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Jónás Róbert
Az informatika és az információs társadalom hatása a 
levéltárakra

Az informatika megjelenése és el-
terjedése jelentősen átalakította a 
társadalmat. Ma az internetnek kö-
szönhetően a számítógépek globális 
hálózata vesz körül minket. Eszkö-
zeink számára már nem létezik az 
emberi léptékben mért idő, e-mailje-
ink azonnal odaérnek a címzetthez, 
helytől és időtől függetlenül férünk 
hozzá tartalmakhoz, amelyek letöltés 
után azonnal olvasható, felhasznál-
ható formában jelennek meg eszkö-
zeinken. Maga a társadalom alakult 
át olyan közeggé, amelyben az infor-
máció birtoklása, a tudás jelenti a 
legfőbb versenyelőnyt,  az érvénye-
sülés legfontosabb eszközét. Ennek 
megszerzésében kiemelten fontos-
sá vált az időtényező. Részben a 20. 
században lezajlott politikai és tár-
sadalmi változásoknak, részben az 
információs társadalom attitűdjének 
köszönhetően megváltozott az állam 
és polgárai viszonya is. Az állampol-
gár szolgáltató államot vár el, és a 
demokrácia lehetőségével élve átlátni 
és ellenőrizni kívánja azt.

Mit is jelent ez az átalakulás a levéltá-
rak számára? Az elektronikus iratok 
megjelenésével a levéltáraknak alkal-
mazkodniuk kell az irat fogalmának 
módosulásához, és új eljárásokat kell 
kidolgozniuk az állományvédelem te-
rületén. Az egyre növekvő mennyiség-
ben termelődő iratok feldolgozásánál 
mind nagyobb hangsúly helyeződik 
az állományok feldolgozottsági szint-
jének növelésére és az iratok közötti 
kapcsolatok feltárására. Ez kihatás-
sal lesz a levéltári elméletek fejlődé-
sére is. Az információs társadalom 
igényeiből fakadóan a levéltáraknak 
változtatniuk kell a társadalommal 
kialakult viszonyukon.

A levéltárak szerepkörének módosulása 
nem új dolog. A régi időkben a hiteles-
helyek a jogbiztosítást szolgálták, amíg a 
közjegyzőség elterjedése fokozatosan át 
nem vette a helyüket. A levéltárak az ál-
taluk őrzött iratoknak köszönhetően to-
vábbvitték a jogbiztosító funkciót. A 20. 
század harmincas éveiben a levéltárak 
a származás bizonyításában nyújtot-
tak segítséget. A származási igazolások 
a zsidótörvények, a nemességet doku-
mentáló iratok pedig a hozzá kapcsolódó 
társadalmi előnyök megszerzése okán 
váltak fontossá. A második világháborút 
követő évtizedek megváltozott politikai 
rendszerében a jogbiztonság szerepe le-
értékelődött, és csak a rendszerváltást 
követően kapott újra szerepet. Ekkor a 
kárpótlási törvénynek köszönhetően az 
államosítás előtti tulajdonviszonyok iga-
zolásához az érintettek sorra keresték 
fel a levéltárakat, bizonyító erejű irato-
kat kérve egykori tulajdonaikról. A mo-
dern történettudomány kialakulásával a 
levéltárak a történelem megismeréséhez 
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nyújtottak forrásbázist,1 és ez a funkció 
egészült ki a 20. században a kultúra-
terjesztéssel.2

Ami a levéltárak és a társadalom kap-
csolatát illeti, látható, hogy előbbiek a 
saját ritmusuknak megfelelően folya-
matosan reagálnak az utóbbi igényeire. 
Ebben a kapcsolatrendszerben az el-
múlt évtizedekben tulajdonképpen egy 
popularizálódási folyamat ment végbe, 
és ez – immár más hajtóerőnek köszön-
hetően – folytatódik ma is.

A 20. században elkezdődött populari-
zálódás mögött a történelem mélyebb 
rétegeiben meghúzódó változások áll-
nak, amelyek átformálták az emberi 
társadalmat. A nyugati kultúrkörben a 
második világháború után lezajlott vál-
tozások az individualizmus megerősö-
dését hozták el, a szabadság eszményét 
állítva a középpontba. Ez a szabadsá-
geszmény az egyén szabadságát akar-
ta kiterjeszteni, amivel óhatatlanul is 
szembefordult a közösséggel. Az 1968-
as párizsi diáklázadások szinte szim-
bólumává váltak ennek a folyamatnak, 
bár azokban az években számos hason-
ló eseménysor játszódott le másutt is. 
A prágai tavasz vagy a sorozatos tün-
tetések az Egyesült Államokban mind 
azt jelezték, hogy a társadalom válto-
zást követel az egyén és az állam, va-
lamint az egyén és a közösség viszonya 
tekintetében. A nyugati kultúrkör tár-
sadalmaiban ma is állandó érdekellen-
tét feszül az egyéni jogok és a közösségi 
érdekek között.

Az egyén és a közösség közötti össze-
ütközés számos pozitív és negatív ered-
ményének egyike az egyén elidegene-
dése lett. A hagyományos közösségek, 
leginkább a család háttérbe szorítá-

1  A kommunista hatalomátvétel után Magyarországon 
a levéltárak forrásbázis szerepét erősen korlátozta a po-
litikai rendszer, amely ideológiai okokból csak bizonyos 
történelemszemléletnek engedett teret, és korlátozta az 
iratok megismerhetőségére vonatkozó lehetőségeket is.

2  A levéltárak társadalmi szerepének változásáról lásd: 
Katona Csaba–Körmendy Lajos–Kerekes Dóra–Lakatos 
Andor: Internet és levéltár. Levéltári Szemle, 2005/1, 3-7.

sával az emberek elkezdték keresni „a 
(virtuális) kapcsolatot az elveszett kö-
zösségekkel – például a családkutatás 
útján.”3 Ezek az egyéni kutatások már 
nem a korábbi jogbiztosítást szolgálták, 
nem a származás okán remélt társadal-
mi előnyök miatt történtek. A család-
fakutatás volt az első olyan tömegesen 
jelentkező igény a társadalom részéről, 
amely hagyományos szerepük átgondo-
lására késztette a levéltárakat.

A 20. században lejátszódott társadalmi 
folyamatok, valamint az azokkal szoros 
kapcsolatban lévő politikai változások 
értékelése nem célja írásomnak. Ösz-
szegzésként kívánom csupán elmonda-
ni, hogy az akkor végbement, minden 
erkölcsöt, hagyományt megkérdőjelező, 
és az egyént végső soron elmagányosító 
változások levéltárakra gyakorolt hatá-
sa vitathatatlan, de az e téren manap-
ság zajló átalakulás mögött ma már egy 
új folyamat, az informatika térnyerése 
áll.4

Az információs társadalom korát éljük: 
szinte végtelen mennyiségben érhetünk 
el információt kényelmesen, akár ott-
honról is. Mára nem az információ bir-
toklása, hanem válogatása és elemzése 
vált elsődlegesen fontossá. Nem kell le-
véltári katalógusokat lapozgatnunk, az 
internet keresői azonnal megtalálják és 
kiadják nekünk a weben elérhető tar-
talmakat. Ennek köszönhetően sokak 
számára nem is létezik az, ami nincs az 
interneten. Bárki számára kinyílt a le-
hetőség, hogy kutasson, és ez megvál-
toztatta az igényeket. A levéltárak szol-
gáltatásait manapság igénybe vevők 
jelentős része nem hivatásos kutató, és 
nem tudományos kutatást végez. Más 
a viszonya az igényelt információhoz, 
más a célja vele. A levéltárakban fellel-

3  Körmendy Lajos: A levéltárak filozófia- és funkcióvál-
tozásai a 20. és 21. század fordulóján. Levéltári Szemle, 
2006/2, 8.

4  A levéltárak és az informatika sokrétű kapcsolatáról 
lásd: Cseh Gergő Bendegúz–Körmendy Lajos–Németh Ist-
ván–Rádi Péter–Reisz T. Csaba: A levéltárak helye az in-
formációs társadalomban, a levéltári anyag informatikai 
feldolgozása. Levéltári Szemle, 2001/1, 4-36.
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hető segédletek nem az ő igényeikhez 
és tudásszintjükhöz igazodva íródtak, 
így azokat komplikáltnak, nehézkesen 
felhasználhatónak érzik. Az amatőr ku-
tató a levéltárat tulajdonképpen adat-
szolgáltatónak tekinti, amitől könnyen 
áttekinthető, gyorsan feldolgozható 
adatot vár el. Teheti is, hiszen a leg-
több levéltár állami intézmény, ahol az 
amatőr kutató az információt igénylő 
állampolgárként jelenik meg, a levéltá-
rosban pedig az intézményhez tartozó 
kiszolgálószemélyzetet látja.

Ebben az átalakulásban az informatika 
szerepe kettős: egyszerre kikényszerí-
tője és felgyorsítója a változásoknak. A 
hagyományos levéltári funkció mellett, 
amelynek elsődleges feladata a meg-
őrzés és kutathatóvá tétel, megjelent 
a szolgáltató levéltár koncepciója is, 
amely az információs és kommunikáci-
ós eszközök alkalmazásával lehetőséget 
teremt a felhalmozott tudásanyag online 
felületeken, felhasználóbarát környezet-
ben történő nyilvánossá tételére. A levél-
tárak működésében ezért mind nagyobb 
szerepet kap az őrzött anyagokhoz való 
hozzáférés modern módszerekkel törté-
nő támogatása. Természetesen az online 
felületeken közölt tartalmakra ugyanúgy 
érvényesek az iratokra és a személyiségi 
jogokra vonatkozó jogszabályok, mint a 
papíralapú dokumentumok esetében.

A gyorsan és egyszerűen felhasználha-
tó tartalmakra vonatkozó egyre növek-
vő igény mind gyakrabban kérdőjelezi 
meg a hagyományos, papíralapú se-
gédletek létjogosultságát. A különféle 
jegyzékek, bibliográfiák, kronológiák, 
repertóriumok elektronikus formában 
sokkal könnyebben áttekinthetők és fel-
használhatók, megkönnyítve a kutatók 
számára a szükséges adatok megtalálá-
sát a tárolt iratállományokban. Emellett 
rendelkeznek azzal az előnnyel is, hogy 
könnyen bekapcsolhatók a felgyorsult 
információáramlásba. Ma már egyre 
több intézmény honlapján elérhetők a 
rendszeresen frissített fond- és állag-
jegyzékek, valamint egyéb segédletek, 
emellett számos dokumentum is kutat-
ható már online eléréssel.

Az informatika térnyerésének köszön-
hetően a levéltárak egyre több elektro-
nikus iratot tárolnak. Az ilyen iratok 
egyik gyenge pontja az eszközfüggőség: 
nincsenek fizikai tulajdonságaik és nem 
tekinthetők meg számítógép nélkül. Az 
eszközök tekintetében a hardverek el-
avulása alig öt-tíz év, a szoftverek eseté-
ben pedig ez az idő még rövidebb.

Az elektronikus iratok speciális körül-
ményeket igénylő tárolása és használa-
ta a biztonság kérdését is új dimenzióba 
helyezi. Az információs társadalom által 
termelt iratok egyre nagyobb százalék-
ban már eleve elektronikusak, nincs pa-
píralapú példányuk, így a levéltárakba 
kerülő anyag is egyre nagyobb arányban 
tartalmaz elektronikus iratokat. Az in-
formatikai rendszerek előnye igazán ak-
kor használható ki, ha az internet nyúj-
totta lehetőségeket is magában foglalja. 
Ugyanakkor alapszabály, hogy az inter-
neten nincs tökéletes biztonság vagy át-
hatolhatatlan védelem. A zsarolóvírusok 
elterjedésével egyidejűleg szembe kell 
nézni azzal a kockázattal is, hogy egy le-
véltár teljes elektronikus iratállománya 
áldozatául eshet egy ilyen támadásnak.

Az informatika jelentősége és a fejlő-
dés gyorsasága kettős kihívás elé állít-
ja a levéltárakat, ahol az informatikai 
stratégiák körében foglalkoznak ezzel 
a kérdéssel. Az informatika jelentősé-
ge megköveteli a hosszútávú stratégia 
megalkotását, a fejlődés gyorsasága 
ugyanakkor teljesen bizonytalanná teszi 
a stratégiaalkotáshoz szükséges biztos 
támpontok kijelölését. A levéltárak szá-
mára nem csupán az adatok elektroni-
kus tárolása a cél, hanem az is, hogy 
ezek az adatok több évtizedes, vagy még 
nagyobb időtávlatban is felhasználha-
tók maradjanak.

A levéltári informatikai stratégiák egyik 
legfőbb kérdése, hogy hogyan alkal-
mazkodjon a levéltár ezekhez a gyorsan 
változó igényekhez. Hogyan tegyen az 
elektronikus információáramlás részé-
vé olyan dokumentumokat, amelyek 
arra nem alkalmas technológia része-
ként születtek, és hogyan garantál-
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ja, hogy az elektronikussá tett adatok 
hosszú idő múlva is felhasználhatók le-
gyenek?

Könnyen tévedhetünk, ha azt gondol-
juk, hogy a ma ismert és népszerű for-
mátumok később is elérhetők lesznek. A 
rendszerváltás tágabban vett időszaka, 
a nyolcvanas évek és a kilencvenes évek 
első fele egybeesik a szórakoztatóipar 
technológiai fejlesztéseinek egy olyan 
átmeneti időszakával, amelynek során 
az össze nem hangolt, szabványosítás 
nélküli gyártói fejlesztések nyomán szá-
mos, ma már kevésbé ismert és nem 
használatos adathordozó jelent meg és 
került napi használatba. Az orsós szala-
gok, VHS-, Beta-, U-matic és különböző 
DV kazetták ebből az átmeneti időszak-
ból származnak. Változatosságuk érde-
kes technikai kihívásként merült fel a 
RETÖRKI Archívum számára, amely az 
ebből az időszakból forrásokat gyűjtő 
más levéltárakhoz hasonlóan szembesül 
ezzel a problémával.

A probléma tehát sokrétű, és összetett-
sége nem csupán az eltérő formátumok 
igényelte különböző technikai eszközök 
beszerzéséből fakad, bár tekintettel az 
eltelt időre, ma már ez sem egyszerű fel-
adat. Érdemesebb a kérdést a levéltári 
informatika fejlődésének szemszögéből 
vizsgálni, felismerni a régi és új folya-
matok közötti hasonlóságot, és leszűrni 
a tapasztalatokat.

A levéltárak jövőjéről gondolkodva a 
szolgáltató levéltár koncepciója mel-
lett újra megjelenik a kultúraterjeszés 
fogalma is, amely magától értetődően 
következik a szolgáltatói szerepfelfogás 
továbbgondolásából.5 A társadalom felé 
való nyitás a múzeumok példájához ha-
sonlóan a levéltárakat is abba az irány-
ba kényszeríti, hogy az általuk őrzött 
értékekre és a felhalmozott tudásra egy-
fajta „termékként” is tekintsenek. A piac 
logikája szerint tehát fel kell mérni a pi-
acképességet és a lehetőségeket. Ezzel a 
lépéssel a levéltárak egyben belépnek a 

5  A szolgáltató levéltár kérdéseivel és lehetőségeivel 
kapcsolatban lásd: Tyekvicska Árpád: Gondolatok a ma-

kulturális piac világába is, ahol verseny 
zajlik a kultúrafogyasztók figyelméért. A 
levéltárak többsége esetében az anyagi 
források felett az állam rendelkezik. Az 
államra az információs társadalom szol-
gáltatásokat elváró igényei hatnak, így 
a múzeumokhoz vagy a könyvtárakhoz 
hasonlóan a levéltáraknak is erősíteni-
ük kell szolgáltatói szerepkörüket.

A gyors változás a levéltáros közösséget 
is kihívás elé állítja. A levéltárak szere-
püknél fogva konzervatívak, sosem a for-
radalmak mindent felforgató helyszínei. 
Éppen ezért a levéltáros közösség iden-
titásából fakadó mentalitás sem válto-
zik könnyen, így az intézmények nem is 
alkalmasak az információs társadalom 
mozgásának gyors követésére. Különö-
sen akkor nem, ha a szerepfelfogás egy 
hagyományosabb levéltárosi szemléletet 
tükröz.6 A lassabb reakcióképesség ön-
magában nem feltétlenül baj, hiszen a 
levéltáraknak a legáthatóbb változások 
közepette is képviselniük kell az állan-
dóságot.

A levéltár és a társadalom kapcsolatára 
tekintve elmondható, hogy az előbbinek 
szerepéből fakadóan követő magatartást 
kell folytatnia, át kell alakítania men-
talitását, és új elemeket kell beemelnie 
tevékenységi körébe. Az esetleges vál-
tozás során azonban lényeges, hogy a 
szolgáltatói szempont nem írhatja felül 
az értékőrző és tudományos kutatást 
támogató szerepet, ezért a két levéltá-
ri feladatkör nem konfrontálódhat egy-
mással. Olyan megoldást kell találni, 
amelyben a kettő párhuzamosan létez-
het egymás mellett.

gyar levéltárügy jövőjéről. Levéltári Közlemények, 2007/1, 
3-61.

6  Az identitás és a mentalitás közötti kapcsolatról, 
valamint a történész-levéltáros mentalitás jellemzőiről 
lásd: Körmendy Lajos: Mentalitás és identitás, levéltárak 
és társadalom – közép-európai példák. Levéltári Szemle, 
2003/3, 9-21.




