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Mire vállalkoztunk 2009 őszén?
Családkutatás-helytörténet-online =Matricula-Historia-online
(A témával kapcsolatos kéziratos köteteink internetes megjelenítése)

- digitális tartalom létrehozása
- kutatási lehetőség biztosítása
- a feladatok megvalósítására: Communio-projekt=közösség-kutatás

Tapasztalatok
- a tartalom létrehozása lehetséges, három év alatt kb. egymillió képfelvétel készül (nem 

„piaci” árakon-körülményekkel)
- a feladat kapcsán összefogás teremthető, támogatókra leltünk, sok segítséget kaptunk (a 

jelenség túlmutat a pénzügyi vonatkozásokon-következményeken)
- a kutatási szolgáltatásra nagy igény van, jóval több kutató ér el bennünket
- hatványozottan nőtt a kutatások intenzitása, vagyis e-kutatóink nagyon aktívak (16 ezer 

kutatási eset, kb. 4 millió böngészett kép
- a szolgáltatás minősége jó (csak két napos szerver-üzemzavar, kimaradás volt, elegendő 

a sávszélesség, megfelelő a képek minősége)
- a regisztrált kutatóforgalom működőképes, a regisztrációs díj a levéltárak világában 

újdonságot jelentett, de a több lépcsős (változó időszakokra szóló), online regisztrációval 
és mértékletes díjakkal működőképesnek bizonyult

Levéltári feladatok
- eddig elsősorban a digitális tartalom létrehozására koncentráltunk, de ez is összetett:
- anyaggyűjtés „terepen”: Bács-Kiskun megye területén, plébániáin helyszíni feltárással 

(utazás, szállítás); és válogatás levéltári raktárunkból: Bács-Bodrog vármegye forrásai 
esetében

- dokumentumok leírása, nyilvántartásba vétele (darabszinten), előkészítése
- digitális képfelvételek készítése, archiválása, méretezése-vízjelezése, mentése, feltöltése 

szerverünkre (ezzel kapcsolatban közmunkások foglalkoztatása)
- szolgáltató szerver és honlap üzemeltetése (server-hosting Budapesten, folyamatossá 

váltak a rendszergazdai teendők)
- kutatói regisztrációk adminisztrációja-kezelése
- mindezek „átlagon felüli” feladatok két személyes intézményünkben…



Tervek, a jövő lehetőségei
- követők: indul a Győri Egyházmegyei Levéltár szolgáltatása szerverünkön, nyitottak 

vagyunk, tapasztalatainkat megosztjuk, további jelentkezőket is befogadunk…
- Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisának internetes publikálása, majd online 

fejlesztése, további munkatársak-szerkesztők bevonásával (az első kísérlet Mo-on egy 
anyakönyvi adatbázis „életre keltésére”)

- tartalom javítása: e-kutatóink visszajelzésére alapozva (hiányok pótlása, rossz 
elnevezések javítása stb.), módszeres ellenőrzéssel egyelőre nem töltjük az időt (?)

- tartalom bővítése: határon túli gyűjtések lehetősége (?), további levéltári források 
bevonása (pl. anyakönyvi javítások, felmentések, szentszéki perek?)

- képekhez tartozó leírások-metaadatok fejlesztése, adatbázisban történő közlése (?)
- kutatások segítése: kiegészítő információk, kiadványok, segédkönyvek, kutatók 

összekötése, fórum (?)
- mutatók-indexek, „településkönyvek” készítése, a folyamat szervezése, módszertani 

segítése (?)

Együttműködés, partnerség, szolgálat
- a tervek kapcsán írt kérdőjelek (?) nem véletlenek: jó válaszok csak kutatóink 

véleményének figyelembe vételével adhatók, és komoly előrelépés csak kutatóink 
közreműködésével lehetséges

- a kutatói jelzések-igények alapján határoztuk meg 2009-ben a Communio-projekt 
legfontosabb célkitűzéseit, a projekt AKuFF-találkozók után született, ha 
anyakönyveznénk, az egyesületet írhatnánk be keresztszülőnek… 

- a projekt „születése” kifejezés-hasonlat tovább vezet bennünket felelősségünk 
tudatosításához, hiszen „az újszülöttet” fel kell nevelnünk, gondoskodnunk kell a 
jövőjéről – a folyamat visszafordíthatatlan

- a kutatószolgálat munkánk egyik fontos része és szép kifejezése, melyben a szolgálat szó 
elválaszthatatlan a kutató személyétől: elsősorban a kutató ad értelmet ennek a 
szolgálatnak és nem a levéltáros elképzelése – meggyőződésem, hogy a szolgálat szónak 
ez az alázatos, bibliai értelmezése nemcsak keresztény hivatásunk része, de szakmailag is 
gyümölcsöző lehet


