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A csíksomlyói Szent Pé-
ter és Pál plébánia épü-
letében alakították ki  

főegyházmegyénk kilencedik 
gyűjtőlevéltárát, ahol a csíkszé-
ki egyházi levéltárakban fel-
lelhető iratokat rendszerezik. 
Mint minden egyházmegyei 
gyűjtőlevéltárnak, a csíkszé-
ki létrejöttének is a célja a tör-
téneti iratanyagok egy helyre 
történő koncentrálása, egysé-
ges, szakszerű feldolgozása, 
és ezáltal a hozzáférésük köny-
nyítése. Ahogy arról már be-
számoltunk, a levéltári raktár 
felújítása 2015 októberében kez-
dődött és 2016 tavaszáig tartott, 
az ehhez szükséges anyagi for-
rásokat több intézmény is támo-
gatta, főként pályázati úton. Az 
iratok összegyűjtése az alcsíki 
és felcsíki plébániákról tavaly 
októberben kezdődött, amely 

után összesen 160–180 iratfolyó-
méter (ifm) mennyiségű anyag 
feldolgozása volt hátra. 

A feldolgozásról 

Bernád Rita, a főegyházmegye 
főlevéltárosa érdeklődésünk-
re elmondta, a feldolgozás janu-
árban kezdődött, és még most 
is folyamatban van – ő többnyi-

re hetente két napot tölt a csíki 
levéltárban az iratok rendezé-
sével. Ugyanakkor március vé-
gén egy hétig segítségére voltak 
a főegyházmegyében dolgozó 
munkatársai Gyulafehérvárról, 
Kolozsvárról és Székelyudvar-
helyről. Néhány alkalommal csí-
ki szociológia szakos egyetemi 
hallgatók is önkénteskedtek a 
rendezés egyes fázisainál, va-
lamint két napig egy kolozsvá-
ri történészhallgató segítette a 
munkát nyári gyakorlata alatt. A 
rendszerezés folyamatával kap-
csolatban megtudtuk, az egysé-
gek iratait először úgynevezett 
állagokra bontják – anyaköny-
vek, házassági iratok, plébániai 
iktatott anyagok, tematikus kö-
tetes, gazdasági iratok –, majd 

azon belül is rendszerezik, az-
az időrendi sorrendbe rakják, 
tematikusan csoportosítják. A 
legutolsó fázis, amikor dobozok-
ba kerülnek a feldolgozott iratok, 
s elkészítik a levéltári jegyzéket. 

Megfelelő ütemben zajló munka 

Az említett iratmennyiség 
a csíksomlyói plébániaépü-

let földszintjén lévő két rak-
tári teremben kapott helyet, 
egyikben a felcsíki, másikban 
az alcsíki levéltári anyag. A 
felcsíki iratok esetében a rend-
szerezési munka 95 százalé-
ka már el van végezve, míg az 
alcsíki levéltárak anyagának 
70 százalékát dolgozta fel a 
szakember. Rámutatott továb-
bá, hogy az alcsíki és a felcsíki 
főesperesi kerületek egyház-
községeinél, történetiségük 
ellenére is, meglepő módon vi-
szonylag  vagy inkább átlagos 
mennyiségű (plébániánként 
4-5 ifm) irategyüttes maradt 
fenn. De mivel az iratanyago-
kat komolyabb biokémiai sé-
rülések, elázás, penészesedés 
nem veszélyeztette eddigi tár-
helyükön, így időigényes fer-
tőtlenítési beavatkozásokat 
nem kellett végezniük. A levél-
táros meglátása szerint a fel-
dolgozás ezért is haladhatott 
megfelelő ütemben. Az európai 
levéltárak mintáját követő kö-
zépszintű rendezési munkát, 
reményei szerint, a naptári év 
végéig befejezik. 

A felcsíki anyagról 

A r r ó l  i s  b e s z á m o l t  a  
főlevéltáros, hogy a felcsíki 
főesperesi  kerület  plébá-
niái  közül mennyiségileg a 
csíkkarcfalvi anyaga tűnik ki, 
amely 9-10 iratfolyóméternyi 
levéltári anyaggal rendelke-
zik. Összetételében, értékében 
a csíkszentmiklósi emelke-
dik ki, amelyet a legrendszere-
zettebben vett át Bernád Rita. 
Ezzel szemben olyan plébáni-
ák is voltak, ahonnan nagyobb 
anyagra számított a szakem-
ber, de a világháborúk vagy az 
államhatalom által indított egy-
házi nyompusztítás miatt alig 
maradtak fenn iratok. Példa-
ként Csíkszentmihályt említet-

te, ahonnan kis mennyiségű, és 
csak a 20. század második fe-
lében keletkezett iratokat tud-
tak begyűjteni. 

Érdekességek Alcsíkon 

Egyetlen kivétellel az alcsíki 
plébániák levéltári anyagait is 
állagokra bontották, így a kuta-
tók számára már abból is köny-
nyebb kikeresni egy-egy adatot. 
Értékben a csíkszentgyörgyi, 
szentléleki és mindszenti anya-

gok a legkiemelkedőbbek, a 
kászoni plébániák levéltá-
ri anyagában pedig fontos, 
görögkatolikusokra vonatkozó 
iratanyag van. Ez utóbbi nem 
olyan régi, inkább 20. száza-
di, de nemzetiségi és felekezet-
történeti szempontból értékes 
– hívta fel a figyelmet az illeté-
kes. Érdekességként megmuta-
tott egy csíkkozmási, 17. század 
végén megkezdett anyaköny-
vet, amely különlegessége az is, 
hogy egy-egy család családfáját 
is belerajzolták. 

Kutatóterem is lesz

A levéltári anyag tárolásá-
ra szolgáló két raktári terem 

mellett egy kutatószobát is 
kialakítanak a plébánia épü-
letében, ahol egy történeti 
gyűjtőkönyvtár is működne. 
Tehát következő lépésként 
begyűjtenék és rendszerez-
nék a plébániákon találha-
tó régi könyveket is – avatott 
be Bernád Rita. Megjegyez-
te, a termet az év végéig be is 
kell bútorozni, mivel sikere-
sen pályáztak a Bethlen Gá-
bor Alaphoz, de mivel a terem 
teljes berendezéséhez három-
millió forintra lenne szükség, 
viszont annak csak egyharma-
dára kaptak támogatást, így 
elsősorban megfelelő üveges 
könyvszekrények elkészítte-
tésére fordítják a kapott ösz-
szeget. A további berendezés 
– például kutatóasztalok – be-
szerzését az anyagiak függvé-
nyében oldják meg. 

Fogadják a kutatókat

Habár még nem áll rendelke-
zésre a kutatószoba, a Csíksze-
redai Gyűjtőlevéltárban már így 
is lehet vizsgálódni az iratok kö-
zött – a rendszerezési munká-
latokkal párhuzamosan eddig 
tíz kutatónak segítettek külön-
böző témákban. A főlevéltáros 
kiemelte, a feldolgozás befeje-
zése előtt, tehát már idén is fo-
gadják a kutatókat, ehhez vele 
kell felvenni a kapcsolatot – he-
tente kétszer, hétfőn és szerdán 
áll az érdeklődők rendelkezé-
sére a gyűjtőlevéltárban. A fel-
dolgozásra kerülő iratanyagot 
rövidesen nemcsak a helyszí-
nen, hanem elektronikus for-
mában is el lehet érni, hiszen 
következő lépésként digitalizál-
ják is a begyűjtött iratokat, ame-
lyek az érsekség honlapján lévő 
online kutatási program révén 
lesznek hozzáférhetők. 
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Év végéig befejezik 

annak a 160–180 

iratfolyóméternyi hi-

vatali iratgyűjtemény-

nek a rendszerezését, 

amelyet a csíkszéki 

főesperességektől és 

plébániáktól gyűjtöttek 

össze a Csíkszeredai 

Gyűjtőlevéltár elindítá-

sa végett. A levéltár ku-

tatószobáját csak ezt 

követően rendezik be, 

de már most is fogad-

ják azokat, akik kutatni 

szeretnék az említett 

iratanyagokat.

A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár anyagának háromnegyedét feldolgozták

Már lehet kutatni a gyűjtőlevéltárban

A feldolgozás előtt álló és a már rendszerezett iratok. Hozzáférhető levéltári adatok

Rendkívül értékes kordokumentumok tárhelyévé vált a létesítmény

Mivel az iratanyagokat 
komolyabb biokémiai 
sérülések, elázás, 
penészesedés nem 
veszélyeztette ed-
digi tárhelyükön, így 
időigényes fertőtle-
nítési beavat kozásokat 
nem kellett végezniük
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