszere (Régiónál 
Archives System), ezenkívül az ún. elnöki könyvtárak (Presidential Libraries), 
valamint a szövetségi átmeneti i ra t tárak (Federal Record Centers, FRC-s) 
hálózata egészíti ki. Külföldi kutatók számára, akik leggyakrabban saját 
országuk és az Egyesült Államok kapcsolataival vagy az amerikai külpolitika 
egyes vonatkozásaival foglalkoznak, a Nemzeti Levéltár két központi épületé
ben őrzött iratokon túl az elnöki könyvtárak, illetve a 13 regionális levéltár 
tar talmazza a legfontosabb irategyütteseket. Hoovertől Bushig az amerikai 
elnökök iratait az adott elnök szülőhazájában alapított külön elnöki 
könyvtárakban őrzik, Nixon iratait leszámítva, melyeket egy 1974-es törvény 
alapján a marylandi központi levéltárépületben helyeztek el. 

A főváros szívében, nagyjából 
félúton a Capitolium és a Fehér 
Ház között álló, neoklasszicista 
stílusú régi levéltárépületből a 
speciális adathordozón tárolt ira
tokat (álló- és mozgóképeket, tér
képeket, hangfelvételeket, video
kazettákat, elektronikus irato
kat) 1993 és 1996 között fokoza
tosan szállították át a nemrégi
ben felépült új, marylandi épü
letbe, de ide kerültek a külügymi
nisztériumi és a II. világháború 
után keletkezet katonai iratok 
éppúgy, mint a kormányzati in
tézmények döntő többségének do
kumentumai. Továbbra is a régi 
épület őrzi a családi gyűjtemé
nyeket, a II. világháború előtti 
katonai és tengerészeti iratokat, 
az amerikai indiánokra vonatko
zó irategyütteseket, illetve az ál
lam törvényhozói és bírói kará
nak iratanyagát. Bár az előzetes 
tájékoztatás szerint 1996 októ-

Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának bérére be kel le t t volna fejeződ-
washingtoni régi épülete niük a költöztetéseknek, decem-

(Fotó: Cseh Gergő Bendegúz) bérben még rendszeresen ingáz-
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tak a teherautók a két épület között, s egyes katonai irategyütteseket a 
korábbi ígéretek ellenére is csak hosszas rábeszélés és egyeztetés u t án bocsá
tották rendelkezésemre az év utolsó hónapjában. 

A fővároson kívül fekvő, már Maryland államban lévő Collage Park-i új levél
tárépület építészetileg talán vitatható - a nem kimondottan fantáziadús üveg
acél palota inkább emlékeztet laboratóriumra vagy űrkutató központra, sem
mint archívumra - , méreteit tekintve azonban lenyűgöző, bár a 6 emeletes 
épület közel 57 ezer m3-es (684 ezer ifin.) tárolókapacitása, 390 főt egyszerre 
kiszolgálni képes kutatótermei így is csak várhatóan 2004-ig lesznek képesek 
megfelelni az iratátvételi, feldolgozási és tárolási követelményeknek. A szépen 
karbantartot t park, vagy inkább erdő közepén álló, a 90-es évek elején átadott 
intézmény megközelítése a távolság ellenére igen egyszerű: saját hatalmas 
parkolója több száz autó befogadására alkalmas, a városi tömegközlekedésen 
(metró, illetve menetrendszerű busz) kívül pedig a levéltári dolgozókat és a 
kutatókat rendszeresen, óránként ingajáratban közlekedő ingyenes autóbusz 
szállítja a központi levéltárépülettől ki és vissza. 

A levéltárba való beiratkozást és a vonalkódos belépőkártya kiáll í tását el
méletileg a kutatók maguk végezhetik a rendelkezésükre bocsátott számító
gépek valamelyikén, ottlétemkor azonban a rendszer - amely oly tökéletesen 
működött például a Kongresszusi Könyvtárban - éppen betegeskedett, s csak 
a hagyományos regisztrációs lap hidalta át a technikai nehézségeket. A ma
gyarországi levéltárak kutatótermi gyakorlatának ismeretében meglepően 
szigorúak és szigorúan betartottak a szabályok: a kutató személyes 
apróságokon kívül még táskát vagy dossziét, ill. papírt és írószert sem vihet 
magával, mindez rendelkezésére áll a kutatóteremben. (Az egyetlen engedé
lyezett saját „íróeszköz" a hordozható számítógép, de kilépéskor ennek lehaj
tott képernyője alá is bepillant az éber őrség esetlegesen elrejtett i ratokat 
keresve.) Akijáratnál is minden egyes jegyzetlapot átvizsgálnak, a fénymáso
latoknak pedig valamennyi oldalán megkeresi a felügyelő az igazoló pecsétet. 
(Mindezek a rendszabályok rendszeres forgalmi dugókat okoznak a kijárat
nál, hiszen a pénzük helyett inkább az idejükkel takarékoskodó külföldi 
kutatók - s az itteni iratanyag jellegéből adódóan a külföldiek aránya itt igen 
magas - a lkalmanként több száz oldalnyi másolattal távoznak.) A biztonsági 
rendszabályok azonban tovább is terjednek a ki- és bejáratok ellenőrzésénél, 
hiszen a terrorizmus elleni védelemre felkészült átlagos amerikai közintézmé
nyekhez hasonlóan az épületen belül is a kutató - ha netán levétárossal szük
séges konzultálnia vagy bizonyos segédletek használatára kényszerül - csak 
mágneskártyával nyíló-záródó ajtókon, sokszoros regisztrálási kötelezettsé
geken keresztül érhet célt. 

A kuta tás i segédletek többsége megtalálható a kutatótermek szabadpol
cain, egyes részletesebb jegyzékek vagy mutatók viszont csak a fentebb jelzett 
kerülőutakon szerezhetők meg. Ezen jegyzékek döntő többsége számítógépen 
készült ugyan, de csak kinyomtatva, bekötve állnak a kutatók'rendelkezésé-
re, a kutatószolgálat számítógépesítése tehát még ebben a jövő századi 
épületben is várat magára. Bár a segédletek döntő többsége jól át tekinthető, 
egyértelmű és igen alapos (nagyon magas a darabszinten feldolgozott irat
együttesek aránya), ugyanakkor találkozhatunk zavaró pontatlanságokkal 
is. Az OSS - korabeli amerikai titkosszolgálat, a CIA elődje - mutatóiban pél
dául minden hatodik-hetedik „Hungary" tárgymeghatározás bukaresti vonat
kozású iratot takar, vagy megemlíthető, hogy a magyarországi Szövetséges 
Ellenőrző Bizottságban tevékenykedett amerikai katonai misszió iratanyagá
nak egy része egészen más feliratú dobozokban található. Az említett SZEB-
misszió iratanyaga egyébkentje adalékul szolgálhat a kevésbé kutatot t ira-
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tok állapotára vonatkozóan: míg általában a külügyi vagy a katonai iratok jó 
állapotú, tiszta, szabvány méretű dobozokban, kis fülekkel feliratozott irat
tartókban találhatók, addig a SZEB-iratokat nagy, kocka alakú papírládák
ban, esetenként a doboz méreteihez alkalmazkodóan hullámosra gyűrve 
hozták ki, nem kevés mentegetőzésre kényszerítve ezzel az ár ta t lan kutatót a 
szigorú kutatótermi felügyelő színe előtt. 

Rendkívüli mértékben meggyorsítja a kutatást, hogy a kérőlapok leadásától 
számított várakozási idő a legritkább esetben több egy-másfél óránál; a hagyo
mányos iratokat például a szabályzatban rögzített időpontokban (9:30, 10:30, 
11:30, 13:30, 15:30) adják ki. Ennek a gördülékeny kiszolgálásnak előfeltétele, 
hogy a minősített iratok kivételével állampolgárságtól vagy kutatási témától 
függetlenül minden kutató minden irathoz hozzájuthat és ezekről - szintén kor
látozás nélkül - másolatokat is készíthet. (A másolást egyedül az iratok 
állapota teheti kérdésessé, de ez a marylandi épületben az itt őrzött iratanyag 
jellege folytán a legritkább esetben fordul elő.) A még minősített iratok esetében 
is van joga és lehetősége (bár inkább joga, mint reális lehetősége!) a kutatónak 
a visszaminősítés kezdeményezésére az információ szabadságáról szóló törvény 
alapján, ennek elbírálása azonban hónapokat, esetleg éveket is igénybe vehet. 
Ebből a szempontból is érdemes időben felvenni a kapcsolatokat a levéltár 
megfelelő részlegével. Az iratok védelme, illetve eredeti rendjük fenntartása 
szempontjából figyelemreméltó, hogy a kézikocsin kihozott, akár 30-40 doboz 
közül legfeljebb egyet tar that az asztalán a kutató, s abból is egyszerre csak egy 
dossziét vehet ki, helyére pedig őrjegyet kell tennie. Nem maradnak csupán 
papíron ezek a szabályok, mivel a kutatóterem valamelyik felügyelője rendsze
res járőrözései közben sohasem mulasztja el udvarias határozottsággal fi
gyelmeztetni a rend ellen vétőket. 

Nagyban segíti a kutatók munkáját, hogy a legkeresettebb - különösen a 
külügyi vonatkozású - iratok döntő többsége mikrofilmen áll rendelkezésre a 
filmkutató szabadpolcain, igen alapos jegyzékek kíséretében. Ebben az eset
ben a gyorsabb és kényelmesebb munkát a valamivel bonyolultabb fénymá
solási eljárás hátrál tat ja . 

A munka hatékonysága szempontjából feltétlen előny (az iratvédelem 
szempontjából viszont feltétel hátrány!), hogy a kutatótermi felügyelő előzetes 
engedélye alapján minden kutató maga készítheti el fénymásolatait papírról 
vagy mikrofilmről egyaránt. Ebben az esetben a levéltári dolgozó csak az i rat 
állapotát mérlegeli (időnként hanyag nagyvonalúsággal), a fénymásolóba haj
togatott, gyűrött papírlapokkal már nemigen törődik senki. A központi ku
tatóterem hét, telefonkártyához hasonló műanyaglapocskával fizetett nagy 
teljesítményű fénymásológépe általában fennakadás nélkül képes kiszolgálni 
a másolási igényeket. A másolás díja -10 cent a papírról, 25 cent a mikrofilm
ről készült másolat esetében - viszonylag alacsonynak tekinthető. 

Összességében elmondható, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárá
nak új, marylandi épülete a hosszú nyilvántartás (hétfő, szerda: 8:45-17:00, 
kedd, csütörtök, péntek: 8:45-21:00, szombat: 8:45-16:45), a kiváló megkö
zelíthetőség, a napi ötszöri i ratkiadás, az általános kuta tás i szabályok egyér
telműsége és egyszerűsége, az önkiszolgáló és olcsó fénymásolási lehetőségek 
következtében rendkívüli lehetőségeket nyújt az idejükkel általában szűköl
ködő, elintézendőjükkel viszont bővelkedő külföldi kutatók számára. Az 
épület esztétikai értéke lehet ugyan vitatható, de az it t őrzött i ra tanyag 
kuta thatósága számos olyan hasznosítható tapaszta la t ta l szolgálhat, 
melyek alkalmazása nem vagy nem elsősorban anyagi erőforrások függvénye. 

Cseh Gergő Bendegúz 
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Nemzetközi levéltárépítési tanfolyam 
Mariborban 

A Mariborban működő Levéltári Tudományok Nemzetközi Intézete (Interna
tional Institute for Archivál Science) a szlovén kormány anyagi támogatásával 
hirdette meg a levéltári épületek tanulmányozásával foglalkozó nemzetközi 
tanfolyamát (International School for Archivál Building Studies = ISFABUS). A 
három hetes képzésre 1996. október 20. és november 10. között kerül t sor. 
Célkitűzése az volt, hogy elsősorban levéltárosok számára adjon elméleti és 
gyakorlati ismereteket a levéltári anyag megfelelő tárolási körülményeiről, az 
anyagot befogadó épülettel kapcsolatos elvárásokról, ismeretekről, tapaszta
latokról. 

A Szlovén Levéltáros Egyesület 1978 óta ta r t konferenciákat e kérdésekről 
a Maribori Területi Levéltár rendezésében. A konferenciák anyagát a kezde
tektől publikálták, a kiadvány Archivi, majd 1982-től Modern Archives címmel 
jelent meg. Az évek során számos ország hasonló érdeklődésű levéltáros szak
emberei kapcsolódtak be a munkába, és vettek részt rendszeresen az össze
jöveteleken. 1985-ben a Maribori Területi Levéltár bázisán - Péter P. Klasinc 
levéltárigazgató szervező munkájának köszönhetően - állandó szervezeti 
keretet jelentő szakmai központ jött létre, amely 1992-től a mai néven és for
mában működik. Az Intézet feladata alapvetően a levéltárak építésével, 
berendezésével, felszereltségével, a levéltári munka legtágabb értelemben 
vett technikai követelményeivel kapcsolatos adatok és szakirodalom módsze
res gyűjtéséből, feldolgozásából, nemzetközi információs bázis létrehozásá
ból, a kérdés iránt érdeklődő szakemberek összefogásából áll. Az Intézetbe 
minden ország egy rendes tagot delegálhat, ők jelentik a fő kommunikációs 
csatornát az Intézet és a szolgáltatásai i ránt érdeklődő kutatók között. Ma
gyar tagja éveken át Ress Imre volt, 1997-től pedig Haraszti Viktor, a Magyar 
Országos Levéltár főosztályvezető-helyettese tölti be ezt a helyet. A tagok évi 
rendszerességgel vesznek részt a Maribortól kb. 40 kilométerre található, 
ideális körülményeket biztosító Radenci gyógyüdülőhelyen rendezett konfe
renciákon. A konferenciák anyagát az Intézet Atlanti c. folyóirata teszi hoz
záférhetővé, amelynek eddig hét száma jelent meg. 

A levéltárépítésekkel foglalkozó képzés első két hete Radenciben zajlott, 
ahol előadásokon és szemináriumi jellegű foglalkozásokon vettünk részt. Ezt 
követően négy ország: Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Olaszország műkö
dő levéltárait látogattuk meg, abból a célból, hogy épületeiket és felszerelt
ségüket a tanul takkal szembesítve, közösen értékeljük. 

A képzésnek 14 résztvevője volt a világ minden tájáról (Costa Rica, Namíbia, 
Belize, Izland, Jersey-szigetek (Nagy-Britannia), Izrael, Törökország, Görög
ország, Németország, Szerbia, Horvátország). A résztvevők túlnyomó része új 
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