
DOKTORI   DISSZERTÁCIÓ

INFORMATIKA  A  LEVÉLTÁRBAN

KÖRMENDY LAJOS
2007



EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

KÖRMENDY  LAJOS

INFORMATIKA  A  LEVÉLTÁRBAN

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

VEZETŐJE: DR. GERGELY JENŐ DSc, EGYETEMI TANÁR

TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI OKTATÁSI PROGRAM

VEZETŐJE. DR. BERTÉNYI IVÁN DSc, EGYETEMI TANÁR

A BIZOTTSÁG TAGJAI ÉS TUDOMÁNYOS FOKOZATUK:

DR. BERTÉNYI IVÁN DSc, EGYETEMI TANÁR (ELNÖK)

DR. KECSKEMÉTI KÁROLY DSc. (BÍRÁLÓ)

DR. DRASKÓCZY ISTVÁN CSc., EGYETEMI DOCENS (BÍRÁLÓ)

DR. RESS IMRE PhD. (TITKÁR)

DR. ÉRSZEGI GÉZA DSc. (TAG)

DR. NÉMETH ISTVÁN PhD. (PÓTTAG)

DR. HARASZTI GYÖRGY PhD. (PÓTTAG)

TÉMAVEZETŐ:

DR. BORSODI CSABA CSc., HABIL. EGYETEMI DOCENS



TARTALOMJEGYZÉK

1 Bevezetés                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  7  

2 Társadalom, levéltár, informatika                                                                                                             .........................................................................................................  8  

2.1 Társadalmi változások                                                                                                                      ..................................................................................................................  8  

2.1.1 Az egyenlőség, a szabadság, a demokrácia és a verseny eszméje                                           .......................................  8  

2.1.2 Az informatika szerepe a változásokban                                                                                  ..............................................................................  10  

2.2 A levéltárak filozófiájának változásai                                                                                               ...........................................................................................  11  

2.2.1 Popularizálódás                                                                                                                        ....................................................................................................................  11  

2.2.2 Átláthatóság és nyitottság                                                                                                         .....................................................................................................  11  

2.2.3 Piaci szemlélet                                                                                                                          ......................................................................................................................  12  

2.2.4 Médiakultúra                                                                                                                             .........................................................................................................................  12  

2.2.5 Gyorsuló idő és információ-központúság                                                                                  ..............................................................................  12  

2.3 A levéltárak funkcióinak változásai                                                                                                  ..............................................................................................  13  

2.4 A levéltári elméletek változásai                                                                                                       ...................................................................................................  14  

3 Levéltári informatikai stratégia és tervezés                                                                                            ........................................................................................  18  

4 Levéltári információ, levéltári anyag                                                                                                       ...................................................................................................  22  

4.1 A levéltári információ elemei                                                                                                           .......................................................................................................  22  

4.2 A levéltári anyag struktúrája                                                                                                            ........................................................................................................  24  

4.2.1 Mikrostruktúra                                                                                                                           .......................................................................................................................  24  

4.2.2 Makrostruktúra                                                                                                                          ......................................................................................................................  25  

4.2.3 A levéltári anyag rendszere                                                                                                      ..................................................................................................  25  

4.3 A levéltári információ megközelítése                                                                                               ...........................................................................................  26  

5 A levéltári iratok leírása, leírási szabványok                                                                                          ......................................................................................  27  

5.1 A levéltári leírás                                                                                                                               ...........................................................................................................................  27  

5.2 Nemzetközi leírási szabványok                                                                                                       ...................................................................................................  28  

5.2.1 Az ISADg                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  29  

5.2.1.1 Az ISADg adatelemei                                                                                                         .....................................................................................................  29  

5.2.1.2 Az ISADg jelentősége                                                                                                        ....................................................................................................  30  

5.2.2 Az ISAAR(CPF)                                                                                                                        ....................................................................................................................  32  

5.2.2.1 Az ISAAR adatelemei                                                                                                         .....................................................................................................  32  

5.2.2.2 A sorozat-elv                                                                                                                      ..................................................................................................................  34  

5.2.2.3 Az ISAAR jelentősége                                                                                                        ....................................................................................................  37  

5.2.3 Az ISADg és az ISAAR hatása                                                                                                 .............................................................................................  37  

5.2.4 Az EAD                                                                                                                                     .................................................................................................................................  38  

5.2.4.1 Az SGML, XML és HTML család                                                                                       ...................................................................................  39  

5.2.4.2 Az EAD maga                                                                                                                    ................................................................................................................  42  

5.2.4.3 Az EAD jelentősége                                                                                                           .......................................................................................................  45  

6 Levéltári digitalizálás                                                                                                                              ..........................................................................................................................  47  

6.1 A digitalizálás                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  47  

6.2 Levéltári alapelvek és követelmények                                                                                             .........................................................................................  48  

3



6.2.1 Biztonság                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  48  

6.2.2 Állományvédelem                                                                                                                     .................................................................................................................  49  

6.2.3 Rendezettség és hozzáférhetőség                                                                                           .......................................................................................  49  

6.2.4 Metaadatok                                                                                                                               ...........................................................................................................................  50  

6.2.5 Hitelesség                                                                                                                                 .............................................................................................................................  50  

6.2.6 Rendszer                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  51  

6.2.7 Minőség                                                                                                                                    ................................................................................................................................  51  

6.2.8 Hatékonyság                                                                                                                             .........................................................................................................................  51  

6.2.9 Kommunikáció                                                                                                                          ......................................................................................................................  52  

6.3 A digitalizálható levéltári anyag                                                                                                       ...................................................................................................  52  

6.3.1 Segédletek                                                                                                                                ............................................................................................................................  52  

6.3.2 Levéltári iratok                                                                                                                          ......................................................................................................................  53  

6.3.3 Kiadványok                                                                                                                               ...........................................................................................................................  53  

6.4 Digitalizálási stratégia és tervezés                                                                                                  ..............................................................................................  54  

6.4.1 A szakmai célok meghatározása                                                                                              ..........................................................................................  55  

6.4.2 A szükséges eszközök, feltételek                                                                                             .........................................................................................  55  

6.4.3 A stratégiai döntés meghozatala                                                                                              ..........................................................................................  56  

6.4.4 Tervezés                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  57  

6.5 Digitalizálási program megvalósítása                                                                                              ..........................................................................................  57  

6.5.1 Iratkezelési követelmények                                                                                                       ...................................................................................................  57  

6.5.2 Technikai követelmények                                                                                                         .....................................................................................................  58  

6.5.2.1 Képfájlok                                                                                                                            ........................................................................................................................  58  

6.5.2.2 Mozgókép- és hangdokumentumok (audio- és videofájlok)                                               ...........................................  59  

6.5.3 Minőség ellenőrzése, utómunkálatok                                                                                       ...................................................................................  61  

6.6 Megőrzés, karbantartás                                                                                                                  ..............................................................................................................  61  

6.7 Személyi követelmények, vezetés                                                                                                  ..............................................................................................  62  

7 Internet és levéltár                                                                                                                                 .............................................................................................................................  63  

7.1 Az internet jelentősége a levéltárak életében                                                                                  ..............................................................................  63  

7.2 Levéltári honlapok — nemzetközi kitekintés                                                                                    ................................................................................  63  

7.3 Levéltári honlapok — ajánlások és elvárások                                                                                 .............................................................................  66  

7.3.1 Honlap létesítése és fenntartása                                                                                              ..........................................................................................  66  

7.3.2 Kommunikációs üzenet                                                                                                             .........................................................................................................  66  

7.3.3 Forma és stílus                                                                                                                         .....................................................................................................................  67  

7.3.4 Menürendszer                                                                                                                           .......................................................................................................................  67  

7.3.5 Rugalmasság                                                                                                                            ........................................................................................................................  67  

7.3.6 Nyelv                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  68  

7.3.7 Tartalom és struktúra                                                                                                                ............................................................................................................  68  

7.3.7.1 Nyitólap                                                                                                                              ..........................................................................................................................  68  

7.3.7.2 A levéltár bemutatása                                                                                                        ....................................................................................................  68  

7.3.7.3 Kutatással kapcsolatos információk                                                                                   ...............................................................................  68  

7.3.7.4 Információk kezdő és laikus kutatóknak                                                                             .........................................................................  69  

4



7.3.7.5 Levéltári iratok leírása (adatbázisok)                                                                                  ..............................................................................  69  

7.3.7.6 Dokumentumgyűjtemények                                                                                                ............................................................................................  70  

7.3.7.7 Kiállítások                                                                                                                           .......................................................................................................................  70  

7.3.7.8 Publikációk                                                                                                                         .....................................................................................................................  70  

7.3.7.9 Szakmai információk                                                                                                          ......................................................................................................  70  

7.3.7.10 Egyéb                                                                                                                               ...........................................................................................................................  70  

7.4 Karbantartás                                                                                                                                    ................................................................................................................................  70  

8 Elektronikus iratok                                                                                                                                 .............................................................................................................................  72  

8.1 Az elektronikus irat fogalma és jellemzői                                                                                        ....................................................................................  73  

8.2 Az elektronikus iratok archiválásnak főbb problémái                                                                       ...................................................................  75  

8.2.1 Hardverfüggőség                                                                                                                      ..................................................................................................................  75  

8.2.2  Szoftverfüggőség                                                                                                                     .................................................................................................................  75  

8.2.3 Egyéb, a hozzáférést akadályozó tényezők                                                                              ..........................................................................  75  

8.2.4 Hitelesség                                                                                                                                 .............................................................................................................................  76  

8.3 Irattári és levéltári követelmények, szabványok                                                                              ..........................................................................  79  

8.3.1 Iratkezelő rendszerek                                                                                                               ...........................................................................................................  79  

8.3.2 Metaadatok                                                                                                                               ...........................................................................................................................  81  

8.3.3 Fájlformátumok                                                                                                                         .....................................................................................................................  83  

8.3.3.1 Egyszerű szövegek                                                                                                            ........................................................................................................  84  

8.3.3.2 Strukturált szövegek, összetett iratok                                                                                 .............................................................................  85  

8.3.3.3 Táblázatok                                                                                                                         .....................................................................................................................  85  

8.3.3.4 Adatbázisok                                                                                                                       ...................................................................................................................  85  

8.3.3.5 Képek, mozgókép- és hangdokumentumok                                                                       ...................................................................  86  

8.3.4 Adathordozók                                                                                                                           .......................................................................................................................  87  

8.4 Levéltári feldolgozás és megőrzés                                                                                                  ..............................................................................................  88  

8.4.1 Levéltári feldolgozás                                                                                                                 .............................................................................................................  88  

8.4.2 Megőrzési stratégiák                                                                                                                ............................................................................................................  89  

8.4.2.1 Migrálás                                                                                                                             .........................................................................................................................  89  

8.4.2.2 Emulálás                                                                                                                            ........................................................................................................................  90  

8.4.2.3 Technológiai megőrzés                                                                                                      ..................................................................................................  92  

8.4.2.4 Poszt-kusztodiális levéltár                                                                                                  ..............................................................................................  92  

8.4.3 Állományvédelem                                                                                                                     .................................................................................................................  92  

8.5 A magyarországi helyzet                                                                                                                 .............................................................................................................  94  

9 Levéltári rendszerek                                                                                                                              ..........................................................................................................................  97  

9.1 A levéltári rendszerekkel kapcsolatos fontosabb szempontok                                                        ....................................................  97  

9.2 Az E-Archívum                                                                                                                                ............................................................................................................................  98  

9.2.1 A rendszer általános szolgáltatásai és működőképessége                                                       ...................................................  99  

9.2.2 Levéltári szolgáltatások                                                                                                          ......................................................................................................  100  

9.2.2.1 Törzskönyv                                                                                                                       ...................................................................................................................  100  

9.2.2.2 Fondleírások                                                                                                                    ................................................................................................................  111  

9.2.2.3 Raktári jegyzék, Segédletek                                                                                             .........................................................................................  112  

5



9.2.3 Naplók                                                                                                                                    ................................................................................................................................  113  

9.2.4 Szervnyilvántartó                                                                                                                    ................................................................................................................  113  

9.2.4.1 Szervek                                                                                                                            ........................................................................................................................  113  

9.2.4.2 Segédtáblák                                                                                                                     .................................................................................................................  114  

9.2.5 Adminisztráció                                                                                                                        ....................................................................................................................  115  

9.2.6 Az internetes felület                                                                                                                ............................................................................................................  115  

9.2.6.1 Általános szolgáltatások                                                                                                   ...............................................................................................  115  

9.2.6.2 Törzskönyvi adatbázis                                                                                                      ..................................................................................................  115  

9.2.6.3 Segédletek                                                                                                                       ...................................................................................................................  116  

9.2.6.4 Digitalizált iratok                                                                                                               ...........................................................................................................  117  

 Irodalom                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  119  

6



1 Bevezetés

Az informatika a ’70-es években került be a levéltárosi köztudatba, legalábbis a legfejlettebb országok-
ban, hogy aztán a következő évtizedben megkezdje a mind a mai napig tartó diadalmenetét. A kezde-
tek után harmincvalahány évvel valószínűleg e tárgyban áll rendelkezésre a legbővebb szakirodalom, 
a levéltári tanácskozások, konferenciák 50-60%-a erről a témáról szól.

Miért következett be ez a földrengésszerű változás a levéltári szakmában? Kezdetekben (a ’70-es és 
’80-as években), az első nagy adatbázisok születése idején, a levéltárosi közösség szinte messianisz-
tikus várakozással tekintett az informatikára. Olyan eszközt látott benne, ami évszázados gondra je-
lent majd megoldást: a levéltárakban felhalmozódó szinte kezelhetetlen és kiaknázhatatlan adattöme-
get remélte a segítségével rendszerezni és kiaknázni. Egy-két évtizeddel korábban már megértünk 
egy hasonló várakozást, akkor a mikrofilmtől vártuk azt, hogy a tárolási és hozzáférési gondunkat 
megoldja. Ahogy a mikrofilm nem váltotta be a reményeket — ugyanakkor egy rendkívül értékes állo-
mányvédő és biztonsági eszközt kaptunk általa —, úgy következett be az informatikával kapcsolatban 
is a csalódás. Sőt, ez több volt, mint csalódás, mert a ’90-es években, amikor az elektronikus iratok 
kérdése került az érdeklődés középpontjába, a felsejlő nehézségek szorongással töltötték el a levéltá-
rosi közösséget. (Ez az állapot nagyon jól érzékelhető a korabeli szakirodalomban.) Az aggodalom 
még most sem múlt el teljesen, mert csak pár évtized múlva derül ki teljes bizonyossággal, hogy a 
napjainkban archivált elektronikus iratok megőrizhetők-e és hozzáférhetők-e hosszú távon. Most min-
denesetre az a meghatározó álláspont, hogy bár a problémát nem tudjuk megnyugtatóan megoldani, a 
helyzetet azért ellenőrzésünk alatt tarthatjuk.

Az informatika sok magától értődő irattani és levéltártani alapelvet megkérdőjelezett. A közelmúlt és a 
jelenkor levéltárosainak legfőbb dilemmája az, hogy mennyire működnek az évszázados elvek, léte-
zik-e egy olyan szakmai „mag”, ami egyaránt érvényes hagyományos és elektronikus környezetben. A 
szakmai kihívás óriási feladat elvégzésére sarkallta a nemzetközi levéltárosi közösséget. Szakértői 
csoportok „ástak le” az elvek legmélyére, hogy megtalálják ezt a „magot”, a lényeg lényegét.

A kihívás és az elvégzett munka hatalmas volt, az eredmények tiszteletet parancsolnak. Az elmúlt két 
évtized alatt a levéltárosok feltárták az irat és a levéltári anyag legmélyebb szerkezetét, az iratképzés 
folyamatait, valamint szabályait, és az eredményeket olyan ajánlásokban vagy szabványokban publi-
kálták, mint az ISADg, az INTERPARES vagy a MOREQ. Az informatikai kihívásnak köszönhetően 
ma sokkal jobban értjük a levéltári anyagot, mint pár évtizeddel korábban.

Feltétlenül ki kell emelni az informatikával kapcsolatos munka nemzetközi jellegét. Az előbb említett 
eredmények, de más sikeres projektek is szinte kivétel nélkül nemzetközi összefogás gyümölcsei. En-
nek oka egyrészt, hogy a levéltári munkában is egyre erősebb a társadalom által determinált integráci-
ós kényszer, másrészt a feladat olyan nagy, hogy csak a tudás és a tapasztalatok „összeadásával” re-
mélhetők eredmények.

Rendkívül izgalmas kérdés, és a téma szempontjából alapvetően fontos, hogy milyen történelmi-társa-
dalmi folyamatok váltották ki az informatika térnyerését a levéltárakban. A disszertáció következő feje-
zete ezt a kérdést próbálja felvázolni és megválaszolni.

Az informatika levéltári alkalmazása rendkívül sokrétű, ezért a disszertációban igyekeztem a legszéle-
sebb spektrumot átfogni és elemezni, még akkor is, ha tudom, hogy ez eléggé reménytelen feladat. A 
levéltári informatika ma már olyan sokrétű, hogy óhatatlan a szakértők specializálódása egy szűkebb 
területre, ma már nincs olyan polihisztor levéltáros, aki egyaránt jól ismerné az internet, az elektroni-
kus iratok vagy az adatbázisok kérdését.

Közismert tény, hogy az informatika hihetetlenül gyorsan változik, így van ez a levéltári alkalmazással 
is. A három, négy évvel ezelőtti ismeretek már sok tekintetben elavultak, az érdeklődő levéltárosnak 
állandóan karban kell tartania a tudását, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden új, divatos trendet 
követnie kellene. (A disszertáció lezárásának heteiben — 2007 júliusában — terjedtek futótűzként a 
nemzetközi levéltári elektronikus levelezési fórumokon egy új formátummal, az Open Document For-
mat-tal kapcsolatos hírek. Lehet, hogy a jövőben ez lesz a levéltárakban alkalmazandó 
iratformátum?). A változékonyság azonban a levéltár ellen hat, ezért a levéltárosi közösség kitartóan 
keresi az (technikai) állandót is a változásokban. A disszertáció írásakor, a körkép felvázolása mellett, 
elsősorban arra törekedtem, hogy a szilárd, tartós pontokat emeljem ki.
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2 Társadalom, levéltár, informatika1

2.1 Társadalmi változások  

Az utóbbi 20-30 évben a levéltárak világszerte óriási változásokat éltek át. Bár a levéltárak állandóan 
változtak és változnak, ez a folyamat a ’80-as években felgyorsult, ma már mások elvárások, értékek, 
más a gondolkodásunk, másképpen cselekszünk, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Röviden: más a filo-
zófiánk.

A változó filozófia elválaszthatatlan a funkcióváltozástól. A levéltár alapfunkciói — a jogbiztosító, a tör-
ténelmi forrásbázis-, a közigazgatási és a kultúraterjesztői funkció — mind léteztek és működtek az 
utóbbi évtizedekben, de a tartalmuk megváltozott a század végére.

Mind a filozófia-, mind a funkcióváltozást a társadalom determinálja. A levéltárak állandó jelzéseket 
kapnak a társadalomtól. A levéltárosi közösség a jelzéseket feldolgozza, és szakmai válaszokat ad 
(kezeli a megváltozott helyzetet), ez is egyfajta jelzés, immár olyan, amit a levéltár küld a társadalom 
felé. Ez egy interaktív „játék” amelynek során a társadalom, pontosabban az annak nevében fellépő 
hatalom kijelöli a levéltárak szerepét a „nemzeti színpadon”: levéltárak működését szabályzó jogsza-
bályokat alkot, intézményi struktúrákat hoz létre, büdzsét állapít meg stb. Nyilvánvaló, hogy a két fél 
nem egyenrangú, a levéltárosoknak kell alkalmazkodniuk a társadalomhoz és nem fordítva.

2.1.1 Az egyenlőség, a szabadság, a demokrácia és a verseny eszméje

A háború utáni európai politikai közéletet a jobb-, illetve a baloldali pártok, mozgalmak vetélkedése jel-
lemezte. Ha megnézzük, hogy milyen kérdések voltak napirenden a XX. század második felében, mi-
lyen elvekért küzdöttek a pártok, akkor azt kell mondanunk, hogy a baloldal sokkal aktívabb és meg-
határozóbb volt, mint a jobboldal.2 Antifasizmus (’40-es és ’50-es évek), dekolonializmus (’50-es évek-
től a ’70-es évekig), harmadik világ kérdése (’60-as évektől napjainkig), antirasszizmus (főleg a beván-
dorlók okozta társadalmi feszültség okán a ’70-es évektől kezdődően napjainkig) mind elsősorban a 
baloldal által favorizált kérdések és elvek voltak. Az első pillanatban talán nehéz belátni, hogy minden-
nek mi köze a témánkhoz, de ha ezen jelenségek mögé pillantunk, akkor megláthatjuk az egyenlőség 
és a szabadság eszméjét, amelyek a demokrácia alapját jelentik. A fasizmus ugyanis deklaráltan el-
lensége az egyenlőségnek, a szabadságnak és általában a demokráciának. A dekolonialista mozga-
lom a gyarmati népek szabadságát és egyenlőségét követelte, a harmadik világ felemelésének igénye 
és az antirasszizmus pedig szintén ugyanebbe a kategóriába sorolható. A jobboldal érdeme volt vi-
szont az antikommunizmus elvének felkarolása több fázisban is: az ’56-os magyar forradalom, a ’68-
as prágai tavasz és a ’70-es, illetve ’80-as évek lengyelországi munkásmegmozdulásainak eltiprása, 
az Alekszandr Szolzsenyicin és más korábbi rabok által leleplezett szovjet munkatáborok (főleg a ’70-
es és a ’80-as években) mind visszatérő okot adtak erre. Az antikommunizmus ugyanolyan eszmei-
politikai funkcióval bírt, mint az antifasizmus: az egyenlőség, a szabadság és a demokrácia hiányának 
számonkérését jelentette.

A ’60-as évek elején a nyugati országokban a társadalmi feszültségek látványos módon törtek felszín-
re a mindennapi életben, főleg a fiatalok kultúrájában. Először egy újfajta populáris zene vált hihetetle-
nül népszerűvé (Beatles, Rolling Stones és a többiek 1962-től kezdődően), majd ezzel párhuzamosan 
sorra tűntek fel olyan magatartásformák és nézetek, amelyek alapjában kérdőjelezték meg az addig 
általánosan elfogadott szokásokat, elveket. Néhány példa: extravagáns kinézet, divat — a mai általá-
nos „lezser” öltözködési szokás innen eredeztethető —, az úgynevezett szexuális forradalom, feminiz-
mus, abortusz-mozgalom, hippi-mozgalom. Az egész ’68 májusában, Párizsban csúcsosodott ki, ami-
kor a fiatalok mindent megkérdőjeleztek: az erkölcsöt, a társadalmi-politikai struktúrákat, a hagyomá-
nyokat, a klasszikus kultúrát.3 „Il est interdit d’interdire”, azaz „Tilos azt mondani, hogy tilos” — a híres-
sé vált korabeli falfirka tökéletesen kifejezte ’68 Párizsának lényegét. Az ezt hirdetők, az így viselke-
dők mindig a szabadságra és az egyenlőségre hivatkoztak, de valójában e mögött egy szélsőséges in-
dividualizmus állt, ami az egyéni jogokat próbálta a végtelenségig tágítani. Az európai társadalmak ’68 
örökségét többé-kevésbé pacifikálták, ami azt jelenti, hogy az akkori követelésekből sok minden elfo-
gadottá vált. A fiatalok a politikai csatát elvesztették, de a kulturális háborút megnyerték.4

1 Ez a fejezet nagyrészt A levéltárak filozófia- és funkcióváltozásai a XX. és XXI. század fordulóján (Levéltári Szemle, 2006/2, 4-
13. old.) című tanulmányomban leírtakon alapszik.
2 Az alább következő kérdéseket, elveket — jobboldali szemszögből — elemzi Jean Sévillia: Az értelmiség terrorizmusa (Buda-
pest, Kariosz kiadó 2005).
3 Jean Sévillia i.m. 95. old.
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Az emberi jogok előtérbe állítása is ekkor kezdődött meg (s tart a mai napig). Ezt az elvet mind a bal-
oldal, mind a jobboldal felkarolta — politikai érdekeinek megfelelően. Bár az emberi jogok magukban 
foglalják a kollektív jogokat is (például a kisebbségi jogokat), de ez utóbbiak is általában az egyének 
jogaiból erednek. Végső soron az egyéni jogok eszménye — ami lényegében nem más, mint az indivi-
dualizmus kiterjesztése5 — a XX-XXI. századi nyugati demokrácia fundamentumát jelenti.

A háború utáni baloldali társadalmi-gazdasági politika lényege a gazdaság területén a növekvő állami 
beavatkozás, a társadalmi életben a túlszabályozás, a jóléti és szociális háló fokozatos kiterjesztése, 
valamint a munkaidő fokozatos csökkentése volt.6 Ez a politika a ’70-es évek végére kifulladt, és a ko-
rábbi évtizedek gyors gazdasági fejlődését stagnálás váltotta fel. Ekkor erősödött meg a jobboldalon a 
neoliberális eszme, ami a gazdaságpolitikában a szabad piacot, a szabad versenyt állította középpont-
ba. A néhány országban hatalomra jutott neoliberáls jobboldal (legjelentősebb képviselői Margaret 
Thatcher és Ronald Reagan volt) igyekezett visszaszorítani az állami beavatkozást, csökkenteni az el-
vonást és az újraelosztást, valamint elhárítani a szabad verseny előtti jogi akadályokat. A neoliberáli-
sok társadalmi eszméje az egyén és a különféle közösségek felelősségét hangsúlyozza, ezért erre a 
politikára a közigazgatás decentralizálása7, és a privatizálás8 jellemző.

A szabad piac és a verseny megköveteli a tiszta, átlátható társadalmi és gazdasági viszonyokat, ma-
gyarán a piaci szereplőknek — beleértve az államot is — olyan egyértelmű szabályok szerint kell mű-
ködniük, amelyek biztosítják, hogy minden szereplő megkapja a fair versenyhez szükséges informáci-
ókat. Másrészről az állam, a közhatalom kordában tartásának igénye (a közszereplők felelősségének 
hangsúlyozásával) szintén liberális követelmény.9 Az eredmény az átláthatóság átfogó igénye volt úgy 
a magánszektorban, mint a közszférában, ami általános demokratikus követeléssé is vált.

A szabad piacból elsősorban a nagy vállalatok, pénzügyi és szolgáltatói konglomerátumok húztak 
hasznot. Először felgyorsultak a nemzetközi fúziók, majd megjelentek, és néhány évtized múltán meg-
határozókká is váltak a világgazdaságban a multinacionális cégek. Az új gazdaságban az első számú 
prioritássá a piac vált. A terjeszkedő cégek számára akadályt jelentettek az országhatárok, igyekeztek 
azokat átlépni, így a ’90-es években egy új fogalommal ismerkedtünk meg: globalizáció. Véleményem 
szerint az Európai Gazdasági Közösség/Európai Unió egyre átfogóbb integrációját elsősorban a glo-
balizáció kényszerítette ki, ugyanis a politikusok mintegy két évtizede felismerték: régiónknak csak így 
van esélye, hogy mind gazdasági, mind társadalmi tekintetben fölvegye a versenyt Észak-Amerikával 
és a Távol-Kelettel.

A piaci szemlélet figyelemre méltó változást eredményezett a gazdasági szereplők értékrendjében. 
Míg korábban a termékfejlesztés és a termelékenység volt a legfőbb érték, az új körülmények között 
egyre fontosabbá váltak a gazdasági tevékenység más, korábban járulékosnak tekintett tényezői. Már 
korántsem biztos, hogy az a termék vagy szolgáltatás győz a piacon, amelyik a legfejlettebb, hanem 
lehet, hogy az, amelyiknek a marketing háttere (piacfelmérés, reklámok stb.) a legjobb.

A reklám drámai gazdasági felértékelődése alapvetően befolyásolta a média szerepét a társadalom-
ban. Mindazonáltal igazságtalan lenne azt állítani, hogy ez volt az egyetlen ok. Amit ma médiának ne-
vezünk, ez a társadalmi jelenség a ’60-’70-es években alakult ki Észak-Amerikában, majd később 
meghódította Nyugat-Európát is. A tömegeknek szánt információ és szórakoztatás elsődleges eszkö-
ze lett a média, különösen a televízió. Mivel a média is erősen piacfüggővé vált, a minél több néző-ol-

4 Pierre Mendès-France mondása, idézi Sévillia, i.m. 105. old.
5 A korábban deviánsnak tartott kisebbségek (például homoszexuálisok, a társadalomból kivonulók: hippik, hajléktalanok) védel-
me mindig az emberi jogok hangsúlyozásával történt, illetve történik, ami alatt egyéni jog értendő. Eszerint az egyénnek joga 
van másnak lenni mint a többség, és ha több ilyen idividum csoportot, kisebbséget alkot, akkor az az egyéni jog alapján érde-
mel védelmet.
6 Ezen a téren nem volt lényeges különbség a hatalmon lévő jobb- vagy baloldal között, talán a kereszténydemokraták vagy a 
toryk visszafogottabbak voltak mint a szocialisták vagy a szociáldemokraták.
7 Néha fölcserélődtek a jobb- és a baloldali szerepek, például Mitterand elnöksége alatt indult meg a francia közigazgatás de-
centralizálása.
8 Az állami vagy társadalmi intézményekben szereplők felelőssége más, áttételes, míg a magánszektorban sokkal jellemzőbb a 
direkt felelősség. Egy magánvállalat tulajdonosa erősen és közvetlenül érdekelt a cég jó működésében, ezért szorosabb ellen-
őrzés alatt tartja a menedzsereket, és a felelősségrevonást vagy az elismerést is gyorsan, direkt módon gyakorolja. Állami in-
tézményeknél a vezetők egy másik állami intézmény (például egy minisztérium) felügyelete alá tartoznak, és az ottani vezetők-
nek nincs közvetlen (anyagi) érdeki kapcsolatuk az alárendelt intézménnyel, ezért a felelősségrevonás, illetve a jutalmazás 
nincs szoros összefüggésben a menedzserek teljesítményével. Ezért mondják a liberális politikusok, hogy az állam rossz gaz-
da, a megoldás pedig a privatizálás. Az más kérdés, hogy nagy magáncégeknél, ahol a munkafolyamat és a struktúra olyan bo-
nyolult, hogy a tulajdonosok csak nehezen kapnak áttekintő képet, a menedzserek hajlamosak előnyt kovácsolni az információ-
monopóliumukból. Másrészről a monopolhelyzetbe jutott magáncégek gyakran visszaélnek a helyzetükkel, ezért társadalmi 
kontroll szükséges (monopólium-ellenes törvények, átláthatóságot biztosító jogszabályok, versenyhivatalok stb.).
9 Lásd az előző lábjegyzetet.
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vasó-hallgató vonzása érdekében általánossá vált az erkölcsi normák áthágása és a színvonal drámai 
csökkenése. Röviden: a média rossz értelmű popularizálódásának lehetünk tanúi. Manapság ide is el-
ért az informatikai forradalom, és az internet vált a másik meghatározó információ-közvetítő médium-
má.

A fejlett nyugati világban a polgárok részesévé váltak a (majdnem teljes) szabadságnak, ám ezzel 
együtt a magánynak is, hiszen a korábban jól működő közösségek, mint például a család, felbomlot-
tak. Az emberek azonban nem érzik jól magukat az új helyzetben és keresik a (virtuális) kapcsolatot 
az elveszett közösségekkel — például a családkutatás útján. Ez tulajdonképpen egy elidegenedést 
követő identitáskeresés.

2.1.2 Az informatika szerepe a változásokban

A globalizált világban minden felgyorsult, a reagálási idő drámaian lecsökkent és alapvető dolgok érté-
kelődtek át. Legfőbb gazdasági értékké az információ vált, annak megfelelő áramlását pedig az infor-
matika biztosítja. Az informatika behatolt a társadalom és a gazdaság minden zugába, és átalakította 
azt. A fejlett társadalmakban az informatika a mindennapi kultúra részévé vált. Ezt a folyamatot nevez-
zük informatikai forradalomnak, amely egyszerre volt ösztönzője és eredménye a globalizációnak.

Az információs forradalom nyomán jött létre az információs társadalom. Az informatika robbanásszerű 
fejlődése és elterjedése a ’80-as évek elején kezdődött, amikor tömegesen jelentek meg a személyi 
számítógépek. Az addig csak kevés kiválasztott számára hozzáférhető eszköz az évtized végére milli-
ók munkaeszközévé, használati tárgyává vált. A levéltárakban a PC-kkel beköszöntött a szeparált kis 
állományépítések kora. A következő cezúra a ’90-es évek közepére datálható, amikor az internet ter-
jedt el hasonló gyorsasággal. Ekkortól lehetőség nyílt arra, hogy az elkülönített kis adatállományokat 
nagy rendszerbe integrálják, és ezzel az értéküket megsokszorozzák.

Az információs–kommunikációs forradalomnak a témánk szempontjából legfontosabb következménye 
az volt, hogy a XXI. század elejére kialakult egy olyan általános magatartás és felfogás, amit a levéltá-
rak sem hagyhatnak figyelmen kívül. Az új kor új embere már megköveteli az adatokhoz való rendkívül 
gyors hozzáférést, türelmetlen, nem nagyon hajlandó a levéltárakban megszokott aprólékos kutató-
munkára vagy a hosszadalmas, többlépcsős iratazonosításra, és egyre inkább csak az interneten elér-
hető információra hagyatkozik.

* * *

Röviden összefoglalva a fentiekben elmondottakat: az elmúlt hatvan évben a szabadság és az egyen-
lőség eszméire épülő demokrácia — mely eszmék fő eredője az individualizmus volt, és megvalósulá-
sának eredménye egy még inkább kiterjedt individualizmus lett — soha nem látott mértékben teljese-
dett ki. A gazdaságban ugyanezen folyamatot a szabad piac–szabad verseny fémjelezte, amelynek 
alapvető követelménye az átláthatóság volt, produktuma pedig a globalizáció lett. Az egyre inkább az 
informatikát használó információ-központúnak nevezett társadalomban kiemelt szerepet kapott a mé-
dia, az egész folyamatot pedig növekvő elidegenedés kísérte.

Nem szabad azt hinnünk, hogy ezek egyetemes, sőt örök tendenciák és értékek. Az előzőekből vilá-
gosan kitűnik, hogy itt az európai kultúra fejlődésének, pontosabban fogalmazva előrehaladásának és 
kiteljesedésének produktumairól van szó, ami a globalizáció révén szinte az egész világon jelen van. 
Az azonban korántsem bizonyos, hogy ez így is marad, mert egyrészt más értékek is előtérbe kerül-
hetnek magán az európai kultúrán belül — gondoljunk csak arra, hogy például az ökológiai egyensúly 
vagy a fenntartható fejlődés elve milyen fontossá vált az utóbbi harminc évben —, másrészt más kul-
túrák is dominánssá válhatnak — elég utalni a távol-keleti országok vagy India gyors gazdasági fejlő-
désére az utóbbi évtizedekben —, amelyek értelemszerűen más értékrendszerrel bírnak. Az azonban 
teljesen bizonyosnak tűnik, hogy az informatika visszavonhatatlanul beágyazódott az emberiség anya-
gi és szellemi kultúrájába.
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2.2 A levéltárak filozófiájának változásai  

2.2.1 Popularizálódás

Az utóbbi 30 évben a levéltárak a többnyire elzárt, „arisztokratikus”, akadémiai vagy egyetemi tudósok 
számára rezervált kutatóhelyekből nagyszámú kutatót kiszolgáló, másolatokat nagy tömegben készítő 
intézményekké váltak. Az új kutatók nagyrészt laikusok, többségük saját családjának történetét kíván-
ja megismerni. A genealógiai kutatások reneszánsza Európában a ’70-es években kezdődött és tér-
nyerésük, ha lassuló ütemben is, de mind a mai napig tart.10 Tulajdonképpen a családkutatók nagy-
számú megjelenésével nyílt az első rés a levéltárak zárt világán, amelyek általában vonakodtak felad-
ni „tudományos jellegüket”. Más szavakkal: a levéltárak elkezdtek popularizálódni. A jelenség fő társa-
dalmi okát az előbbiekben említettem: az elidegenedés. Ám a genealógiai hullámnak van egy demok-
ratikus vonása is, amire érdemes odafigyelni: a családkutatók ugyanis származástól függetlenül kutat-
ják őseiket, és rendkívül büszkék rájuk (a második világháború előtti genealógiai kutatások viszont — 
legalábbis Magyarországon, de gyaníthatóan más európai országban is — szinte kizárólag nemesi 
ősök felkutatására irányultak, főleg társadalmi előnyszerzés céljából). Másrészt az új kutatók azért dol-
gozathatnak szabadon a közlevéltárakban, mert ez alkotmányos joguk.

A levéltáraknak meg kellett felelniük az új kutatói igényeknek: mikrofilmezték, később digitalizálták a 
leggyakrabban használt anyagokat, tájékoztató lapokat, új, könnyen használható segédleteket szer-
kesztettek, kutatást segítő oktató videókat, internetes honlapokat készítettek családkutatói rovattal, tá-
mogató kutatói köröket szerveztek stb.

2.2.2 Átláthatóság és nyitottság

A közszereplők átláthatóságának, valamint az állampolgárok információhoz való jogának biztosítása a 
levéltárakban úgy jelentkezett, hogy az iratok ún. zárt periódusa egyre rövidült, és egyre több irat vált 
hozzáférhetővé.11 A ’70-es évekre Nyugaton általános lett a 30 éves zárolási idő, majd a ’90-es évek-
től fogva Közép-Kelet-Európában is. Ebben a régióban a diktatúrától való megszabadulás után felül-
vizsgálták az iratminősítési szabályokat, és radikálisan csökkentették a titkosított iratok körét. Erős po-
litikai támogatást kapott ez a kérdés az európai intézmények részéről, ahol ilyen értelmű javaslatok és 
határozatok születtek.12 Egyéb tekintetben is demokratikussá vált a levéltári kutatás, például ma már 
nem lehet különbséget tenni belföldi és külföldi kutatók között.13

Ugyanakkor ezzel ellentétes folyamatnak is tanúi lehettünk, mert a személyes adatok védelme egyre 
szigorúbban lett szabályozva. Az ellentmondás csak látszólagos, arról van szó, hogy a jogalkotók elté-
rően ítélik meg a közszereplőket (közszerepléseket) és a magánjellegű adatokat.14

A levéltárak érdekévé vált, hogy megismertessék magukat. Egyrészt a „tömegnyomás” is erre sarkall-
ta őket, másrészt demokratikus viszonyok között versengés van a pénzügyi forrásokért és azon intéz-
ményeknek, amelyek jobban el tudják adni magukat, jobb az esélyük. A nyitottság eredményeként sor-
ra jelentek meg népszerű levéltári kiadványok, attraktív internetes honlapok, népszerűsítő rendezvé-
nyek (kiállítások, nyílt napok), rendszeresen publikált éves jelentések.

10 A francia levéltárakban több statisztikai felmérés történt, melynek adatai árulkodók. A családkutatók aránya a következőkép-
pen változott: 1969: 3%, 1979: 30%, 1986: 44%, 2002: 56%. Lásd: Gérard Ermisse: La communication (Gazette des Archives, 
1988 No. 141, 200.old.), illetve ugyanő: L’étude sur les publics des Archives de France (Comma 2003.2-3, 71. old.)
11 A Nemzetközi Levéltári Tanács a kezdetektől fogva bátorította az ilyen kezdeményezéseket, először az 1966-os rendkívüli 
washingtoni kongresszuson. Ez folytatódott 1967-ben a X. CITRÁn (Kopenhága 1967), majd az 1968-as madridi kongresszu-
son, ahol a 30-éves periódust mint ajánlást a kongresszus elfogadta. A kongresszusokról lásd az Archivum XVI. és XVIII. köte-
tében az ajánlásokat (233., illetve 213. old.), a CITRÁról pedig az Actes de la dixième conférence internationale de la Table 
ronde des archives, CIA Paris, 1969.
12 Lásd például az Európa Tanács (Council of Europe) OJ C 314, 512, 1991 és az OJ C235, 238, 1994 sz. dokumentumait, va-
lamint az Európai Tanács (European Council) 717/71c/13 July 2000 sz. ajánlását ’Draft Recommandation No. R (2000) of the 
Committee of Ministers to Member States on a European Policy on Access to Archives’ címen. Az egész kérdéskör összefogla-
lóját lásd Iván Székely, Charles Kecskeméti: Access to Archives (Strasbourg 2005) c. művében.
13 Ennek egyik első konkrét követelése szerepel a washingtoni kongresszus ajánlásában — lásd a 11-es lábjegyzetet.
14 Lásd például Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flow of Personal Data. Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), Paris 1980. vagy Convention for the protection of individuals with regard to automatic pro-
cessing of personal data. Council of Europe, Strasbourg, 28 January, 1981. European Treaty Series No. 108. vagy Directive 
95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of perso-
nal data and on the free movement of such data. Official Journal of the European Communities No. L 281/31, 23.11.1995. Az 
egész kérdéskör összefoglalóját adja Székely Iván: Adatvédelem és nyilvánosság c. tanulmánya (www.hte.hu/ob/1.pdf).
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2.2.3 Piaci szemlélet

Az XX. század végén a közintézményekben is fokozatosan teret nyert a piaci-gazdasági szemlélet. 
Nem voltak kivételek ez alól a levéltárak sem: egyre fontosabb szempont lett a költséghatékonyság és 
a rentabilitás, nem ritka ma már a levéltári intézmények átvilágítása sem, mert a fenntartó tőlük is 
megköveteli az ésszerű gazdálkodást. Mint minden más intézménynek, a levéltáraknak is új gazdasá-
gi fogalmakban kell gondolkozniuk és a szerint cselekedniük: projekteket indítanak és vezetnek, gon-
dot fordítanak a public relation-re. A közforrásokért folyó verseny a piaci szemléletet erősíti, az általá-
nossá vált pályázatok elbírálása gyakran ilyen szempontok alapján történik.

2.2.4 Médiakultúra

A levéltárakat jelentősen befolyásolta a médiakultúra. Megfelelő témaválasztással az előbb említett 
népszerű kiadványok, honlapok és rendezvények révén széleskörű érdeklődésre tarthatnak számot. A 
legjobb módszer annak tűnik, ha valamely, az érdeklődés középpontjában álló témát választ ki a levél-
tár (marketing). Jó példa erre az az eset, amikor a londoni Public Record Office 1998-ban — meglova-
golva a hasonló című hollywoodi film népszerűségét — kiadta a Titanic c. dokumentum-válogatását.15 

Avagy amidőn a budapesti Nyílt Társadalom Archívuma kiállítást rendezett Papparazzik címen Diana 
walesi hercegnő 1997-es halálos balesetét követően.

A népszerű témák prezentálása a trendet követi, azaz stílusuk színes és közvetlen, bőven alkalmaz-
nak effektusokat és képeket, amelyek mind a figyelemfelkeltést szolgálják.

2.2.5 Gyorsuló idő és információ-központúság

Közismert, hogy az informatika teljeskörűen átfogja a levéltárak tevékenységét. Használják az ügyvi-
telben, a levéltár-igazgatásban, a nyilvántartásokban, az iratgyarapodásban (elektronikus iratok), az 
iratok adatainak feldolgozásában (adatbázisok), a kommunikációban (internet, CD-k stb.). A levéltárak 
legfontosabb kommunikációs eszközévé mára az internet vált, és elképzelhető, hogy a jövőben a leg-
fontosabb szakmai eszköz is ez lesz, mert az elkülönített adatállományok egyre nagyobb része kerül 
fel a hálóra, és így egyre szélesebb körű szakmai rendszerek alakulnak ki. Sok levéltárban vette kez-
detét retrospektív feldolgozási munka, azaz meglévő kiadványok, segédletek adatait táplálják be új in-
formatikai rendszerekbe. Ennek a trendnek a legjobb példája az Encoded Archival Description (EAD), 
amely új szabvánnyá vált, és amelyet kimondottan ilyen feladatokra fejlesztettek ki.16

Az elektronikus iratok megjelenésével jelentősen lerövidül a levéltárba adás határideje. A hagyomá-
nyos iratok esetében általános 15-20 év immár nem tartható, mert addigra az elektronikus iratok szá-
mítógépes környezete annyira megváltozik, hogy az iratok egyáltalán nem vagy csak alig olvashatók.

Lényegesen átalakult az iratképző és a levéltáros kapcsolata is. Körülbelül a XX. század közepéig a 
levéltárosok meglehetősen passzív szerepet játszottak, hiszen jobbára csupán átvették a szervektől 
érkező iratokat.17 Az iratmennyiség robbanásszerű növekedése később arra kényszerítette a szakmát, 
hogy már az iratok születésénél „bábáskodjék”. A levéltárosok kötelesek ellenőrizni a szervek iratke-
zelését, így csökkentve a levéltárba kerülő iratok mennyiségét, és javítva azok minőségét. Az elektro-
nikus korszakban ez már nem elégséges, hiszen már a rendszer tervezésekor, tehát jóval az elektro-
nikus iratok létrejötte előtt eldől, hogy azok milyen struktúrával, attribútumokkal és metaadattal stb. ke-
letkeznek. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy a levéltárosokat, ha érdemben akarják befolyásolni az 
iratképzést, már a programozás előtt be kell vonni a tervezésbe. (Az igazság az, hogy még a fejlett 
nyugati országokban is ritkaságszámba megy, hogy a levéltáros szerepet kap ebben a korai fázis-
ban.)18

Az információs-kommunikációs forradalom következtében kialakult, az előbbiekben említett  új maga-
tartás és felfogás, az új kor új embere megjelent a levéltárakban is. Kanadában a ’90-es években fi-
gyeltek fel erre a szemléletre, amit ők „instancy"-nak (sürgetés, sürgősség) neveztek el. Az ilyen 

15 Titanic: Report and Transcripts of Evidence submitted to the British Commission of Enquiry into the loss of the SS Titanic. Do-
cument Pack. London, 1998. Public Record Office
16 Ismertetését lásd az 5.2.4-es fejezetnél.
17 Ezt a szemléletet jól tükrözi az angol Hilary Jenkinson sokáig széles körben osztott elmélete, mely szerint az iratok történeti 
értéke az adminisztratív értéktől függ, tehát amit a szervek értékesnek vagy értéktelennek tartanak, azt a levéltárosnak respek-
tálnia kell. Sir Hilary Jenkinson: A Manual of Archival Administration, 2nd ed., London 1937.
18 Andrew McDonalds (szerk.): Electronic Records: a Workbook for Archivists (ICA Studies 2005, 25. old.).
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igénnyel fellépő kutató — „one minute researcher", azaz egyperces kutató — csak egy adatot keres, 
de azt azonnal meg akarja kapni.19

Mivel manapság már hihetetlenül sok adat és információ van a világhálón, egyre többen már csak erre 
hagyatkoznak, és ami nem jelenik meg az interneten, azt egyszerűen nemlétezőnek tekintik. Az infor-
mációs társadalom a levéltáraktól adatszolgáltatást vár. A klasszikus levéltári feladatok, mint például 
fondok kialakítása, őrzése, rendezése, leírása nem számít olyan szolgáltatásnak, amit ez a társada-
lom értékel.20

2.3 A levéltárak funkcióinak változásai  

A történelem során a levéltárak társadalmi alapfunkciói folyamatosan változtak. Az alapfunkciók, a jog-
biztosító, a történelmi forrásbázis-, a közigazgatási és a kultúraterjesztői, állandóan jelen voltak, egy-
más mellett éltek21, viszont egyrészt a súlypont időről időre változott, azaz hol az egyik, hol a másik 
funkció került előtérbe, másrészt — és ez még fontosabb — a társadalmi változásoknak megfelelően 
más és más tartalommal töltődtek meg.

A XIX. század utolsó harmadáig a levéltárakban egyértelműen a jogbiztosító szerep volt a meghatáro-
zó. A modern történettudomány megszületése után, amikor a professzionális kutatók egyre nagyobb 
számban használtak forrásul levéltári anyagot, viszont fokozatosan előtérbe került a történeti forrásbá-
zis-funkció, majd a XX. század első harmadában túlsúlyba is került, ekkor váltak a levéltári intézmé-
nyek történetírói műhelyekké.22

Európa tekintélyelvű országaiban a két háború között, illetve a II. világháború alatt fontos levéltári 
funkcióváltozás történt. A jogbiztonság megroppant, az iratok jogi bizonyító ereje gyakran semmivé lett 
egyik napról a másikra (kisajátítások, elkobzások, államosítások stb.), tehát a jogbiztosító funkció hát-
térbe szorult. A háború után a demokratikus európai országokban ez a funkció visszanyerte a korábbi 
szerepét, nem úgy a kommunista országokban, ahol a helyreállítás értelemszerűen a rendszerválto-
zás után következhetett be a ’90-es években.

A XX. század második felében úgy Nyugat-, mint Kelet-Európában jelentősen megnövekedett a levél-
tárak közigazgatási szerepe a szervek iratkezelése és irattára fölötti általánossá vált ellenőrzés követ-
kezményeként. Ekkor terjedt el a kultúraterjesztő szerepkör is, ami kezdetben főleg kiállítások rende-
zésében és dokumentum-gyűjtemények összeállításában, illetve levéltár-látogatások szervezésében 
merült ki.

A funkcióknak az elmúlt 30 évben változó tartalmát az előzőekben — más összefüggésben — már 
említettem, ezek tehát a következők:

• A történeti forrásbázis-funkciónál a tudományos kutatások mellett polgárjogot nyert, sőt immár túl-
súlyba került a többnyire laikusok által művelt „mikrotörténelem” (család- és helytörténeti kutatás).

• A jogbiztosító funkciónál két ellentétes elv érvényesült: a köziratok (adatok) hozzáférése egyre 
könnyebbé vált, a személyes adatok viszont egyre védettebbek lettek.

• A közigazgatási funkció egyre nagyobb hangsúlyt kap az utóbbi időben, mert az elektronikus ira-
tok térnyerésével a levéltárosokat aktívan be kell vonni az iratkezelés megtervezésébe (például 
kormányzati elektronikus iratkezelési szabványok kidolgozásánál).

• A kultúraterjesztő funkció — elsősorban a média-eszközök alkalmazásával — fontos szerepet ka-
pott a levéltár image-ének alakításában.

Az informatika és a levéltári funkció két, eltérő kategória, összehasonlító vizsgálatuk irreleváns lenne. 
Ugyanakkor, amint a fentiekben láttuk, a levéltári funkciók változásait olyan társadalmi változások 
kényszerítették ki, melyeket minden tekintetben áthatott az informatika: olyan konkrét intézkedések, 

19 Barbara Craig: Old Myths in New Clothes: Expectations of Archives Users (Archivaria 45, Spring 1998, 122. old.)
20 Hartmut Weber: Use the Key and Play a Part (Archives in International Context, Sbornik prispevku z mezinárodni konference 
29. zári  1. víjna 2004; 146. old.).
21 A kultúraterjesztői szerep csak a XX. század közepén jelent meg markánsan a levéltárak életében.
22 Természetesen ez csak általánosságban, tendenciájában igaz. Óváry Lipót például a következőt írta 1908-ban: „Az Országos 
Levéltár továbbá nem egyéb voltaképpen, mint egy a Belügyminisztériumnak alárendelt heraldikai és nemességi osztály. Folyó 
ügyeink majdnem 9/10 részét nemességi ügyek, ősfák vizsgálata, címerek meghatározása képezik, azonkívül a törzskönyvbi-
zottság az Országos Levéltár két legképzettebb tisztviselőjét (…) állandóan igénybe veszi (…).” Idézi: Iványi Emma: Adalék az 
Országos Levéltár történetéhez. (Óváry Lipót országos főlevéltárnok levele 1908. február 15-én Wlassics Gyulához, Levéltári 
Szemle, 1964/4. 182. old.)
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tevékenységek, projektek stb. eredőjeként jelentek meg, melyekben kiemelt szerepet kapott az infor-
matika, mint eszköz. Úgy is fogalmazhatunk, hogy informatika nélkül a levéltárak funkcióváltozásai 
nem mehettek volna végbe, vagy legalábbis más lett volna az eredmény, ha nem állt volna rendelke-
zésre.

2.4 A levéltári elméletek változásai  23  

A levéltári elméletek a XX. században meglehetősen stabilnak bizonyultak, és az egész időszakban — 
legalábbis Európában — a proveniencia-elv primátusát konstatálhatjuk. Persze a kérdés korántsem 
egyszerű, mert egyrészt ennek az elvnek is sok interpretációja van, másrészt — különösen a század 
végén — az informatika rohamos térnyerésével az iratképzés, maguk az iratok és a levéltárak is jelen-
tősen megváltoztak, az eltérő körülmények (gyakorlat) pedig megkérdőjelezték az uralkodó elmélet 
helyességét. Nincs ebben semmi új, mondhatjuk, ez az élet rendje: még a legbriliánsabb teória sem 
örökérvényű, különösen nem a társadalom-tudományokban, így a levéltártudománynak (is) követnie 
kell az őt létrehozó közeg, az élet változásait, azaz az elméleteket időről időre újra kell gondolni. Ami 
kiállja a próbát, megmarad, ami nem, az legfeljebb a (levéltár)történetírók munkáiban marad majd 
fenn. A következő oldalakon azt próbálom röviden vázolni a nemzetközi szakirodalom segítségével, 
hogy milyen elméleti kihívások érték-érik a proveniencia-elvet, és milyen irányban változott a róla alko-
tott felfogás. Hogy megértsük a napjainkban főleg az informatika által generált elméleti vitákat, a levél-
tártörténetben vissza kell mennünk több mint 100 évet, mert így válnak érthetővé az eltelt időszakban 
kialakult, témánk szempontjából fontos elméletek.

1898-ban jelent meg Samuel Muller, Johan Feith és Robert Fruin holland levéltárosok kézikönyve, 
amit sokan a modern levéltártudomány kezdetének tekintenek.24 A mű, melynek alapelvei ma is helyt-
állóak, főleg a szerzők tapasztalataira épült, és tükrözte az akkori viszonyokat. A századforduló előtti 
holland államszervezet centralizált és áttekinthető volt, jól működött, és ami a legfontosabb, az irat-
együttesek szerkezete nagyrészt megfelelt a létrehozó szervezet struktúrájának.25 Ennek megfelelően 
a holland levéltárosok túlléptek a XIX. században, Franciaországban megfogalmazott „Le respect des 
fonds”-koncepción,26 amennyiben nem elégedtek meg azzal a követelménnyel, miszerint az egy szerv 
által a rendeltetésszerű működése során felhalmozott iratokat nem szabad összekeverni más szerv 
hasonlóképpen létrehozott irataival, hanem erősen ajánlották: a levéltáros úgy alakítsa ki a fondot, 
hogy az tükrözze az iratképző szerv struktúráját és működését.27

Hilary Jenkinson angol levéltáros munkássága volt a következő mérföldkő az európai levéltárelmélet 
fejlődésében, aki a harmincas években fejtette ki az iratok bizonyító jellegét középpontba állító elméle-
tét.28 Szerinte a levéltáros fő feladata az, hogy feldolgozó munkájával részrehajlás nélkül őrizze meg 
azt a képet, amit az iratképző szervek és személyek öntudatlanul magukról kialakítottak. Ha azonban 
a levéltárosnak csak ilyen passzív szerepet szánunk, akkor alig van mód olyan beavatkozásra, mint 
például a selejtezés. Mivel nem lehet mindent megőrizni, Jenkinson a mennyiség csökkentésének fe-
lelősségét az iratképzőkre hárította: nekik kell selejtezni, nem a levéltárosnak.

Theodore R. Schellenberg volt a következő meghatározó személyiség, és nem véletlen, hogy ő ameri-
kai levéltáros volt. Az USA-ban a ’30-as és ’40-es években a National Archives-ban szembesültek elő-
ször az iratok robbanásszerű növekedésével, ami a megnövekedett állami szerep (New Deal, világhá-
ború) következménye volt. A levéltárosnak, ha nem akarta, hogy elborítsa az irattömeg, a szervnél 
működő "iratmenedzserrel" (records manager) együttműködve kellett értékelni, selejtezni, előkészíteni 
az iratokat, még a levéltárba szállítás előtt. Schellenberg az iratértékelésre helyezte a hangsúlyt, és 
tudományosan elemezte az irat értékének fogalmát, ami a legjobb módszer volt ahhoz, hogy a levéltár 
eldöntse: melyik irat értékes és melyik nem, így lehetővé téve a nagyarányú selejtezést.29

23 Ez a fejezet részben A Nemzetközi Levéltári Tanács XIII. kongresszusa — Peking, 1996. szeptember 1-7. (Levéltári Szemle, 
1997/2, 39-47. old.) című cikkemben leírtakon alapszik.
24 Samuel Muller, Johan A. Feith, Robert Fruin: Manual for the Arrangement and Development of Archives (1940 New York, an-
gol fordítás).
25 Terry Cook: Archives in the Post-Custodial World; Interaction of Archival Theory and Practice since the Publication of the 
Dutch Manual in 1898  (Archivum XLIII. p. 193-194. old.)
26 Erről, valamint a proveniencia-elvről és általában a fondról értekezik Michel Duchein: Le respect des fonds en archivistique,  
principes théoriques et problèmes pratiques (Gazette des archives, 97, 1977, 71-96. old.) c. kitűnő cikkében.
27 Peter Horsman: The Last Dance of the Phoenix or the De-discovery of the Archival Fonds (Archivaria No. 54, Fall 2002, 12. 
old.)
28 Sir Hilary Jenkinson: A Manual of Archival Administration, 2nd ed., London 1937
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Schellenberg proveniencia-elvre épülő nézete szerint a levéltárosnak az értékelés előtt meg kell is-
mernie a szerv helyét az adminisztratív hierarchiában, tisztában kell lennie a szerv egészének és szer-
vezeti egységeinek pontos funkcióival, tevékenységükkel és működésükkel (azaz a funkciók gyakorlá-
sának eredményével), valamint azzal a szélesebb politikai-társadalmi-gazdasági közeggel, amiben a 
szerv működött. A konkrét értékelésnél a levéltárosnak a következő kérdésekre kell választ találnia, és 
a döntését meghoznia: 1) A szervben melyik szervezeti egység hozza a stratégiai döntéseket, illetve 
melyik határozza meg az eljárásokat? 2) Melyik egység készíti elő a döntéseket? 3) Az egyes irat-
együttesek milyen funkciókat tükröznek? Az adott funkció lényeges, vagy lényegtelen? Mely irategyüt-
tesek mutatják az összekapcsolódó funkciókat? 4) Mely iratok reprezentálják mintaként az alsóbb 
szintű szervezeti egységek munkáját? Ha a levéltáros a fenti szempontok szerint értékelte az iratokat, 
akkor kellően dokumentálta, bizonyította a szerv működését.

Schellenbergnél tehát a levéltári anyag értékelésénél a hangsúly már nem az iratok tartalmán volt, ha-
nem az iratképzőkre vonatkozó információkon, amit manapság kontextusnak nevezünk.30 Azonban az 
iratok tartamának előtérbe állítása egy örök (kutatói) igény, ami jelentkezett levéltári elméletekben is.

Hans Booms német levéltáros 1972-ben publikálta az iratértékelésre vonatkozó nagy visszhangot ki-
váltó cikkét.31 Booms szerint a társadalomnak magának kell definiálnia értékeit, és ezeknek a levéltári 
anyagban tükröződniük kell, ami a klasszikus, az iratképzőre épülő levéltári elvvel nem érhető el. Kö-
vetkezésképpen szerinte a levéltárosoknak kutatásokat kellene végezni (külső szakértők bevonásával) 
arról, hogy a közvélemény mit tart fontosnak-értékesnek, és ez alapján össze kellene állítani egy ún. 
dokumentációs tervet, azaz a megőrzésre kiválasztandó iratok jegyzékét.32

Booms cikkét már megjelenése után is sokan vitatták (sőt, később maga a szerző is módosította néze-
teit), de a proveniencia-elv igazi reneszánsza a 80-as években kezdődött. Terry Cook kanadai levéltá-
ros állítása szerint a Kanadai Nemzeti Levéltárban, ebben az időszakban a hangsúly a tartalomról 
(amerikai hatás) fokozatosan átkerült az összefüggésekre. A levéltárosok munkájukban egyre többet 
foglalkoztak az ún. makrokontextusokkal, az iratképző funkcióival, programjával, tevékenységével. 
(Ennek, amint azt az 5.2.1-es és 5.2.2-es alfejezetekben meglátjuk, informatikai szempontból komoly 
jelentősége van.) Kidolgoztak egy funkcionális-strukturális értékelési modellt, amivel az iratképző szer-
vet vizsgálják meg. Ezzel kb. egy időben, Hollandiában is kifejlesztettek egy hasonló módszert, amit 
PIVOT-nak neveztek el.33

A XX. század közepéig a szervek többsége egy viszonylag egyszerű (mono-)hierarchikus rendben 
működött, és a keletkezett iratok ezt a rendet többnyire pontosan leképezték. A levéltárosok ennek 
megfelelően alakították ki leíró-koncepciójukat, ami a klasszikus proveniencia-elven nyugodott. Egy 
ausztrál levéltáros, Peter Scott fejtette ki még a hatvanas-hetvenes években írt publikációiban,34 hogy 
a szimpla irat–létrehozó szerv kapcsolat már nem érvényes. A szervek nem egy mono-hierarchikus 
rendben működnek, hanem a kapcsolatok többoldalúak és gyorsan változnak. Elmélete szerint a levél-
tári anyag leírásának nem szabad a fondokban található iratok ismertetéséből állni. Sokkal inkább a 
többszörös keresztkapcsolatokat (multiple interrelationships) kell leírni a létrehozó szerv és az irat-
együttesek között. Többszörös kapcsolatról lévén szó, ez éppúgy fennállhat iratgyüttes/irategyüttesek 
és szerv/szervek, irategyüttes(ek) és irategyüttes(ek) között.

Ez az elmélet a sorozat-elv nevet kapta, ami mögött valójában az ausztrál levéltárosok azon törekvése 
áll, hogy kiküszöböljék a proveniencia-elv legnagyobb fogyatékosságát, a kontinuitás hiányát.35 

Ugyanis a fondképzőre építő proveniencia-elv értelmében, ha egy szerv megszűnik vagy jelentős vál-
tozás áll be a jogállásában, működésében, akkor a fondját le kell zárni. A funkció, a feladat azonban 
nem szűnik meg, ez már egy új iratképző által létrehozott fondban megy tovább. Figyelembe véve a 
politika által generált rendszeres állam- és közigazgatási változásokat, érdemes az egy funkcióhoz, 

29 Schellenberg a levéltári információra és annak értékére vonatkozó elméletét több munkájában is kifejtette, így a Modern Ar-
chives, Principles and Techniques címűben (Chicago 1956), valamint a The Appraisal of Modern Records (in Bulletin of the Na-
tional Archives No. 8, Nat. Arch. Publication No. 57-5, 1956) c. művében is.
30 Ennek kifejtését lásd a 4-es fejezetben, különösen a 4.1-es alfejezetben.
31 Hans Booms: Gesellschaftsformen und Überlieferungsbildung; Zur Problematik archivalischer Quellenbewertung (Archiva-
lische Zeitschrift 68, 1972)
32 Érdekes módon, bár Booms a ’80-as években hoszú évekig a német Szövetségi Levéltár elnöke volt, a meghirdetett elméletet 
sohasem ültette gyakorlatba, alkalmazásáról nincs hírem, így az egészet úgy tekinthetjük, mint egy érdekes szakmai eszmefut-
tatást, amit egyébként több nyelvre lefordítottak, és mind a mai napig gyakran idéznek.
33 Terry Cook: Archives in the Post-Custodial World; Interaction of Archival Theory and Practice since the Publication of the 
Dutch Manual in 1898 (Archivum XLIII, 200-201. old.)
34 Lásd például Peter Scott: The Record Group Concept: a Case for Abandonment (American Archivist 29, October 1966)
35 A sorozat-elv részletes kifejtését lásd az 5.2.2.2-es alfejezetben.
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feladathoz stb. köthető iratokat sorozatokká egyesíteni. Ez az egyesítés érinthet fondokat vagy fondré-
szeket egyaránt, ami — akárhogyan is nézzük, és akármilyen fogalmakat használjanak az ausztrál 
kollégák — szöges ellentétben áll a proveniencia-elvvel.

A XX. század utolsó évtizedeiben az informatika térhódítása teljesen felbolygatta a levéltárelméletet 
is. A számítógépes "hőskorszak" kezdetén, a hetvenes években még nem volt számottevő változás, a 
levéltárosok az elektronikus információ tartalmának feldolgozására helyezték a hangsúlyt. Ez közel állt 
a könyvtári felfogáshoz, egy-egy rekord hasonlított egy-egy katalóguslaphoz. Mindez akkor érthető 
volt, mert a levéltárakba kerülő számítástechnikai anyag önállóan is megálló, statikus, főleg statisztikai 
jellegű adatbázisokból állt.

A nyolcvanas évek közepétől gyökeres változások történtek az információs társadalomban és techno-
lógiában. Általánosan elterjedtek a relációs adatbázisok az egyetemeken, a kormányzatban és az üz-
leti életben (sőt, a levéltárakban is). A relációs rendszerek jellegzetessége volt, hogy napról-napra vál-
toztak, az adatok mellett szövegeket, képeket, hanganyagot is integráltak a rendszerbe, és az iratok 
tulajdonképpen ezeknek szüntelen kombinációiból keletkeznek: ekkor jelentek meg tömegével az 
elektronikus iratok. A folyamatot felgyorsította a számítógépes hálózatok robbanásszerű terjedése a 
kilencvenes években. A hálózati iratoknak nemcsak a változékonyság a jellegzetességük, hanem az 
is, hogy "nézetként" is létezhetnek, azaz a felhasználó szerkesztési utasításokkal különböző helyekről 
szedi össze az elemeit — arra az időre, amíg neki szükséges. Nem csoda, hogy többen föltették a 
kérdést: az irat fogalma egyáltalán létezik még? Komoly gondot jelent a hitelesség kérdése is: egy 
ilyen virtuális iratot mennyiben tekinthetünk hitelesnek?36

A modern proveniencia-elv hívei, például Terry Cook szerint van megoldás a problémákra. Ugyanis ha 
a hightech-retorikát lehámozzuk, akkor maradnak a kapcsolódások-kapcsolatok, azaz a kontextusok 
világa. Koncepcionálisan az elektronikus iratok közötti kapcsolatok (és ezek viszonya a létrehozó in-
tézményhez/személyhez) nem különböznek a hagyományos iratok közötti kapcsolatoktól, a levéltáros-
nak pedig a feldolgozás során ezeket kell kibontania és leírnia. Stratégiai és taktikai szinten (a szerző 
kifejezése) viszont már nagy a különbség, és a levéltárosnak a hangsúlyt át kell helyeznie az iratok fi-
zikai megőrzéséről a szellemi kontrollra, ami a különböző helyeken (számítógépeken) őrzött, hálóza-
ton lehívható iratok távoli ellenőrzését és kezelését jelenti. Íme a poszt-kusztodiális levéltár.37 Ennek 
lényege: a hálózatok korában, amikor az iratok bármilyen, a rendszerbe bekötött számítógépről elér-
hetők, teljesen mindegy, hogy hol (melyik gépen) van az elektronikus irat. A jövőben a levéltár-raktár 
fogalmát felváltja a virtuális csomópont (node) koncepciója, ahol a lényeg a kontrollon van, mert ezen 
keresztül valósul meg az értékelés, az őrzési idő meghatározása és a hozzáférés. A levéltáros tehát 
már nem őriz iratot, tartalmat sem nagyon ír le, hanem „távfeldolgoz”. Ilyen lesz tehát a jövő levéltára, 
amit az 1996-os levéltári világkongresszuson egy amerikai levéltáros-teoretikus, David Bearman is 
erőteljesen támogatott, aki felhívta a levéltárosokat, hogy dolgozzák ki azokat a metaadat szabványo-
kat, amelyek lehetővé tennék a viszonylag zökkenőmentes áttérést az új levéltárra, és olcsóbbá ten-
nék a működését.38 Azóta több mint 10 év telt el, és bár a metaadatok tárgyában komoly előrehaladás 
történt — lásd a 6.2.4-es és a 8.3.2-es alfejezeteket —, a látomás megvalósulása a jelek szerint késik.

Amint az előzőekben láttuk, a kontextus a modern levéltártanban érdekes indikátori szerepet tölt be. A 
térnyerésének három fontos oka volt és van. Az egyik a levéltári anyag hihetetlen mennyiségi növeke-
dése: iratkilométereket nem lehet átolvasni, tartalom szerint értékelni, rendezni és leírni, hanem csak 
összefüggések alapján. A másik ok a szervek felépítésében és működésében bekövetkezett változá-
sok voltak: sok helyen a hierarchikus rendet felváltotta a decentralizált rend, a szervezeti egységek kö-
zötti kapcsolatok többértelművé váltak, és ha a levéltárosok ki akartak igazodni, akkor a kontextusok 
elemzését kellett erősíteniük. A harmadik pedig az elektronikus iratok okozta változások, melyek még 
jobban összekuszálták a vonalakat, és az áttekintéshez, kezelhetőséghez már a kontextus elsőbbsé-
ge szükségeltetett. A levéltártan a történeti feldolgozással rokon tartalmi elemzéstől kénytelen volt te-
hát eltávolodni, hogy áttérhessen az összefüggéseken alapuló információ-szervezésre. Ez pedig már 
nem a történet-, hanem az információ-tudomány felségterülete. Ezért van az, hogy az utóbbi 20 év 
legjelentősebb levéltártani eredményei, az informatikával mindenképpen összefüggő szabványok és 
modellek (ISADg, ISAAR, EAD, MOREQ, INTERPARES — leírásukat lásd az 5. és a 8. fejezetben) 
egy konzervatívabb levéltáros számára olyan idegennek tűnnek, már alig van közük a régi rokontudo-
mányhoz (történelem), viszont rengeteget merítenek az újból.

Kérdés, hogy nem túl sokat-e? Az új proveniencia-elv nem nyerte el mindenki tetszését. Egyesek 
egyenesen paradigmák, a levéltári és az irattári paradigma konfliktusáról beszélnek.

36 Az elektronikus iratok levéltárelméleti konklúzióit részletesen a 8. fejezetben fejtem ki.
37 Terry Cook i.m. 206. old. A poszt-kusztodiális levéltárról lásd még a 8.4.2.4-es alfejezetet.
38 David Bearman: The Physical Archives and the Virtual Archives  (Archivum XLIII, 155-157. old.)
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A levéltári paradigma hívei szerint a levéltár a már nem aktív kormányzati és magániratok szervezett 
együttese, függetlenül attól, hogy bekerült-e már a levéltári intézménybe vagy sem (nyilvánvalóan, 
olyan maradandó iratokról van szó, melyek előbb vagy utóbb bekerülnek a levéltárba). Ebben a felfo-
gásban az iratok bizonyító és emlékezeti (tartalmi) funkciója egyensúlyban van, azaz egyaránt fontos 
mind a kettő.

Az irattári paradigma hívei szerint viszont az irat elsősorban bizonyíték az iratképzőnél és a vele kap-
csolatban állóknál történt eljárásokról, ügyletekről, és amit főleg adminisztratív, illetve jogi okok miatt 
őriznek.39 Ennek a felfogásnak a követői tulajdonképpen az irat funkcionalitását, bizonyító erejét, kon-
textusát, valamint formai-strukturális jegyeit abszolutizálják, a tartalmat, azaz az emlékezet-funkciót 
degradálják. Az irat vizsgálatakor, értékelésekor igyekeznek maximálisan az objektív tényekre hagyat-
kozni (az előbb említett funkcionalitásra, jogszabályi előírásokra, formai-strukturális jegyekre), és így 
vélik megtalálni az iratra vonatkozó „abszolút igazságot” (mi az irat, mi az értékes és az értéktelen).40

A levéltárba kerülő iratok diverzitásának kérdésére érdemes egy gondolat erejéig visszatérni. A jelen-
ség nem volt teljesen új, korábbi tapasztalatok világszerte azt mutatták, hogy lassan emelkedett a nem 
hagyományos iratok (fénykép, mozgófilm, hangfelvétel stb.) aránya a levéltári állományban. A kihívás-
ra a válaszok különbözők voltak, a kanadaiak például kialakították az ún. totális levéltár koncepcióját, 
ami szerint a közlevéltáraknak nemcsak a köz-, de a magániratokat is gyűjteniük kell, legyenek azok 
bármilyen hordozón.41 (Ez a koncepció, bár időközben módosult, mind a mai napig nagyon erősen je-
len van a kanadai felfogásban, a legékesebb jele ennek az egyesített Kanadai Nemzeti Levéltár és 
Könyvtár létrehozása, amelynek gyűjtőköre az országra, illetve népeire vonatkozó teljes dokumentáci-
óra kiterjed.) Európában a speciális hordozókon lévő iratokra inkább külön intézményeket alapítottak, 
például Angliában a British Film Institute-ot vagy a National Sound Archives-ot. De a diverzitással kap-
csolatban az igazi áttörést az informatika hozta, az, ami bármilyen típusú anyagot (szöveget, tábláza-
tot, demonstrációt, mozgó- és állóképet, hangot) könnyedén integrál. Kijelenthetjük, hogy elsősorban 
ennek köszönhetően a levéltári irat fogalma kitágult, és minden típusú anyagot befogadott.42

Amint a fentiekből láthatjuk, a XX. század végén és a XXI. század elején az elméleti kérdések körül 
nagy viták folynak. Az informatika, különösen az elektronikus iratok földrengésszerű változásokat 
eredményeztek mind a levéltár-elméletben, mind a gyakorlatban. Mivel ma még minden nagyon képlé-
keny, nem tudhatjuk, hogy melyik irányzat fog a vetélkedők közül győztesen kikerülni. Az sem biztos, 
hogy lesz egy olyan általánosan elfogadott elv, mint a proveniencia-elv volt a XX. században. Az 
azonban mindenképpen figyelemre méltó, hogy a vitázók többsége ennek az elvnek a megújítása mel-
lett tette le a voksát, de hogy a megújulás után rá lehet-e még ismerni, akár csak fő vonalaiban, azt 
ma még nem tudhatjuk.

39 Mark A. Greene: The Power of Meaning: The Archival Mission in the Postmodern Age (American Archivist, vol. 65. 2002, 45. 
old.) Greene szerint az irattári paradigma legjelesebb képviselője Luciana Duranti, aki a későbbiekben a (8.2.4-es alfejezetben) 
ismertetendő INTERPARES-projekt spiritus rektora.
40 Mark A. Greene i.m. 53. old.
41 Laura Miller: Discharging our Debt: The Evolution of the Total Archives Concept in English Canada (Archivaria 46, Fall 1998)
42 A levéltári irat definíciójának kérdését eléggé féloldalasan oldotta meg az 1995. évi LXVI. sz. magyar levéltári törvény. Esze-
rint „irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat — a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű 
kézirat kivételével —, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, 
alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett.” (3§). A törvényalkotó figyelemmel volt a hordozók-
ra és ennek megfelelően elég rugalmas definíciót adott („bármely anyagon, alakban…”), viszont az irattípusok taxatív felsorolá-
sával („szöveg, számadatsor…”) kizárta például a mozgóképeket és hangfelvételeket. A magyar közlevéltárak ennek ellenére 
nem dobták ki az ilyen jellegű anyagaikat, illetve most már nem is dobhatják, mert a 2005. évi CXLIX. törvény, amely módosítot-
ta az előbbi levéltári törvényt, már az elektronikus kornak megfelelő definíciót ad az iratra.
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3 Levéltári informatikai stratégia és tervezés

Minden levéltárnak, amely számottevő informatikai tevékenységet folytat — állíthatjuk: a XXI. század 
elején ez már alapkövetelmény —, mihamarabb ki kell alakítania az informatikai stratégiáját, ami nem 
más, mint az informatikai tevékenység hosszú távú tervezése. Az informatikai stratégia nem állhat 
önmagában, hanem illeszkednie kell a levéltár más feladatait (állományvédelem, szervellenőrzés, állo-
mánygyarapítás, nyilvántartás, segédletkészítés stb.) átfogó stratégiáihoz. Másképpen szólva: az in-
formatikai stratégiának az intézményi stratégia szerves részét kell képeznie.

A stratégia kialakítása előtt először is meg kell határozni a munkaszervezési, gazdasági és a szakmai 
célokat. A munkaszervezést illetően sok a tévhit, melyeket nem árt eloszlatni, ugyanis sokan kudarc-
ként élik meg, hogy nem sikerült elérni a kitűzött (irreális) célt, ez pedig károsan befolyásolhatja a 
szakmai célok megvalósítását.

Általános munkaszervezési és gazdasági célok:

• Munkaidő megtakarítása: a feladatokat kevesebb munkaidővel oldhatjuk meg. Ez a célkitűzés 
csak részben lehet igaz, de összességében semmi esetre sem. Az informatikai infrastruktúra ki-
építése, a rendszerek, programok alkalmazása (betanulás, karbantartás, képzés), a számítógépes 
feldolgozás (adatfeltöltés, ellenőrzés) mind rendkívül időigényes és állandó feladat. Ha azonban 
egy rendszer felállt és jól működik, akkor az így „gépesített“ szakmai és adminisztratív feladatok 
(például nyilvántartások vezetése, illetve használata) csak töredékidőt igényelnek a manuális 
munkavégzéshez hasonlítva. Általánosságban elmondható, hogy az informatikai alkalmazás kez-
detben sok időbefektetést igényel, siker esetén azonban a későbbiekben a ráfordított időt vissza-
nyerhetjük.

• Munkaerő megtakarítása: a feladatokat kevesebb munkaerővel végezhetjük el. Hasonló a helyzet, 
mint a munkaidővel: részben igaz lehet, összességében biztosan nem. Informatikát alkalmazó le-
véltárban a munka jellege erősen megváltozik, a munkaerő szerkezetét meg kell változtatni. Egy-
részt informatikus képzettségű dolgozókat kell alkalmazni, másrészt lehet csökkenteni azon dolgo-
zók számát, akiknek munkáját az informatika fölöslegessé tette (gépírók, adminisztrátorok).

• Pénz megtakarítása: a feladatokat — mindent beleszámítva: a beruházást, a munkaerőt, a fenn-
tartást — olcsóbban végezhetjük el. Ez valószínűleg már a részletekben sem igaz, összességé-
ben pedig bizonyosan nem. Közismert, hogy az informatika sok pénzbe kerül.

• A munka hatékonyságának növelése: a feladatokat kevesebb ráfordítással és jobb eredménnyel 
végezhetjük el. Az informatika kétségtelenül legnagyobb előnye a drámai hatékonyság-növeke-
dés. Ez azonban nem automatikusan következik be. Egyrészt a kezdeti szakaszban (beruházás, 
betanulás, rendszerépítés, tesztelés, adatfeltöltés) a hatékonyság nemhogy növekedne, inkább 
csökken, a működési szakaszban viszont nagyságrendekkel jobb hatásfokkal tudunk dolgozni. 
Másrészt a hatékonyság-növekedés csak jól működő informatikai rendszereknél áll fenn: a rossz 
beruházással előkészített, nem illeszkedő hardver- vagy szoftverelemekkel bíró infrastruktúra, a 
nem kellő szakmai és informatikai gondossággal kialakított rendszerek, a rossz programozás, a 
hanyag vagy hiányos adatfelvitel, az elmaradt karbantartás mind rontják a hatékonyságot. A teljes 
informatikai rendszer hatékonyságát a leggyengébb láncszem vagy a legszűkebb keresztmetszet 
szabja meg, ezért is kiemelt fontosságú a pontos, minden lényeges elemre, részletre kiterjedő ter-
vezés.

• Az információáramlás javítása: a feladatok elvégzéséhez szükséges információk könnyebben, 
gyorsabban és szélesebb körben érhetők el. Az információáramlás az a terület, ahol a leglátvá-
nyosabb eredmények születnek az informatika bevezetése után. Ennek egyrészt technikai okai 
vannak: az e-mail, a belső és külső hálózatok, illetve az internet megteremtették azokat a kerete-
ket, melyek lehetővé teszik az információ-áramlás korábban elképzelhetetlenül magas szintjét. A 
technikai lehetőség azonban önmagában nem elég, megfelelő rendszer, szabályozás és tartalom 
is szükséges a megvalósításhoz. Az előbb említett hatékonyság-növekedés feltételei itt is érvé-
nyesek: megfelelően előkészített beruházás, szakmai és informatikai gondossággal kialakított 
rendszer, jó programozás, pontos és hiánytalan adatok, kellő karbantartás szükséges a jó infor-
máció-áramláshoz. Ez utóbbi egyébként fontos feltétele a hatékonyság növelésének is.
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Szakmai, illetve a szakmai munka szervezését biztosító célok:

• Adminisztráció

• Elektronikus szövegírás, levélírás: a levéltár belső ügyvitelébe tartozó szövegszerű 
iratok előállítása szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel vagy e-maillel, nem rendszerben. Mi-
nimális célkitűzésnek tekinthető. Manapság a magyar levéltárak munkájukban széleskörűen 
használják a szövegszerkesztőket és a táblázatkezelőket, a hagyományos levelek, belső ira-
tok, sőt a levéltári iratok tartalmát leíró jegyzékek is szinte teljes egészében ezekkel készül-
nek. Ha a levelek, belső iratok fájlai nem tagjai egy rendszernek — lásd a következő pontokat 
—, akkor az informatika csak technikailag könnyíti meg a saját iratképzést és -kezelést, az to-
vábbra is hagyományosnak (manuálisnak) tekinthető a szokásos kellékeivel (iktatókönyvvel, 
tételjegyzékkel, átadókönyvvel stb.). Lényegében ugyanez mondható el a szövegszerkesztő-
vel készült iratjegyzékekről, melyek messze nem nyújtják azokat az lehetőségeket, amiket egy 
rendszer kínál (lásd a 5.2-es alfejezetet). Elméletileg lehetséges az ilyen jegyzékek utólagos 
tartalmi strukturálása — többnyire manuálisan kell elektronikus jelzőkkel ellátni az azonos tí-
pusú adatokat —, amivel adatbázist (vagy ilyen jellegű adategyüttest) kapunk, ez azonban na-
gyon munkaigényes feladat. Sokkal célszerűbb már eleve strukturáltan, rendszerbe illesztet-
ten felvenni az adatokat, ez azonban nem a szövegírás kategóriájába tartozik.

• Elektronikus adminisztratív-statisztikai segédanyagok létrehozása: a levéltár belső 
ügyvitelébe tartozó, általában táblázatos jellegű iratok előállítása rendszerben vagy a nélkül. A 
levéltárakban ezek a segédanyagok általában egyszerű táblázatokat jelentenek, melyek ki-
egészítik a szöveges anyagot. Hasznosságát, célszerűségét illetően lényegében mindaz érvé-
nyes rá, amit az előző pontban elmondtam.

• Elektronikus ügyiratkezelés: a levéltár belső ügyvitelébe tartozó iratok előállítása 
rendszerben. A választék rendkívül széles, az egyszerű elektronikus iktatóprogramoktól a bo-
nyolult, rendkívül drága célszoftverekig (tartalomkezelő rendszerekig) terjed. Előnyös, ha az 
elektronikus ügyiratkezelő rendszerünk illeszkedik a szakmai igazgatási és feldolgozó rend-
szerünkhöz (lásd alább), például mindegyik XML-lel készül, nem elsősorban azért, mert így le-
hetségessé válik az adatcsere, hanem mert mindegyik rendszer elektronikus iratokat produ-
kál, melyeknek hosszú távú megőrzése rendszeres migrálást tesz szükségessé (lásd a 
8.4.2.1-es alfejezetet).

• Elektronikus gazdasági-pénzügyi iratok létrehozása: a levéltár gazdasági-pénzügyi 
ügyvitelébe tartozó iratok előállítása rendszerben vagy a nélkül. A gazdasági-pénzügyi igaz-
gatás, illetve nyilvántartások — mivel más szabályok vonatkoznak rájuk — általában elkülö-
nülnek az általános adminisztrációtól, illetve nyilvántartásoktól, ezért gyakori, hogy az elektro-
nikus rendszereik teljesen szeparáltak. Ott azonban, ahol a szabályok megengedik, például a 
leltárnyilvántartásnál, érdemes azokat az ügyiratkezelő rendszerhez vagy az adminisztratív-s-
tatisztikai segédanyagokhoz illeszteni, hogy elkerüljük az adatismétléseket. (Például az elekt-
ronikus telefon-, leltár- és személyzeti nyilvántartás ugyanazt a személyi adatbázist használ-
hatja.)

• Szakmai levéltár-igazgatás

• Elektronikus kutatási-információs rendszer létrehozása: a levéltári szakmai-igazgatá-
si nyilvántartások közül valószínűleg a legfontosabb a kutatókkal és a kutatói iratforgalommal 
kapcsolatos adatok nyilvántartása. Ez sokféle lehet, például egy egyszerű adatbázis, amely-
ben csak a beiratkozott kutatók adatait tartjuk nyilván, de lehet egy bonyolult, a kutatók és az 
általuk kikért iratanyag minden lényeges adatát nyilvántartó egységes nyilvántartás is, ami há-
lózaton keresztül köti össze az egymástól távol levő kutatótermeket és beiratkozási helyeket, 
mint ahogyan ezt az Országos Levéltár KUTINFO nevű rendszere teszi.

• Egyéb elektronikus szakmai-statisztikai nyilvántartások létrehozása: számtalan 
szakmai-statisztikai nyilvántartás létezhet, vannak központi, jogszabályok által előírt nyilván-
tartások, például az Országos Levéltár által a közlevéltárakról és a nyilvános magánlevéltárak 
fontosabb adatairól, vagy a közlevéltárak éves iratgyatgyarapodásáról vezetett, vagy a levéltá-
rak országos statisztikai nyilvántartása. Emellett a levéltárak különféle nyilvántartásokat állít-
hatnak fel a munkavégzésüket megkönnyítendő (például a feldolgozói munka mérése statiszti-
kai adatokkal).
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• Szervellenőrzés

• Elektronikus szervnyilvántartás létrehozása: a levéltár által ellenőrzött szervekre, il-
letve az iratkezelésükre és irattárukra vonatkozó adatok nyilvántartása nagyban megkönnyíti 
nemcsak az ellenőrző munkát, hanem a későbbiekben a levéltárba szállítandó iratanyag fel-
dolgozását is. A magyar közlevéltáraknak jogszabály (a 10/2002-es NKÖM rendelet) írja elő, 
hogy a szervnyilvántartásukat elektronikusan kell vezetniük, erre szolgál az Országos Levéltár 
által kifejlesztett E-Archívum (lásd a 9.2.4-es alfejezetet).

• Szervek elektronikus nyilvántartásainak alkalmazása: a szervek az irattárukhoz, irat-
kezelésükhöz kapcsolódóan számtalan olyan adatbázissal, elektronikus nyilvántartással ren-
delkeznek, melyek az iratok levéltárba kerülése után jól hasznosíthatók a levéltárosok által is. 
A fő probléma ezeknél általában az, hogy az adatbázis/nyilvántartás nem illeszkedik a levéltár 
informatikai rendszeréhez, illetve, hogy a kezelő szoftver jogvédett és egy idő után — talán 
már a levéltárba adáskor — elavul, és többé már nem futtatható. Mindezen problémák általá-
nosan is érvényesek az elektronikus iratokra, ennek részletes taglalását lásd a 8. fejezetben.

• Levéltári anyag feldolgozása

• Adatbázis-építés, a levéltári anyag elektronikus leírása: a levéltári iratok tartalmának 
és a kiaknázást segítő adatok, információk elektronikus leírása a levéltári informatikának talán 
legfontosabb alkalmazási területe. A levéltári iratokat sokféleképpen lehet leírni, a skála az 
egyszerű, szeparált adatbázisoktól vagy szöveges adategyüttesektől az egy rendszerbe integ-
rált, hálózatba kötött, többszintű (például fondfőcsoportoktól sorozatokig lemenő) leírásokig 
terjed. (A levéltári leírások részletes ismertetését lásd az 5. fejezetben.)

• Digitális állományépítés: a digitális képek készítésének témája szorosan hozzátarto-
zik az adatbázis-építés, illetve a levéltári anyag elektronikus leírásának kérdéséhez. Az iratok 
digitális képei ugyanis önmagukban nem állnak meg, azokat leíró, kereshető (meta)adatokkal 
kell ellátni. (A digitalizálási követelményekről az ismertetést lásd a 6.2-es alfejezetben.)

• Elektronikus kiadványszekesztés: a kiadványszerkesztés akkor tartozik a levéltári 
anyag feldolgozásának kategóriájába, ha az iratok tartalmára vonatkozó adatokat ír le. Ilyenek 
tipikusan a forráskiadványok vagy a levéltári segédletek. Ha az ilyen kiadványok forrása az 
előbb említett szakmai adatbázisok egyike, akkor jó hatásfokkal ki tudjuk használni az infor-
matika lehetőségeit. Például: van egy sorozatokig lemenő szakmai adatbázisunk, amiből szö-
vegfájlt konvertálunk, majd ezt megformázva és némileg kiegészítve (illusztrációk, bevezető) 
készítünk egy publikálásra alkalmas kiadványt. Ha a szakmai kiadvány önállóan készül szö-
vegszerkesztővel, akkor — hasonlóan a papírkiadványokkal — a benne rejlő információ „be-
fagy”, azaz nem frissül, a tartalmát más célra csak nehezen használhatjuk, az adatbázissá 
való konvertálás nagyon drága és munkaigényes, tehát az informatika kínálta lehetőségek 
többnyire kihasználatlanok maradnak.

• Elektronikus könyvtári nyilvántartás: a könyvtári nyilvántartások csak közvetve járul-
nak hozzá a levéltári anyag feldolgozásához, ennek ellenére fontosak, és a levéltáraknak töre-
kedniük kell egy megfelelő könyvtári nyilvántartás kialakítására. A könyvtári rendszerek — lé-
vén, hogy más szakmáról, tudományról van szó — eltérő szabályok és elvek alapján épülnek 
fel, ezért összekötésük a levéltári rendszerekkel ha nem is lehetetlen, de erősen problemati-
kus.

• Levéltári adatok kommunikálása

• Elektronikus kiadványok készítése: a magyar levéltárakban az elektronikus kiadvá-
nyok jórészt átvették a hagyományosak szerepét, elsősorban azért, mert olcsóbbak és gyor-
sabban elkészíthetők. A hagyományoshoz képest az elektronikus kiadványok sok többletszol-
gáltatást nyújthatnak, ha megfelelő keresővel, navigálóval látjuk el, esetleg hang- vagy moz-
góképanyaggal illusztráljuk őket. Tisztában kell azonban azzal lenni, hogy egyrészt a terjesz-
tésük lényegében nem tér el a hagyományosokétól, azaz meglehetősen korlátozott, másrészt 
viszont ezek a kiadványok éppúgy elektronikus iratok, mint például az elektronikus levelek, te-
hát az élettartamuk (hozzáférhetőségük) sokkal rövidebb, mint a hagyományos kiadványoké.

• Adatközlés interneten: az internetes adatközlés sokkal szélesebb körű, mint az 
előbb említett elektronikus kiadványok. A levéltári honlapok jó esetben nagyon széleskörű in-
formációt közölnek a levéltárról magáról és a levéltári anyagról (lásd a 7. fejezetet). Termé-
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szetesen a honlap tartalmazhat elektronikus kiadványokat is, ez az adatközlés rendkívül jó ha-
tásfokú, mert szinte korlátlan hozzáférést biztosít, és — rendszeres frissítést, karbantartást fel-
tételezve — az információ nem avul el.

Ha az előbb felsorolt általános munkaszervezési és gazdasági, valamint szakmai konkrét célokat meg-
határoztuk, akkor megalkothatjuk az informatikai stratégiánkat, ami nem más, mint a célok súlyozása, 
az eszközök és lehetőségek mérlegelése, és mindezek figyelembevételével a hosszú távú terv megal-
kotása. Fontos szempont, hogy egy komplex, minden fenti elemet tartalmazó rendszerszemléletű ter-
vet dolgozzunk ki. Az informatika hallatlan hatékonyságnövelő képessége a szervező erejéből ered. 
Informatikai feldolgozás során általában nem új adatokat, információkat „gépesítenek”, hanem a már 
rendelkezésre állókat rögzítik elektronikus módon, és sorolják be egy átfogó rendszerbe. Alapszabály 
a redundancia (adatismétlés) elkerülése, ami csak rendszerben képzelhető el. Egy jó rendszerben 
minden mindennel összefügg, így egy adat több helyen, több vonatkozásban is felhasználható (példá-
ul egy szakmai adatbázist használhatunk belső nyilvántartásra, a nem bizalmas adatokat közölhetjük 
interneten, illetve készíthetünk belőle CD-kiadványokat). A többszörös adatfelhasználás, illetve a kü-
lönböző adatkombinációk pedig rengeteg új értéket generálnak. Az elmondottakból következik, hogy 
az egész informatikai tevékenység fundamentuma a szakmai munka, a hardver és a szoftver csak 
eszköz, amivel a szakmai eredményeket tudjuk kiaknázni. Ha a levéltár állománya nem megfelelően 
rendezett, ha nincsenek feltárva az adatok, akkor nem lehet adatbázist építeni, digitalizálni, nincs mit 
interneten kommunkálni. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha nincs megfelelő informatikai stratégiánk, illet-
ve ha van, de azt nem valósítjuk meg, akkor a levéltári iratok adatainak többsége hozzáférhetetlen 
vagy nehezen kiaknázható marad.

Az informatikai stratégia, ami 10-15 éves távlatban jelöli ki a követendő utat, csak szűk keretek között 
foglalkozhat a hardver kérdésével. A hardver fontosabb elemeinek elavulási ciklusa átlagosan 5 év, 
azaz mintegy fele-harmada a stratégia időhorizontjának. Bár nem látjuk a jövőt, ezért nem tudjuk meg-
tervezni a hardverelemeket a teljes időkörre, a változásokra azért fel tudunk készülni, hogy amikor 
azok bekövetkeznek, akkor legyen választási lehetőségünk, illetve minél jobban építsünk a már meg-
lévő eszközállományra. Például érdemes modulokban gondolkozni, megbízható, nagy teljesítményű, 
és ami legalább ilyen fontos, bővíthető szervereket venni, vagy a belső hálózatot túltervezetten kiépí-
teni, hogy a jövőben az aktuális igénynél jóval több klienst ki tudjon majd kiszolgálni.

Hasonló a helyzet a szoftverrel, annyi a különbség, hogy a szoftverelemek elavulási ciklusa még rövi-
debb, mint a hardveré. A stratégiában itt is főleg az irány kijelölésével kell foglalkoznunk, és időtálló-
ságra, valamint kompatibilitásra kell törekednünk. Az architektúra-építés fontosabb pontjait ki kell jelöl-
ni, meg kell határozni, hogy például milyen adatbázis-kezelő mellett tesszük le a voksot. Érdemes 
szoftver- és formátum-függetlenségre törekedni, mert így kevésbé leszünk kiszolgáltatva a szállítók-
nak és szolgáltatóknak. Alkalmazhatunk kompromisszumos megoldásokat is. Például ha egy fejlett, 
erős (és jogilag védett) adatbázis-kezelőt alkalmazunk, mert csak ezzel tudjuk működtetni az adatbá-
zis rendszerünket, akkor erősen ki leszünk szolgáltatva a szállítónak, mert a fejlesztéseket a jövőben 
csak ő tudja megcsinálni. A függésünket azonban csökkenthetjük, ha úgy építjük fel a rendszert, hogy 
legyen egy nyílt kódú43 formátumú fájlokat eredményező adatexport-lehetőségünk (például XML-for-
mátum, erről bővebben az 5.2.4.1-es alfejezetben lesz szó). Így szükség esetén kisebb megrázkódta-
tással válthatunk szoftvert, hiszen az adatok — az egész informatikai rendszer legfontosabb része —, 
nem vesznek el.

A stabilitás és a függetlenség fontos biztonsági szempont is, amit az egyik legfontosabb prioritásként 
kell kezelni az informatikai stratégiában. Nem szabad elfelejteni, hogy a levéltár bármilyen informatikai 
tevékenységének eredménye elektronikus irat lesz, amit megfelelően archiválni kell. A stratégiában 
mindenesetre dönteni kell, hogy a hosszú távú megőrzés mely módszerét (például emulálást vagy 
migrációt — lásd a 8. fejezetet) választjuk.

43 A nyílt kódú formátum azt jelenti, hogy a fejlesztő cég nyilvánosságra hozza a formátum összes számítástechnikai kódját. En-
nek azért van jelentősége, mert a kódok ismerete szükséges a formátumot használó alkalmazói szoftverek fejlesztésénél. Ha a 
kódok nyíltak, akkor más fejlesztő cégek is tudnak írni olyan alkalmazói szoftvereket, melyek maximálisan kihasználják a formá-
tum előnyeit, illetve kiküszöbölik a hátrányait. Mivel a fejlesztőknek általában nem érdekük, hogy csak ők tudjanak alkalmazást 
írni a formátumra (így kevesebben használnák, kevésbé lenne elterjedtebb), ezért még a zárt kódok egy részét is nyilvánosság-
ra hozzák, de mivel lényeges információkat tartanak vissza, így az ő alkalmazói szoftverük előnyben van a többivel szemben, 
mert a formátum rejtett előnyeit, illetve hátrányait a konkurencia nem ismerheti meg. A jogvédettség és a nyílt kód általában 
összefüggő fogalmak, mert a fejlesztő cégek többbnyire levédetik a formátumot.
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4 Levéltári információ, levéltári anyag44

4.1 A levéltári információ elemei  

A levéltári információ a következő elemekből áll:

• Azonosító

Az azonosító elem (törzsszám, jelzet, cím) lehetővé teszi a levéltári anyag pontos egyedi jelölését. 
Az azonosítók, közülük különösen a jelzetek a levéltári információs rendszerek meghatározó ele-
mei (a ’90-es években több levéltár a jelzetekre próbálta építeni az egész informatikai rendszerét).

Az azonosítók akkor töltik be jól funkciójukat, ha bármely szinten (például sorozat, fond, fondfő-
csoport esetében) lehetővé teszik az iratok pontos, egyedi azonosítását. Amint azt az alábbiakban 
látni fogjuk, a levéltári iratok hierarchikus rendben sorakoznak, különböző szintű halmazokba tar-
toznak. A jó azonosítónak tükröznie kell ezt a rendszert, tartalmaznia kell mindazon a felsőbb 
szintű halmazok azonosító elemeit, melyekbe a kérdéses irat vagy irategyüttes tartozik.

Lássunk egy példát az Országos Levéltár anyagából: K 636. Ez egy fondig vagy állagig lemenő 
jelzet, amit törzsszámnak hívunk. A betű szekciót (fondfőcsoportot) jelez, a szám fondot vagy álla-
got. Feloldása a következő: Polgári kori kormányhatósági levéltárak (K), Egyetemek, főiskolák, tu-
dományos intézetek (636). Az Országos Levéltár történelmi anyagában (zömmel 1945 előtti iratok-
nál) az ’50-es években kialakított jelzetrendszer nem tekinthető ideálisnak, mert több szintet (hal-
mazt) kihagy: hiányzik a levéltári intézmény (Országos Levéltár) és a fondcsoport (Vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumi levéltár) kódja, sőt a fondra (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) 
utaló jelet is hiába keressük. A fond-kód hiánya egyébként nem törvényszerű, mert az Országos 
Levéltár eme jelzetrendszerében vagy az állagtalan fondok, vagy az állagok kapnak törzsszámot. 
Más szavakkal kifejezve: egy fondnak csak akkor van törzsszáma, ha nincsenek állagai, ha van-
nak, akkor — mintegy helyette — az állagok kapnak törzsszámot.

A jelzetek azonban nem állnak meg állagszinten, hanem folytatódhatnak egészen lapig vagy olda-
lig lemenően: K 636, 32.d., 10.t., 47.o. A feloldás állagszint alatt: 32. doboz (raktári egység), 10. 
tétel (a Debreceni Tudományegyetem hallgatóinak személyi és általános ügyei), 47. oldal (XY ki-
nevezési ügye).

Másféle törzsszámrendszert használnak a magyar önkormányzati levéltárak. Ez római számból, 
arab számból és egy vagy több kisbetűből áll. A római szám fondfőcsoportra utal, például: A jog-
szolgáltatás területi szervei (VII). Az arab szám fondot jelöl, a kisbetű pedig állagot. A fondoknál 
igyekeztek számkereteket kialakítani, így például a IV-es fondfőcsoporton belül a megyék az 1-
999-es, a városok az 1000 fölötti számokat kapták meg. Viszont hiányzik a fondcsoport/levéltár je-
lölése. Egy példa a Bács-Kiskun Megyei Levéltárból: V 101 b. A feloldása: Megyei városok és köz-
ségek (V), Kiskunfélegyháza város tanácsának iratai (101), Közigazgatási iratok (b).

Az Új Magyar Központi Levéltár (UMKL) törzsszámrendszerének kialakítói a megyei (önkormány-
zati) levéltárak rendszerét tekintették alapnak, azzal a lényeges különbséggel, hogy egy új azono-
sító elemet, fondcsoport-jelzetet hoztak létre, és illesztettek a rendszerbe, ezzel minden levéltári 
szintet lefedtek. Például a XIX-A-2-c jelzet feloldása a következő: Az államigazgatás felsőbb szer-
vei (XIX — fondfőcsoport), Központi [nem miniszteriális] kormányzati szervek (A — fondcsoport), 
Minisztertanács titkársága (2 — fond), Főkönyvelőség (c — állag).

A két rokon jelzetrendszerben a fondfőcsoportok kialakítása többnyire a fondképzők jogállására 
szerint történt, így kerültek külön-külön csoportba a megyei törvényhatóságok és törvényhatósági 
jogú városoknak (IV), a megyei városok és községeknek (V), a közigazgatás területi szakszervei-
nek (VI) vagy az államigazgatás felsőbb szerveinek (XIX) stb. fondjai. A szakmaiságon alapuló jel-
zetrendszer időtállóságát mi sem bizonyítja jobban, hogy a rendszerváltozás után, amikor az or-
szág egész köz- és államigazgatása, valamint jogrendszere átalakult, a levéltári besorolásokat né-
hány fondcsoport megszüntetésével, illetve pár új fondcsoport létrehozásával az új viszonyokhoz 
lehetett igazítani.45

44 Ez a fejezet részben A levéltári leírás szabványosítása — nemzeti és regionális hagyományok (Levéltári Szemle, 2000/4, 41-
51. old.), valamint az Egy nyitott és rugalmas információs rendszer koncepciója (Levéltári Szemle, 1999/1, 3-13. old.) című ta-
nulmányaimban leírtakon alapszik.
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A jól kidolgozott jelzetrendszer — amely mutatja az egyes irategyüttesek pozícióját a hierarchián 
belül, erre jó példa az előbb ismertett UMKL-rendszer — logikusan kínálkozik egy levéltár-informa-
tikai rendszer alapjának. A számítástechnikusok számára ugyanis ideális eszköz lehetne a kap-
csolatok megjelenítésére.46 Mégsem ez a megoldás terjedt el, éspedig több ok miatt. Egyrészt, 
mert a jelzetek többsége korántsem tökéletes, és ha csak egy elem is hiányzik belőle (lásd például 
az önkormányzati levéltárak rendszerét), akkor már komoly gondok vannak, másrészt egy ilyen 
megoldás képtelen lenne több jelzetrendszert befogadni, az pedig természetes törekvés az infor-
matikában, hogy minél több levéltári intézmény anyagának adatait integrálja. Egyébként is véle-
ményem szerint a jelzet fő funkciója csupán a gyors azonosítás. Ha ezen túl információt ad az irat-
együttes pozíciójáról, az nagyon praktikus, de nincs nagy jelentősége. Az elsődleges információ-
hordozó ugyanis nem a jelzet, hanem a cím, ami ráadásul sokkal stabilabb is. Régi iratokkal dol-
gozó levéltárosok rengeteg hiányos vagy érvénytelen — tehát az idők során megváltozott — jelze-
tű irattal találkoznak, de az szinte sohasem fordul elő, hogy egy iratnak vagy irategyüttesnek a 
címe módosult volna.

A levéltári jelzetrendszer megértése és alkalmazása fontos szempont egy informatikai rendszer 
tervezésénél és programozásánál, ha ez nincs így, komoly működési zavarok merülhetnek fel, 
amint azt a 9.2.2.1-es fejezetrésznél majd látni fogjuk.

• Tartalom és struktúra

Minden levéltári iratban vagy irategyüttesben információ van rögzítve, ezt nevezzük tartalomnak. 
Témánk, a levéltári informatika szempontjából érdekesebb a struktúra. Minden iratnak és irat-
együttesnek van belső szerkezete, az iratot — többek között — ez különbözteti meg az informáci-
ótól vagy adattól. Az egyes iratok szerkezetéről az elektronikus iratoknál (8.1, 8.2, 8.3 és 8.4-es al-
fejezetek) fogok bővebben szólni. Az irategyüttesek struktúrája azt mutatja, hogy a belső irategy-
ségek (iratcsoportok) hogyan vannak rendezve, milyen kapcsolat van közöttük, illetve hogy az 
adott irategyüttes a teljes hierarchiában milyen helyet foglal el. Az irategyütteseket elsősorban a 
struktúra teszi irattárrá vagy levéltárrá, enélkül azok csak egyszerű papír- vagy adathalmazok len-
nének. A következőkben (4.2-es és 4.3-as alfejezetekben) mindezt részletesen kifejtem.

• Kontextus

A kontextus szónak két, meglehetősen eltérő jelentése van a levéltári elméletben és gyakorlatban. 
A tisztánlátás érdekében érdemes fogalmilag is elválasztani őket.

• Elsődleges kontextusnak nevezem az iratképzőre vonatkozó adatokat, információkat 
(a szerv vagy személy [élet]története, tevékenysége, kompetenciája, funkciói, szervezeti fel-
építése [szerv esetén], kapcsolata más szervekkel vagy személyekkel stb.), valamint az irat-
képzővel, illetve az irattal-irategyüttessel kapcsolatos jogi, politikai, társadalmi vonatkozáso-
kat. Ezek az összefüggések gyakran csak implicite vannak az iratokban, ahonnan a levéltá-
rosnak kell kibontani azokat, sőt sokszor kiegészítésre szorulnak más forrásokból, amit szin-
tén a levéltáros tesz meg az iratok leírása során (ekkor már ezek a külső információk is a fond 
részeivé válnak).

Mivel a proveniencia-elvet követő levéltárak kiindulási pontja az iratképző, és főleg ez alapján 
történik az iratértékelés, a selejtezés, a rendezés és a leírás, az elsődleges kontextus a levél-
tári munka fundamentumának tekinthető.

• Másodlagos kontextusnak nevezem az iratok közötti (főleg tartalmi) összefüggése-
ket. Ezek általában rejtett kapcsolatok, melyek kibontása elsődlegesen nem a levéltáros, ha-
nem a kutató feladata. Minél rejtettebb, váratlanabb a felderített összefüggés, annál eredmé-
nyesebb a kutatói munka. Mindezt egy példával lehet a legjobban megvilágítani.

A II. világháború alatti katyni tömegmészárlás közismert tény: a szovjet NKVD több ezer fog-
ságba esett lengyel katonatisztet mészárolt le a katyni internálótáborban. Bár a bűntett ered-
ményét közvetlen bizonyítékok támasztották alá (tömegsírok), a sztálini hatóságok felelőssé-
gére csak a tárgyi bizonyítékok mutattak. A levéltári források még az orosz levéltárak megnyi-
tása után is rejtve maradtak, és több jel mutatott arra, hogy a vonatkozó forrásokat akkurátu-
san megsemmisítették. A Szovjet Vasutak iratai — melyeknek látszólag semmi közük nincs a 

45 Az Országos Levéltár kevésbé praktikus történelmi jelzetei sem változtak, igaz, mivel zömmel lezárt, nem változó iratanyagról 
van szó, ez nem is volt szükséges.
46 A kilencvenes években mind az UMKL-ben, mind a Budapest Főváros Levéltárában az első számítógépes rendszerek a jel-
zetekre épültek.
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szóbanforgó ténnyel — azonban árulkodó adatokat tartalmaznak az adott időben Katynba irá-
nyított szállítmányokról.47 Tehát egyrészt van egy tény, egy tartalmi információ, maga a bűn-
tény, másrészt vannak a vasúti iratok, melyek egy másik tartalmi információt testesítenek 
meg. A kettő szembesítése már megváltoztatja mindkettőjüket, hiszen az utóbbiak közvetetten 
dokumentálják az előbbit, amiről — úgy tudtuk — nem maradt fenn irat. Ugyanakkor ez a tra-
gikus történeti esemény, illetve más iratok hiánya radikálisa megváltoztatta a szóbanforgó 
vasúti iratok "információ-mennyiségét", azaz értékét.48

Amint említettem, a kutató által feltárt másodlagos kontextus-információk már a levéltáros ha-
táskörén kívül vannak, de fontosak és nem negligálhatók. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a le-
véltáros által teremtett elsődleges kontextus-információk befolyásolhatják a másodlagosat, 
magyarán a világos struktúrájú, rendezett, "letisztított funkciójú", megfelelő leírással ellátott 
iratok esetén sokkal nagyobb a kutató esélye, hogy másodlagos kontextusokat lásson meg.

4.2 A levéltári anyag struktúrája  

4.2.1 Mikrostruktúra

Több mint egy évszázada a proveniencia-elv a legelfogadottabb levéltári elmélet a világban, ami a 
fond koncepcióján alapszik (a fond: egy természetes vagy jogi személy rendeltetésszerű működése 
során létrejött iratok együttese). A proveniencia-elvet természetesen sokféleképpen interpretálják, de 
alapvetően két felfogást különböztethetünk meg:49

• Az egyszerűbb csak a fondok tisztelete elvét tekinti fontosnak, ami azt jelenti, hogy egy fond iratai 
nem keveredhetnek egy másik fond irataival.

• A szigorúbb felfogás a fondok tiszteletén túl respektálja a fondokon belüli eredeti rendet is, mond-
ván, hogy az lényegében tükrözi a létrehozó szerv struktúráját; ez azt eredményezi, hogy levéltári 
feldolgozáskor az iratképző által kialakított iratstruktúrát a lehetőség szerint nem változtatják.50

Az információk, adatok irattá struktúrálódnak, ez a levéltári fond alapegysége. Az iratok ügyiratot alkot-
nak, az ügyiratok csoportja tételként jelentkezik az irattári tervben, a tételek sorozatot formálnak, több 
sorozat alkot egy állagot, az állagok csoportja pedig egy fondot. Ez alapján megkülönböztethetünk (fe-
lülről lefelé haladva) fondszintet, állagszintet, sorozatszintet stb. Az egységek közötti kapcsolatok álta-
lában megfelelnek az eredeti irattári rendnek, ez pedig — többé-kevésbé — tükrözi az iratképző szer-
vezeti rendjét.51

Az információs egységek/irategyüttesek közötti kapcsolatok iránya kétféle lehet: vertikális, illetve hori-
zontális. A "vertikális" jelző az összefüggés irányára utal, mert ha lerajzoljuk egy levéltár irategyüttesei 

47 Allocution de M. Bonislaw Geremek au XIIe Congrès international des Archives, Montréal 1992 (Archivum vol. XXXIX, 469. 
old.)
48 Más példát hoz fel, de azonos következtetést von le Charles Kecskeméti: The Professional Culture of the Archivist (American 
Archivist 1987, vol. 50 Spring 1987, 409. old.) A fentebb elmondottakból következik, hogy egy irat levéltári információ-mennyisé-
ge (értéke) nem állandó. A matematika nyelvén tudjuk kifejezni a legszemléletesebben a tartalom és a struktúra, e két alkotó in-
formáció-rész viszonyát, és az ebből eredő változékonyságot: a tartalmi rész egy konstans, a kontextus-rész, mind az elsődle-
ges, mind a másodlagos, egy változó, és a levéltári információ egyenlő a kettőjük szorzatával. Az igazat megvallva a tartalmat is 
tekinthetjük változónak, ugyanis egyes korokban más és más tartalmak (témák) kerülnek az érdeklődés középpontjába (válnak 
divatossá vagy mennek ki a divatból), ezáltal értékelődnek fel, illetve le. Mindezekről lásd bővebben: Körmendy Lajos: A levéltá-
ri irat értéke és az iratértékelés (Levéltári Szemle, 1994/4, 34-44. old.)
49 Az általam ismert szakirodalomban a különböző interpretációkra a legjobb áttekintést a The Principle of Provenance, First 
Stockholm Conference on Archival Theory and the Principle of Provenance, 2-3 September 1993 (Skrifter utgivna av Svenska 
Riksarkivet 10, Stockholm 1994) c. kiadványban találtam.
50 Országonként változó, hogy szervek esetében hogyan fedi az iratok struktúrája az iratképző szervezeti felépítését, ez első-
sorban az adott ország adminisztrációs és irattári gyakorlatától, illetve hagyományaitól függ. Magyarországon, ahol többnyire a 
német eredetű ún. regisztratúra rendszer (irattári terv) hagyománya érvényesül, a megfelelés eléggé általános, de például Mi-
chel Duchein francia levéltáros a cikkeiben (Le respect des fonds en archivistique : principes théoriques et problèmes pratiques 
[La Gazette des archives, 1977, 90-91. old.], valamint a Le principe de provenance et la pratique du tri, du classement et de la 
description en archivistique contemporaine [Janus 1998.1, 96-97. old.]) ellentétes tapasztalotokról számol be a hazájából. Ez 
alátámasztja Peter Horsman véleményét, aki szerint az eredeti rend tisztelete olyan országokban dívott, ahol általános volt a re-
gisztratúra rendszer (Peter Horsman: The Last Dance of the Phoenix or the De-discovery of the Archival Fonds [Archivaria No. 
54, Fall 2002 12. old.]). Terry Cook kanadai levéltáros szerint „Sok médium és iroda irattári rendszere már nem tükrözi pontosan 
a létrehozó egység belső szervezeti felépítését és többszörös funkcióját.” (Archives in the Post-custodial World: Interaction of 
Archival Theory and Practice since the Publication of the Dutch Manual in 1898 [Archivum XLIII, 194. old.]). Ilyen esetekben a 
levéltárosnak több morális joga van arra, hogy a létező (vagy nem létező) rendet megváltoztassa.
51 Lásd az előbbi lábjegyzetet.
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(állag, fond, fondcsoport stb.) közötti kapcsolatokat, akkor a hierarchikus kapcsolatokat függőleges vo-
nalakkal tudjuk érzékeltetni. A vertikális kapcsolatok fontosabbak, mint a horizontálisak, mert az irat-
együttesek legfontosabb jellemzője, hogy egymásra épülnek. Nézzünk egy példát: egy vállalat iratai-
nak összessége alkot egy fondot, a vállalat igazgatósága által létrehozott iratok ezen belül egy állagot, 
ami sorozatokra bomlik, mint például jegyzőkönyvek, jogi iratok stb. Az a cím, hogy „Jegyzőkönyvek” 
nem mond semmit, ezt ki kell egészíteni azzal, hogy milyen testületnek a jegyzőkönyvei 
(Igazgatóság), de hogy valóban adekvát információt adjunk, ehhez hozzá kell azt is tennünk, hogy „X 
vállalat”, azaz esetünkben a három egység címe együtt érvényesül megfelelően. A horizontális kap-
csolatok általában gyengébbek („A jegyzőkönyvek mellett vannak jogi vonatkozású iratok is.”) és eset-
legesek („Az igazgatóság által tárgyalt ügyek jogi vonatkozású iratai a ’Jogi iratok’ c. sorozatban talál-
hatók.”).

A fondszint alatti kapcsolatokat a levéltári iratok mikrostruktúrájának nevezzük. Minthogy a mikrostruk-
túrákat általában az iratképzők hozzák létre, azok igen különbözőek lehetnek.

4.2.2 Makrostruktúra

Egy közlevéltár általában sok egyedi mikroszerkezetű fondot őriz, ezeket azonban egy nagy struktúrá-
ba kell integrálnia, különben nem tudja kiépíteni az információ-visszakereső rendszerét. Ezt a fond fö-
lötti szerkezetet nevezzük makrostruktúrának.

A fondokat szervezeti összetartozás, történeti korszak, ágazat, jogi státusz, irattípus (például térképek 
és tervrajzok) stb. szerint csoportosíthatjuk. A makrostruktúra annyiban hasonlít a mikrostruktúrához, 
hogy a különböző csoportok (irategyüttesek) hasonlóképpen szintekbe rendeződnek, és egyaránt van-
nak vertikális, illetve horizontális kapcsolatok a csoportok között. A szintek a következők lehetnek: 
fondcsoport vagy levéltár, fondfőcsoport/szekció, levéltári állomány.52 A fond fölötti szint 
(fondcsoport/levéltár) egységei nem feltétlenül mesterséges alakzatok, azok szervesen is létrejöhet-
nek: például egy holdinghoz tartozó vállalatok fondjai alkothatnak egy ilyen szerves csoportot.53 A le-
véltári állomány a levéltári intézmény által őrzött összes iratot jelenti, és mint ilyen a legmagasabb 
egységnek tekinthető, ezért a makrostruktúra csúcsán áll.

4.2.3 A levéltári anyag rendszere

A mikro- és a makrostruktúra együttesen alkotják egy intézmény levéltári anyagának rendszerét. Két 
olyan jellemzője van ennek a rendszernek, ami azt egyedivé teszi, amit nem találhatunk más hasonló 
rendszerekben, például a könyvtáraknál. Az egyik a fentebb taglalt kapcsolatrendszer, ami a sziszté-
ma hierarchikus jellegét adja, a másik a kontextusok léte. Föltehetjük a kérdést — és sok levéltáros 
meg is tette ezt —, hogy valóban szükséges-e a hierarchikus felépítés és a kontextusok alkalmazása, 
ami összességében rendkívül bonyolulttá teszi a levéltári anyag feldolgozását és az információ vissza-
keresését. A válasz igen, és a magyarázat a mikrostruktúrában rejlik, pontosabban szólva magában a 
fondban:

• Egy fond jellemzően komplikált, gyakran komplex adatokat és információt tartalmaz magáról az 
iratképzőről és környezetéről, tükrözve az érintett személyek és dolgok közötti kapcsolatokat.

• A fond iratai folyamatban képződnek, azaz időfolyamban; a folyamat alatt pedig az iratképző és a 
környezete változik, mely változást az iratoknak tükrözniük kell.

Mind a komplexitás, mind a folyamat csak kapcsolatokkal és kontextussal képezhető és írható le. Ha 
jobban megnézzük, mindez implicite benne van a fondmeghatározásban: „Egy jogi vagy természetes 
személy rendeltetésszerű működése, illetve élete egy szakasza során létrejött iratok együttese”. A leg-
több, amit a levéltáros tehet az az, hogy respektálja és felhasználja a kapcsolatokat valamint a kontex-
tust amikor levéltári anyagot rendez vagy leír.

Láttuk, hogy kapcsolatok vannak a makrostruktúrában is, és bár szerepük kisebb jelentőségű, mint a 
mikroszerkezetben, mégsem negligálhatók, különösen nem a szervesen létrejött fondcsoportok (levél-

52 Ezek a magyarországi elnevezések, másutt másképpen hívhatják őket, egyes szintek kimaradhatnak vagy többet is alkalmaz-
hatnak.
53 Az Országos Levéltárban közkeletű felfogás szerint egy fondcsoport mindig mesterségesen kialakított kategória, amibe beso-
rolják az oda tartozó fondokat, míg egy levéltár gyakran eredetileg összetartozó vagy szoros kapcsolatban lévő fondok csoport-
ja, tehát a kialakulása tulajdonképpen már az iratképzőnél megtörtént. Ezt a különbséget jól mutatják a fondcsoportok és a le-
véltárak nevei, címei: például Főhatóságok; Szakhatóságok és hivatalok; Kormánybizottságok, illetve a levéltárak nevei, címei, 
mint például Az abszolutizmus és egyesítés korának erdélyi közigazgatási levéltára; Festetics család keszthelyi levéltára.

25



tárak) esetében. A rendszernek erre a felső részére azonban nem a „szerves” kapcsolatok a jellem-
zők, egyébként is a makrostruktúra léte elsősorban rendszerelméletből ered: hogy a káoszba rendet 
vigyen, a levéltáros az irategyütteseket csoportokra osztja, azokat pedig alá- fölé és mellérendeltségű 
viszonyokba sorolja. Mivel az iratcsoportosítás többnyire mesterséges jellegű, ezért komplexitás vagy 
folyamat csak ritkán mutatható ki - ellentétben a mikrostruktúrával.

Amint azt a következő alfejezetben látni fogjuk, a kutatók a keresett információt rendszerint kontextu-
son keresztül közelítik meg („Mely szervezet volt illetékes ilyen ügyekben?”), lépésről-lépésre, követve 
a hierarchiát („A szervezeten belül mely ügyosztály volt illetékes ilyen ügyekben?”). A levéltári iratok 
tartalmát lehetetlen egyenként leírni, a kontextus és a struktúra segítségével viszont következtetni tu-
dunk a tartalomra, ezért van azoknak kitüntető szerepük.

4.3 A levéltári információ megközelítése  

A levéltárakban alkalmazott kutatási módszerek alkalmazkodtak a fent leírt rendszerhez. A levéltári in-
formáció tartalmi részét általában a vertikális kapcsolatok révén éri el a kutató: a keresett iratot lépés-
ről-lépésre, egyre szűkebb körben lokalizálva közelíti meg, tehát az általánostól jut el a specifikusig. A 
levéltári szakirodalom ezt az eljárást néha hierarchikus, néha közvetett (indirekt) megközelítésnek ne-
vezi, mindenesetre szöges ellentétben áll a könyvtári információ-megközelítéssel, amit közvetlennek 
(direktnek) nevezhetünk. Ha információt keresünk egy (elektronikus) könyvtári katalógusban, akkor 
vagy a szerző neve, vagy a mű címe, vagy a besorolása alapján keresünk, és azonnal elérjük az infor-
mációt, ha sikeres a keresésünk.

De lássunk egy konkrét (igaz, fiktív) példát az indirekt, azaz a kontextusokon-hierarchián keresztül tör-
ténő levéltári információ-megközelítésre. A kutató szeretné megkapni X város önkéntes tűzoltó egyle-
tének alapító oklevelét, amiről úgy tudja, hogy a múlt század végén keletkezett; a levéltáros jól tudja, 
hogy ilyen irat kiadása vagy jóváhagyása az adott korban központi szerv feladata volt — a központi 
szervek iratait a Magyar Országos Levéltár őrzi (1. lépés), ott pedig a polgári-kori szervek iratai külön 
fondfőcsoportot alkotnak (K szekció, 2. lépés); az illetékes szerv a Belügyminisztérium volt, tehát az 
irat ennek a levéltárában kell, hogy legyen (Belügyminisztériumi levéltár, 3. lépés); a Belügyminisztéri-
umnak természetesen megvan a saját fondja (4. lépés); a század végén volt egy Tűzoltósági Ügyosz-
tály, mely külön állagot alkot (5. lépés); az állagon belül van egy "Önkéntes egyletek" c. sorozat (6. lé-
pés), ahol települések ABC rendjében találhatók az iratok; ezen belül meg kell keresni X város dosszi-
éját, ahol rábukkanunk a keresett okiratra (7. lépés).54

A levéltári segédleteknek — legyenek azok hagyományosak vagy számítógépesítettek — tükrözniük 
kell mind a vertikális, mind a horizontális kapcsolatokat, és segédlettípustól függ, hogy mennyire hang-
súlyosan. A fond- és állagjegyzékeknél a hierarchia megjelenítése alapvetően fontos, de például egy 
sorozathoz készült lajstromnál, amely az egymás mellé rendelt iratok (horizontális kapcsolat) jelzetét, 
évkörét és tartalmi összefoglalóját adja, már kevésbé fontos.55

A levéltári információnak, pontosabban annak tartalmi részének direkt vagy nem hierarchikus elérési 
módjának hagyományos eszköze az index, de a számítógépek szekvenciális keresési módja is ugyan-
ebbe a kategóriába tartozik. A mutatók — eltekintve attól, hogy azoknak is lehet egy belső hierarchi-
kus struktúrájuk — nem operálnak sem vertikális, sem horizontális kapcsolatokkal, azoktól függetle-
nek, és nagyon jól illik rájuk a számítógépes nyelvben elterjedt "random access" kifejezés, amit vélet-
lenszerű vagy szabálytalan elérési módnak fordíthatunk.

A hierarchikus és a nem hierarchikus megközelítés, illetve azok a segédletek, melyek az ilyen kapcso-
latokat megjelenítik, egymás mellett léteznek, egymást kiegészítik a levéltárakban. Általánosságban 
elmondható, hogy az irategyüttesek magasabb szintjén (sorozat fölött) a hierarchikus megközelítésnek 
nagyobb szerepe van, de ahogy lejjebb megyünk, annak az esélye, hogy "horizontális segédletet" 
használjunk egyre inkább nő. A mutatók — véletlenszerű jellegüknél fogva — bármilyen szinten alkal-
mazhatók, és gyakran több szintet is átfognak. Van egy érdekes összefüggés a szintek száma és az 
indexált szavak-kifejezések jellege között. A több szintet átfogó mutatók általában csak személy- és 
helynevekre korlátozódnak. A tárgyszavak használata — hacsak nem túlságosan általánosak — sok-
kal komplikáltabb, mert rendkívül nehéz szabványosítani őket. Ez a probléma kisebb gondot okoz, ha 
az index csak egy-két irategyüttesre és adatszintre (például állag, sorozat) korlátozódik, mert — ho-
mogénabb anyagról lévén szó — könnyebb a tipizálás.

54 A valóságban a Belügyminisztérium fondjának más a szerkezete, az említett állag és sorozat nem létezik, a példával csak a 
hierarchikus megközelítést kívántam szemléltetni.
55 Nyilvánvaló, hogy a vertikális-horizontális besorolás —- mint minden tipizálás — leegyszerűsítő, mert az iratok közötti kapcso-
latok ennél bonyolultabbak. Talán lehetne tovább finomítani az összefüggések kategorizálását, de kérdéses, hogy érdemes-e.
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5 A levéltári iratok leírása, leírási szabványok56

5.1 A levéltári leírás  

A levéltári leírás az iratokban lévő, valamint azokkal kapcsolatos információk áttekintő és kivonatos 
rögzítése, ami történhet hagyományosan vagy elektronikus módon. A levéltári leírás célja, hogy az 
eredményeképpen létrejött segédlet vagy nyilvántartás segítségével a felhasználó az iratokban lévő 
részletes információkhoz a lehető legteljesebben, leggyorsabban és leghatékonyabban hozzáférjen.

Leírás alatt régebben kizárólag segédletkészítést értettek, melynek eredménye kéziratos vagy nyom-
tatott, nyilvántartási és/vagy publikációs céllal létrehozott segédlet volt. (Nem tekinthető leírásnak egy 
levéltári irat vagy irategyüttes forrásközlése.)

Az informatika térhódítása előtt az alábbi legfontosabb segédletfajták léteztek a magyar levéltári gya-
korlatban:

• Kalauz vagy levéltárismertető: egy vagy több levéltár anyagának összefoglaló leírása.

• Fond- és állagjegyzék: egy levéltárban őrzött irategyüttesek alapvető adatait (cím, évkör, terjede-
lem, törzsszám) tartalmazza állagszintig lemenően, hangsúlyozva a köztük lévő vertikális és hori-
zontális kapcsolatokat.

• Alap- vagy ismertetőleltár: általában egy fondcsoportról ad alapadatokat és tartalmi leírást állag-
szintig lemenően.57

• Repertórium: egy fondcsoportról ad alapadatokat és tartalmi leírást állagszintig lemenően — a fon-
dok és az állagok ismertetése általában rövidebb, mint a leltáraknál —, valamint a legkisebb raktá-
ri vagy tárgyi egységek (csomókat, dobozokat, köteteket stb.) tartalmát is leírja.

• Áttekintő raktári jegyzék: egy vagy több fondról ad alapadatokat a legkisebb raktári vagy tárgyi 
egységek szintjéig lemenően.58

• Lajstrom: egy fond vagy fondrész darabszintű leírása, általában olyan irategyütteseknél alkalmaz-
zák, ahol az egyes iratok címe vagy lényeges adata (például a levélíró neve) a tartalomra is utal.

Az informatika terjedésével, a ’80-as és ’90-es években egy új és egyre nagyobb jelentőségű segéd-
lettípus jelent meg, majd hódított teret a levéltárakban: az adatbázis. De az informatika más tekintet-
ben is gyökeresen megváltoztatta a levéltári leírást, magát a tevékenységet is, de főleg annak ered-
ményét: integrációs erejének köszönhetően egyesíthetőkké váltak különböző levéltári intézmények se-
gédletei, elmosódtak a különbségek adatbázisok, valamint kéziratos és nyomtatott segédletek között, 
sőt, átjárás nyílt az integrált segédletek és a nyilvántartások között.59

A ’90-es évek elején, amikor a fejlett országokban általánossá vált a számítógépek használata a levél-
tárakban az integráció szükségessége igen élesen vetődött fel. Ennek azonban nemcsak a technikai, 
hanem a levéltártani feltételeit is meg kellett teremteni. Az alapvető kérdés a következőképpen merült 
fel: lehet-e olyan szabványt kidogozni, amely a levéltári segédletekben foglalt adatokat és információ-
kat egységesen leírja? A nemzetközi szakmai közösség sikeresen oldotta meg ezt a feladványt, és az 
eredmény három, világszerte elterjedt szabvány lett: az ISADg, az ISAAR és az EAD.

56  Ez a fejezet részben A levéltári leírás szabványosítása — nemzeti és regionális hagyományok (Levéltári Szemle, 2000/4, 41-
51. old.), az Egy nyitott és rugalmas információs rendszer koncepciója (Levéltári Szemle, 1999/1, 3-13. old.), valamint A levéltá-
ri irat értéke és az iratértékelés (Levéltári Szemle, 1994/4, 34-44. old.) című tanulmányaimban leírtakon alapszik.
57 Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon  c. munkájában külön szócikkben tárgyalja az alap-, illetve az ismertető leltár fo-
galmát (194. old.). Az ott olvasható definíciók között azonban véleményem szerint nincs érdemi különbség.
58 Elméletileg az áttekintő raktári jegyzék adattartománya megegyezik a repertóriuméval, a gyakorlatban azonban az előbbi 
csak nagyon ritkán tartalmaznak fond- vagy állagismertetést. (V.ö.: Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon, 195-196. old.)
59 Erre jó példa az E-Archívum, melynek ismertetésére a 9.2-es fejezetben kerül sor.
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5.2 Nemzetközi leírási szabványok  

1994-ben a Nemzetközi Levéltári Tanács (NLT)60 elfogadta a szervezet Leírási Szabványbizottsága ál-
tal kidolgozott általános nemzetközi levéltári leírási szabványt (angol rövidítése: ISADg)61, és még ab-
ban az évben meg is jelentette azt.62 Kétségtelen, hogy ez az egyik legfontosabb dokumentum, amit 
az NLT valaha is kiadott. Az ISADg nemcsak témaként vagy idézetként tűnt fel azóta sok-sok publiká-
cióban, hanem az egész világon jelentősen befolyásolta a levéltári gyakorlatot. Sok levéltár az ISADg-t 
figyelembe véve vizsgálta felül a leírási módszereit és adatbázis-rendszerét.63

Az ISADg megjelenése után alig egy évvel (1996-ban) az NLT elfogadott egy másik dokumentumot, a 
jogi és természetes személyek, valamint családok leírásának nemzetközi szabványát (angol rövidíté-
se: ISAAR [CPF]).64 Ez a szabvány nem kínál komplett leírást, részben az ISADg-re épül, és a két 
szabvány együttes alkalmazását javasolják. Az ISAAR fogadtatása már koránt sem volt olyan sikeres, 
mint a testvérszabványáé, de a nemzetközi életből nem tűnt el, és pár éve (2004-ben) megjelent a 
második kiadása is.

A harmadik nagyhatású nemzetközi szabvány, a kódolt levéltári leírás (angol rövidítéssel: EAD)65 ki-
dolgozásához 1993-ban kezdtek a a kaliforniai Berkeley Egyetemen, és 1998-ban született meg az 
első verzió, majd 2002-ben a második. Az EAD már kimondottan informatikai alkalmazásra készült — 
az ISADg és az ISAAR alapján elméletileg lehetséges hagyományos segédleteket is készíteni, de 
nem érdemes —, és kezdetben nagy erősen érezhető volt rajta az amerikai könyvtárosi hatás, a má-
sodik kiadást viszont már igyekeztek összhangba hozni az ISADg-vel.

A leírási szabványok vonatkozhatnak adat/információ-struktúrára, az adatelemek tartalmára (tehát, 
hogy milyen típusú, formátumú adatot, információt tartalmazzon egy elem), valamint az adatok értéké-
re (helynevek, személy- és családnevek, tárgyak besorolása). Figyelemre méltó, hogy az értékek hi-
ányzanak mindhárom szabványból. Az ISAAR ugyan érinti a kérdést, amikor az intézmény-, család- 
és személynevek szabványos leírásánál a nemzeti szabványokhoz — már ha vannak ilyenek — utalja 
a használót, a tárgyak-témák szabványos besorolása azonban itt is fehér folt marad, éspedig jó okkal.

Az iratok tartalmának rendszerezése, azaz tárgy szerinti besorolása (leírása) különösen nehéz felada-
tot jelent a proveniencia-elv alapján kialakított levéltári anyagnál. Ugyanis a levéltár anyag kialakítása, 
illetve a rendezés elve szoros összefüggésben áll a leírással, az utóbbinak az előbbiek logikáját kell 
követnie. Mint ismeretes, a proveniencia-elv az iratképző alapján építi fel a levéltári anyagot, míg a 
pertinencia-elv többnyire az iratok tárgya alapján.66 Ha tárgyi csoportosításban írunk le egy provenine-
cia-elv alapján létrehozott irategyüttest, akkor tulajdonképpen intellektuálisan — vagy másképpen fo-
galmazva: virtuálisan — átrendezzük ezt az irategyüttest.

A tárgy szerinti besorolástól tapasztalati okok miatt is ódzkodnak a levéltárosok. Az ugyanis erősen 
függ az indexáló személy tudásától és érdeklődésétől (aki például a demográfiai témák iránt érdeklő-
dik, az önkéntelenül vagy akár tudatosan ezeket a témaköröket fogja kiemelni, míg a levéltári iratokat 
használónak jó eséllyel más témakörök lennének fontosak), sőt tetten érhető a koronként változó álta-
lános szemlélet hatása is. Elég megnézni a XVIII. vagy XIX. századi indexeket, hogy rádöbbenjünk, 
mennyire más tárgyszavakat tartottak az adott kor levéltárosai fontosnak, mint mi. Pontosan ez a 
rendkívül erős szubjektivitás a gyenge pontja a tárgy szerinti szabványosításnak. Ezzel szemben vi-
szont a proveniencia-elv objektívnak tekinthető, ami fontos záloga az időtállóságnak.

60 International Council on Archives vagy Conseil international des Archives (ICA vagy CIA).
61 General International Standard Archival Description
62 Az ISADg megjelent Janus 1994-ben kiadott kötetében (7-46. old.), a magyar fordítása a Levéltári Szemle 1995/2-es számá-
ban (53-74. old.) olvasható. 2000-ben publikálták a szabvány második kiadását (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Secretaría de Estado de Cultura, Madrid, 2000). Nincs lényeges különbség az első és a második kiadás között.
63 Az Open Society Archives 1999. márciusában Budapesten rendezett egy szemináriumot a levéltári számítógépes feldolgo-
zásról a közép- és kelet-európai levéltárak számára. Az elhangzott referátumok és bemutatók azt mutatták, hogy néhány kivé-
teltől eltekintve minden résztvevő figyelembe vette az ISADg szabályait, amikor ki- vagy átalakította az adatbázis-rendszerét. A 
távol-keleti NLT-tagozat, az EASTICA 1997-ben Hong-kongban, a levéltári leírási szabványok tárgyában tartott tanácskozásá-
nak publikált anyaga is hasonló hatást mutatott.
64 International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. Érdekes módon az ISAAR 
hosszú évekig nem jelent meg nyomtatásban, bár az NLT tagok még 1996-ban fénymásolatban megkapták a szöveget, a to-
vábbiakban az csak a szervezet honlapján (www.ica.org) volt elérhető. Publikációra csak a második kiadás (International Coun-
cil on Archives, 2004) után került sor. A Levéltári Szemle 2005/3-as számában megjelent a magyar fordítás is (32-70. old.).
65 Encoded Archival Description. Hozzáférhető: http:/www.loc.gov/ead/.
66 Ezzel kapcsolatban lásd az 5.2.2.2-es alfejezetet is.
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Bár a levéltárosok vonakodnak a tárgyi rendszerezéstől–szabványosítástól, sok kutató, szinte minden 
országban, kitartóan hangsúlyozza, hogy szükség lenne szabványosított, tematikus segédletekre, 
mert azok megkönnyítenék a munkájukat.67 Néhány országban országban megpróbálják összeegyez-
tetni a kutatói igényeket a levéltárosi elvekkel. A dán levéltárak például kidolgoztak egy leírási sziszté-
mát, melyben fontos szerepe van a tárgy szerinti indexálásnak.68 Tárgyszócsoport-hierarchiát állítottak 
fel: 1. funkció szerint (szervek), 2. tartalom szerint, 3. társadalmi szektor szerint és 4. földrajzi elneve-
zés szerint.69 Az idő majd eldönti, hogy maradandó lesz-e ez a rendszerezés, vagy ez is hasonló szak-
mai zsákutcának minősül, mint jó száz évvel ezelőtt a pertinencia-elv.

5.2.1 Az ISADg

5.2.1.1 Az ISADg adatelemei

Az ISADg 26 adatelemet 7 információs területre csoportosít:

• Azonosító adatok

• Hivatkozási kódok (őrzési helyet azonosító adat, például jelzet, ha van; még ISO or-
szágkód is javasolt, szem előtt tartva a nemzetközi adatcserét, illetve szabványos nemzeti le-
véltári azonosítót).

• Cím (a fond, az állag, a sorozat stb. címe, lehetőleg pontosan követve az eredetit, 
bár szükség esetén lehet rövidíteni, ha az információ nem sérül; lehetőség az ún. tömör cím, 
ami úgy sűrít, hogy magában foglalja a létrehozó nevét, a létrehozott irategyüttes jellegét [pél-
dául jegyzőkönyvek] vagy a funkcióra, tevékenységre stb. utaló kifejezést).

• Az irategyüttes keletkezésének időpontjai (azaz évkör, dátum; az ISADg nagyon to-
leráns, és minden időmeghatározást megenged [például 1821 előtt, 1900 körül, 1655-1677 és 
1682-1711 stb.).

• A leírás szintje (fond, állag stb.).

• Terjedelem (a fizikai terjedelem, mindenféle mértékegység megengedett [ifm, db, 
téka, tekercs, köbláb stb.]).

• Kontextus

• Az iratképző szervezet vagy személy neve (szabványosítható, például az ISAARral).

• Szervezeti vagy életrajzi ismertetés (a szervezet története, működése, tevékenysé-
ge, funkciója, illetve a személy életrajza, adatai, funkciói stb.).

• Az iratok története (honnan-hova, kitől-kihez kerültek az iratok, mikor rendezték, se-
lejtezték azokat stb.).

• A levéltárba kerülés jogcíme és forrása (ki adta az iratokat a levéltárnak, milyen cí-
men, mikor).

• Tartalom és struktúra

• Kör és tartalom (időkör, földrazi kör stb., valamint az irategyüttes rövid tartalma).

• Iratértékelés és selejtezés (a végzett értékelésre, selejtezésre vonatkozó informáci-
ók [ki végezte, milyen módszer alapján, vagy ismételt selejtezési időpont kitűzése]).

• Gyarapodások (meglévő fondhoz várható gyarapodások, beszállításokról tájékozta-
tás).

67 A Svájci Szövetségi Levéltár 1996-ban csinált egy felmérést a kutatói igényekről, és az eredmény azt mutatta, hogy a kutatók 
igényelnek tematikus segédleteket. Ennek megfelelően a levéltár elhatározta, hogy prioritást ad az ilyen segédlettípusnak. 
Lásd: Barbel Förster: Das Erschliessungskonzept des Schweitzerischen Bundesarchiv. Vom Findmittel zum Findsystem 
(Zeitschrift des Schweitzerischen Bundesarchiv, Studien and Quellen, 23, 1997, 343-345. old.)
68 Inge Bundsgaard, Anders Sode-Pedersen: Danish Strategies for New Methods of Digital Archival Description and Access 
(Comma 2004.1, 73-75. old.)
69 Ennél jóval egyszerűbb szisztémát vezetett be az Ausztrál Nemzeti Levéltár, amely az iratképző szerveket sorolja be funkciók 
szerint. Ez a besorolás azonban nem meghatározó, hanem mintegy mellékes, a rendszerezés alapelve az ún sorozat-elv, mely-
nek ismertetése az 5.2.2.2-es fejezetben történik.
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• Az iratanyag rendszere (például: az iratok rendje megfelel-e az eredeti rendnek, 
vagy a levéltárban lett kialakítva).

• A kutathatóság és a használat feltételei

• A kutathatósággal, illetve a használattal kapcsolatos feltételek és körülmények (a 
hozzáféréssel kapcsolatos összes jogi vonatkozás részletezése; pontosan megjelölendő, 
hogy a kutató milyen feltételekkel férhet hozzá az iratokhoz).

• A reprodukálással kapcsolatos feltételek (a másolatok korlátozásának részletezése; 
megjelölendő, hogy milyen feltételek mellett kapható felmentés).

• Az iratok nyelve.

• Fizikai jellemzők és technikai követelmények (az iratok fizikai jellegére és állapotára 
vonatkozó információk, melyek befolyásolhatják a használatot; pontosan megjelölendők azok 
a technikai eszközök, melyek esetleg szükségesek a használathoz [például hardver, 
szoftver]).

• Segédletek (olyan levéltári vagy irattári segédletek, melyek segítik az iratok haszná-
latát).

• Kapcsolódó anyagok

• Az eredetiek őrzési helye (akkor fontos, ha a levéltár csak másolatot őriz, például 
mikrofilmet).

• Másolatok megléte és helye (ki kell térni a másolatok kutatási feltételeire is).

• Kapcsolódó irategyüttesek (van-e másutt az irategyüttesnek előzménye vagy folyta-
tása, van-e párhuzamosan kapcsolódó irategyüttes, vannak-e közös segédletek stb.).

• Publikációra vonatkozó megjegyzés (az irategyüttesre vonatkozó fontosabb kiadvá-
nyok [például forrásközlés]).

• Megjegyzés (ide írandó minden egyéb információ)

• A leírásra vonatkozó információk

• A levéltáros megjegyzése (ki, mi alapján, mikor készítette a leírást).

• Szabályok, szabványok (van-e olyan szabály vagy szabvány, ami alapján a leírás 
készült).

• Dátum (a leírás, illetve a felülvizsgálatának időpontja).

5.2.1.2 Az ISADg jelentősége

Az ISADg fontos ajánlása, hogy a levéltári iratokat felülről lefelé, azaz a nagyobb irategyüttesektől a 
kisebbek felé haladva kell leírni (tehát először a fondot, majd az állagait, majd az állagok sorozatait 
stb.). Minden szinten csak az ott releváns információt kell megadni. (Tehát például egy fondnál a fond 
egészére vonatkozó adatokat, az állagainál pedig csak a rájuk vonatkozó információt kell közölni.) Ez-
zel elkerülhetővé válik az informatikai alkalmazásoknál oly’ gyakran elkövetett hiba: az adat- vagy in-
formációismétlés.

Ha összevetjük az ISADg mezőit a 4.1-es fejezetben részletezett információs elemekkel (azonosító, 
kontextus, tartalom és struktúra), akkor láthatjuk, hogy a szabvány minden elemet precízen lefed. 
Nem mellékesen a szabványban egyensúly van a információelemek között. Ez, mint a következőkben 
látni fogjuk, egyáltalán nem mellékes kérdés!

Ha visszatekintünk a levéltári leírások (segédletek) történetére láthatjuk, hogy a három információs 
elem súlya koronként eltérő volt. A kezdetektől a múlt század végéig a hangsúly a tartalmon volt, régi 
leltárak, lajstromok többé-kevésbé csak az iratok tartalmát akarták prezentálni, a kontextus szinte 
vagy egyáltalán nem is létezett ezekben a segédletekben. Ami az azonosító elemet illeti annak szere-
pe a kezdetektől lényegében állandó volt, mert az azonosításhoz mindig szükség volt rá. A holland le-
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véltáros trió70 által megfogalmazott proveniencia-elv terjedésével a kontextus jelentősége növekedett, 
és — véleményem szerint — megfelelő jelentőségét a schellenbergi levéltárelméletben érte el.71

Az információs kor gyökeresen megváltoztatta ezt a helyzetet: elektronikus iratok esetében az azono-
sító elemet és a kontextust meg kellett erősíteni, mert az iratok nehezen azonosíthatóvá, áttekinthető-
vé és túlságosan változékonyakká váltak. Az elektronikus iratoknál nincs boríték, bélyeg, pecsét, hite-
les aláírás, mindezeket valamivel helyettesíteni kell, és a helyettesítők többsége az azonosító kategó-
riájába tartozik. Tipikus példa erre a metaadat, ami adatokat tartalmaz a létrehozóról és a létrehozás 
körülményeiről, ezzel azonosítva magát az iratot. (Ez részletesebben ki lesz fejtve a 6.2.4-es és a 
8.3.2-es alfejezetekben.) De a kontextus-elem jelentősége is drámaian megnövekedett. A következők-
ben ismertetendő ún. sorozat-elv (5.2.2.2-es alfejezet) nagyon erős kontextus-reprezentációt követel 
meg, mert az iratok ki lettek szakítva az eredeti struktúrájukból, így a kapcsolatuk más iratokkal csak 
akkor rekonstruálható, ha az iratképzőről részletes leírás áll rendelkezésre. De a kontextus az abszo-
lút dominanciáját nem itt, hanem az ún. poszt-kusztodiális elméletben érte el (ismertetését lásd a 
8.4.2.4-es alfejezetben), melynek képviselői szerint a levéltári feldolgozó munka tulajdonképpen kon-
textus-információk szerkesztéséből áll.72

Az ISADg koncepciója az iratszinteken alapul, az általa leírt iratanyagnál pontosan be kell mutatni a 
verikális és a horizontális kapcsolatokat (nem ezeket a kifejezéseket használja, de egyértelműen rájuk 
utal: „meg kell adni a leírt irategység pontos pozícióját a hierarchiában”)73. Pontosan feltérképezi a le-
véltári anyag mikrostruktúráját (a fondtól az iratig), viszont nem említi a makrostruktúrát.

A mikrostruktúrával kapcsolatban fölmerül a kérdést, hogy érdemes-e iratszintig lemenően szabványo-
sítani a leírást? Őszintén szólva én ebben egyáltalán nem vagyok biztos, éspedig két ok miatt. Az 
egyik, hogy a levéltári anyag adatai túlságosan különbözőek. Ha összehasonlítjuk például egy úrbéri 
összeírás adatait egy közgyűlési jegyzőkönyvvel, egy térképgyűjteményt egy bíróság irataival, akkor 
láthatjuk ezt a változatosságot. Teljesen más típusú adatok vannak bennük, melyek más fajta feldol-
gozást igényelnek. Egy úrbéri összeírásnál fontos lehet a földek megoszlása, a vetett és betakarított 
termények fajtája és mennyisége, a rendelkezésre álló állatállomány stb., illetve ezen adatok kombiná-
ciója. Egy térképgyűjteménynél a műszaki adatok mellett a pontos földrajzi behatárolás, a feltüntetett 
helységnevek stb. Ilyen adatok igazából adatbázisba rendezve aknázhatók ki hatásosan, az viszont 
nemigen fér bele egy általános leírási szabvány kalodájába.

A másik ok az adatok mennyiségében rejlik. Alacsonyabb szintek felé haladva mértani léptékben több-
szöröződnek az adatok. Tapasztalatom szerint néhány speciális irategyüttest leszámítva egyszerűen 
fölösleges részletes leírást adni ügyirat- vagy iratszinten, általában tökéletesen elegendő a karakte-
risztikus, releváns adatok listája vagy ezek kombinációja. Levéltárakban például gyakran dolgozzák fel 
darabszinten a levélgyűjteményeket (Missiles), a készített lajstromok rovatai azonban — jó okkal — 
csak néhány adatra korlátozódnak: a levélíró és/vagy a címzett neve, a levél dátuma, tárgya. Képzel-
jük el egy ilyen, több mint százezer levélből álló gyűjtemény leírását az ISADg fentebb említett adat-
mezőivel!

Általánosságban is úgy vélem, hogy minél alacsonyabb iratszintre érünk, annál problémásabb az álta-
lános szabványosítás, még az információs korban is (a szabványosítás kötelező volta egy gyakran 
hallott hivatkozás). Egyébként az információs technológia fejlődése is más irányt mutat, amit érdekes 
módon a híres hegeli tétellel (tézis, antitézis, szintézis) is leírhatunk:74 az első fázis a kezdetektől a 
’70-es évek végéig tartott, amikor nagy számítógépek nagy központi adatbázisokat futtattak (tézis); a 
második fázis a ’80-as évek elejével indult, amikor az első személyi számítógépek megjelentek: ez 
volt a sok-sok — és általában kis, — decentralizált adatbázis kora (antitézis); a harmadik fázist, ami a 
’90-es évek első felében indult, az internet fémjelzi, az a háló, ami egyetlen hatalmas rendszerbe in-
tegrálja a fragmentált adategyütteseket, kicsiket és nagyokat egyaránt (szintézis). Ezt a filozófiát ne-
künk is át kellene gondolnunk levéltári ügyekben. Kétségtelen, hogy szabványosítás (akár technikai, 

70 Samuel Muller, Johan A. Feith, Robert Fruin — lásd a 2.4-es fejezetet.
71 Lásd a 2.4-es fejezetet.
72 Erre rímel Chris Hurley, az ISAARt szerkesztő (első) ad-hoc bizottság ausztrál tagjának megjegyzése: „…a legfontosabb 
adatszolgáltatásaink sokkal inkább a kontextussal lesznek kapcsolatosak, mint a tartalommal vagy általában az 
iratállománnyal…” (Chris Hurley: Data, Systems, Management and Standardisation [Archives and Manuscripts, vol. 22, Nov. 
1994, 349. old.]).
73 ISADg Madrid 2000, 16. old.
74 A lét minden formájának fejlődése három fázisból áll: tézisből, antitézisből és szintézisből, az utolsó az első két ellentétes fá-
zis egyesítése.
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akár levéltári leírási szabvány) nélkül káosz lenne a levéltárakban. De a teljes normatíva az adatok 
prokrusztész-ágyát jelenti75. Minden levéltárnak meg kell találnia azt az egyensúlypontot — ez az őr-
zött iratok jellegzetességétől és minőségétől függ —, ahol a leírási szabványok integráló ereje és az 
iratok/adatok egyedi karaktere egyaránt érvényesül.76 Az ISADg nagyon rugalmas, az alkalmazó ki-
hagyhat szinteket, hozzátehet újakat, szabadon választhatja meg a leírás mélységét. Olyannyira ru-
galmas, hogy még a proveniencia-elvtől idegen rendezettségű anyagok is leírhatók általa!

Bár az ISADg mind példáiban, mind hivatkozásaiban egyértelműen arra utal, hogy a szabvány fondtól 
lefelé alkalmazandó, az adatmezői lehetővé teszik, hogy a levéltári makrostruktúra irategyütteseit is le-
írhassuk. Nemcsak azért lenne ez kívánatos, mert így teljes a rendszer, hanem mert ezeken a magas 
szinteken is nagyon sok fontos információ van. Felidézve a fentebb említett konkrét példát, amely sze-
rint egy holdingba tartozó vállalatok fondjai egy levéltárat (fondcsoportot) alkotnak, a holding történetét 
és a vállalatok kapcsolatait ezen a szinten a legjobb leírni. A kontextus egyébként a mesterséges cso-
portok esetében is hasznos lehet, például nagy hasznát vennék a kutatók, ha az önkormányzati levél-
tárakban őrzött „Megyei törvényhatóságok” c. fondfőcsoportnál kapnának egy rövid áttekintést a kor-
szak közigazgatási változásairól.

Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy az ISADg a proveniencia-elven alapszik, figye-
lembe veszi a levéltári információ/anyag törvényszerűségeit, és kiegyensúlyozott leírást ajánl a három 
alkotó részre (azonosító, tartalom és struktúra, kontextus). Alkalmazása lehetővé teszi, hogy egyszer 
írjuk le a levéltári anyagot, és az így létrejött információs bázisból számítógép segítségével bármiféle 
segédletet (alkalmazást) készítsünk. Használata arra kényszeríti a levéltárosokat, hogy újragondolják 
az állományuk rendszerezését, cserébe viszont egy rendkívül hatékony eszközt kapnak a levéltári 
anyag feldolgozására és kommunikálására.

Az ISADg következetes alkalmazásának van egy alapvető feltétele: el kell fogadni a proveniencia-el-
vet. Ha ez nem áll fenn, akkor a szabvány nem jó, vagy valamilyen áthidaló megoldást kell keresni. 
Ilyen törekvések eredményeképpen született meg az ISAAR.

5.2.2 Az ISAAR(CPF)

Az ISAAR-on erősen érezhető mind a könyvtár-, mind a információtudomány hatása. Ezeknek tudható 
be, hogy olyan, levéltárosok számára szokatlan fogalmakat találhatunk benne, mint például authority 
record (besorolási rekord)77 vagy entity (entitás), hiányoznak viszont olyan bevett terminusok (például 
agency - szerv)78, amiket évtizedek óta használ a nemzetközi levéltári közösség, és amik alkalmazha-
tók lettek volna.

5.2.2.1 Az ISAAR adatelemei

Az ISAAR 31 adatelemet 5 információs területre csoportosít:

• Azonosító adatok

• Az entitás típusa (az iratképző szerv, család vagy személy?)

• Az entitás szabványos névalakja

• Párhuzamosan használt névalakok

• Egyéb szabványos névalakok

• Egyéb névalakok

• Szervezetek azonosítói

75 A görög mondabeli rabló, Prokrusztész, áldozatait az ágyába fektette, és aki nem fért bele mert túl hosszú volt, annak levá-
gott a lábából, aki túl rövid volt, annak megnyújtotta a végtagjait.
76 Erre egy lehetséges — és véleményem szerint rossz — megoldást lásd a 9.2-es alfejezetnél.
77 Könyvtári szakkifejezés: a rendszerben használatos egyedi leírási egység, például egy vállalat szabványos neve, főbb adatai 
és a kapcsolódó információk. Az authority (hatalom, tekintély) szó arra utal, hogy szabványos, azaz elfogadott (engedélyezett) 
egységről van szó.
78 Az agency kifejezés csak a magyarázó szövegekben fordul elő.
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• Leírási adatok

• Az iratképző létezési ideje (a szerv fennállása, a személy születése és halálozása, 
funkciójának időköre)

• Története

• Helyek (ahol az iratképző működött)

• Jogállása

• Funkciói, foglalkozásai, működése

• Mandátuma, jogforrása (hatalmának, illetékességének forrása)

• Szervezeti felépítése, genealógiája

• Általános kontextus

• Kapcsolatok adatai

• Kapcsolódó szervezetek, személyek vagy családok nevei és azonosítói

• A kapcsolat típusa

• A kapcsolat leírása

• A kapcsolat időpontjai

• A leírást ellenőrző adatok

• Besorolási rekord-azonosító (a leírás egyedi azonosító kódja)

• Intézményi azonosító (amelyik a leírást elvégezte)

• Szabályok, szokások (ami alapján a leírás készült)

• Státusz (például a leírás végleges vagy revideált stb.)

• Részletezési szint (mennyire részletes a leírás)

• A keletkezés, a felülvizsgálat vagy a törlés dátumai

• Nyelv és írásmód

• Források (amit a leíráshoz használtak)

• A karbantartásra vonatkozó megjegyzések

• Az iratképző és a levéltári forrás közötti kapcsolat (kapcsolódás az ISADg-hez vagy más iratleírás-
hoz)

• A kapcsolódó források azonosítói és címei (például X fond, Y jelzet)

• A kapcsolódó források típusa (például fond)

• A kapcsolat jellege (például iratképző)

• A kapcsolódó források évköre

Amint az a fentiekbők kitűnik az ISAAR-ral nem írható le a levéltári anyag, nem szól a levéltári infor-
máció elemeiről, az azonosító adatokról, a tartalomról és a struktúráról, mindezeket az ISADg-re vagy 
más szabványokra hagyja, az ISAAR csak az iratképző és az iratlétrehozás körülményeinek nagyon 
részletes leírására szolgál, azaz csak a kontextussal foglalkozik.

Fölmerül a kérdés, hogy miért volt szükség egy külön szabvány kidolgozására, hiszen az ISADg-ben 
van egy külön információs mező a kontextus számára, elég lett volna csak azt bővíteni. Az ISAAR első 
kiadásának bevezetőjében olvashatunk indoklást erről: „Így lehetővé válik, hogy ezt az információt 
összekössük ugyanazon iratképző(k) olyan iratainak leírásaival, amely iratok esetleg több levéltárban 
őriztetnek, vagy az iratképző(k) külön kezelt levéltári és könyvtári anyagaival, vagy olyan iratokkal, 
amelyek még az iratképző őrizetében vannak.”79 Hugo Stibbe, aki egyaránt vezette az ISADg-t, vala-

79 ISAAR, első kiadás, I. 3. bekezdés. A második kiadás bevezetőjében is hasonló indokokat olvashatunk.
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mint az ISAAR-t kidolgozó első bizottságot, a következő indoklást mondja: „Sok észrevétel rámutatott 
arra, hogy a levéltári leírás az iratok és az iratképzők leírásának összesítése. Az ISADg nem fedi meg-
felelően ez utóbbit.”80 Az igazat megvallva, nem érzem ezeket a magyarázatokat meggyőzőnek, és azt 
hiszem, hogy a valódi indokok inkább alapvető szakmai elvek eltérő megközelítéseiben gyökereznek.

5.2.2.2 A sorozat-elv

A fondkoncepción alapuló proveniencia-elv egy fondképzőt feltételez (egy természetes vagy jogi sze-
mély rendeltetésszerű működése során létrehozott iratok összessége), és az egész irategyüttest (a 
fondot) az iratképzőre építi. Igaz, sokszor nehéz alkalmazni az elméletet, mert a szervek átalakulnak, 
megszűnnek, összeolvadnak vagy szétválnak, funkciójuk, kompetenciájuk változik, és a kurrens iratok 
(vagy azok egy része) szükség esetén az utódszervezet(ek)hez kerülnek. A levéltáros állandó dilem-
mája, hogy mikor zárjon le egy fondot, illetve nyisson egy újat, azaz mikor tekinthető egy szerv meg-
szűntnek. A proveniencia-elv alkalmazható mereven, amikor akár egy névváltozás is fondlezárást, új 
fondnyitást eredményez, de gyakorolható rugalmasan is, amikor csak fontos jogállás- vagy kompeten-
cia-változást követően történik ez.81 Az elmúlt évszázadban a politikai döntéshozók különböző okok 
(kényszerek) miatt világszerte gyakran változtatták a közigazgatás intézményrendszerét. Ez a perma-
nensen instabil helyzet a levéltárakban újabb és újabb fondokat eredményez lényegében azonos irat-
képző kör mellett, az állandó változás miatt viszont a kutatónak nehéz követnie az iratok „folyamát”, és 
kénytelen fondról-fondra lépni, ha át akarja tekinteni egy hosszabb periódus témájába vágó iratait.

Nem mindenki gyakorolja a proveniencia-elvet. Az ausztrál levéltártudományban és -gyakorlatban az 
ún. sorozat-elv vált dominánssá.82 Ennek fókuszában a sorozatnak nevezett iratfolyam áll. Mivel ez a 
figyelemre méltó elmélet és gyakorlat Magyarországon jószerivel ismeretlen, érdemes azt közelebbről 
megvizsgálni.

Az ausztrál levéltárak kézikönyvének meghatározása szerint egy sorozat olyan azonos eredetű irato-
kat jelent, amelyek együvé tartozását közös irattári rendszerük indokol, vagy amelyeket együtt őriznek, 
mert azonos tevékenység eredményeként születtek, vagy mert azonos formátumúak és egy meghatá-
rozott funkcióra vonatkoznak.83 A definíció túl általános, akár a fondra is érvényes lehet, tehát nem 
visz közelebb bennünket a megfejtéshez. Jobban érthetővé válik viszont, ha észrevesszük, hogy vala-
mi hiányzik belőle: az iratképző fogalma. Magyarán: az iratképző nem játszik meghatározó szerepet a 
sorozat-elv szerint kialakított iraegyüttesekben.

Egy konkrét (és fiktív) példán keresztül jól megvilágítható az elv lényege.

Tételezzük fel, hogy az erdészettel kapcsolatos kormányzati ügyek (egy jól körülhatárolható funkció) a 
földművelődési tárcához tartoznak, ott egy külön ügyosztály hozza létre az iratokat. Pár év után kor-
mányzati átszervezés miatt a funkció — némileg kibővítve — átkerül a környezetvédelmi tárcához, 
ahol szintén külön hivatal intézi az ügyeket. Újabb pár év működés után, a következő átszervezéskor 
ez a hivatal elszakad a környezetvédelmi tárcától, kibővül és minisztériumi rangra emelkedik Erdészeti 
Minisztérium néven.

A klasszikus proveniencia-elv alkalmazása esetén az erdészeti iratok (levéltárba adás után) a három 
említett minisztérium fondjában lennének, az első kettőben állagként, a harmadikban önálló fondként, 
mert az iratok iratképzők szerint rendezettek, azoktól elválaszthatatlanok. A sorozat-elv alkalmazása 
esetén viszont az iratfolyam részei egyetlen sorozatot alkotnak, amelynek három egymás utáni irat-

80 Proceedings of the EASTICA Workshop on Archives Descriptive Standards (1997 Hong Kong, 26. old.)
81 A tapasztalatom szerint a magyar levéltárügyben sokkal inkább a merev, mechanikus szemlélet az uralkodó, mint a rugalmas. 
Jó példa erre a megyei levéltárakban őrzött alispáni iratok sorsa. Ezt a jogállása szerint egy iratképző által létrehozott irategyüt-
test a levéltárakban több fondra osztották, jellemzően 1790-1847, 1848-1849, 1861-1870 és 1871-1944 közötti osztásokkal, 
mondván, hogy az alispánok jogállása a felsorolt periódusokban változott. De említhetjük az Országos Levéltár példáját is, ahol 
a Magyar Nemzeti Bank iratai két fondra lettek osztva (Z szekció, illetve XXIX-es fondfőcsoport).
82 Ezt az elméletet Peter Scott ausztrál levéltáros dolgozta ki a ’60-as években. Nézeteit az American Archivist c. folyóiratban 
megjelent híres cikkében összegezte (The Record Group Concept: a Case of Abandonment, American Archivist 29, 1966, 493-
505. old.). Mindazonáltal a sorozat-elv nem kizárólagos az országban, elsősorban az állami levéltárak alkalmazzák. (A. Cunnin-
gham: Dinamic Descriptions, Australian Strategies for the Intellectual Control of Records and Recordkeeping Systems [P. J. 
Horsman — F. C. J. Ketelaar — T. H. P. M. Thomassen (ed.), Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, Jaarboek 1999 
Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 1999, 134. old.])
83 Keeping Archives, Second Edition (Ed. Judith Ellis, D. W. Thorpe, Prt Melbourn, 1993, 479. old.)
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képzője van. Ausztrál nézőpont szerint ugyanis az iratok folyamatossága fontosabb, mint az iratképző-
höz való kötődés.84

Föltehető a kérdés, hogy a sorozat-elv nem a pertinencia-elv újrafogalmazása? Az ausztrál válasz ha-
tározott nem, mivel szerintük egyidejűleg tilos több fondképzőtől iratot hozni — ami a pertinencia-elv 
jellemzője —, a különböző iratképzők iratait csak egymást követően lehet egyesíteni. (Ez az egymás-
utániság jól látható az 1. sz. képen szereplő adatlapon.)

1. sz. kép — Ausztrál Nemzeti Levéltár: egy segédkönyvekből kialakított sorozat adatlapja az iratkép-
zők (az eredeti fondok vagy állagok) felsorolásával

84 Ausztrál vélemény szerint a proveniencia-elv túl statikus, ezt alkalmazva a levéltárosok az iratképzők (irattári) rendszereinek 
csapdájába kerülnek, az iratok és a kontextusok mintegy „időben befagynak”, a feldolgozási módszer pedig abból áll, hogy az 
ily módon létrehozott iratokat (azaz fondokat) fizikai objektumként írják le. Lásd: Sue McKemmish: Are Records ever Actual? (S. 
McKemmish, M. Piggott, eds., The Records Continuum. Ian Maclean and Australian Archives first fifty years, Clayton 1994, 189. 
old.)
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2. sz. kép — Ausztrál Nemzeti Levéltár: sorozatok, melyekbe a Szövetségi Bevándorlási Hivatal (Mel-
bourne) iratai kerültek

Mivel egy sorozat több szerv teljes vagy részleges tevékenységének eredménye lehet, az iratképzőket 
és az iratokat — mivel aszinkronban vannak — nem célszerű a leírásnál szorosan együtt kezelni, azo-
kat el kell választani. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének összekapcsolva, ellenkezőleg, 
ausztrál vélemény szerint többszörös keresztkapcsolat (utalás) állítható és állítandó fel az iratképzőkre 
és az iratokra vonatkozó információk között. Ezt nevezik a leíró elemek dinamikus kapcsolásának. 
„Ausztrál vélemény szerint a proveniencia-elv nem szűkíthető le egy egysíkú kapcsolatra irat és irat-
képző között. A proveniencia-elv leegyszerűsített szemlélete, ami a levéltári leírás fondmegközelítésé-
ben testesül meg, számunkra a fondok tisztelete elvének degradálását jelenti.”85

Amint azt a fenti idézetből kiolvashatjuk, az ausztrál kollégák úgy ítélik meg, hogy ők tulajdonképpen a 
proveniencia-elv talaján állnak. Ez azonban Európából nézve elég nehezen hihető. Ugyanis a sorozat-
elv esetében nem másról van szó, minthogy bizonyos fondokat megcsonkítanak, és a több fondból ki-
emelt anyagokat összeillesztik, ami — akárhogy is nézzük — szöges ellentétben áll az évszázados 
fondfelfogással, aminek a tagadása az ausztrál szakirodalomban azért néha expressis verbis is tetten 
érhető.86 Ebből következik az is, hogy náluk a fondok eredeti rendjének tisztelete — amit sok európai 
országban a proveniencia-elv másik pillérének tekintenek — szintén tarthatatlan.87 Mindezek alapján 
bátran kijelenthetjük, hogy a sorozat-elv ellentétes a proveniencia-elvvel.

85 Adrian Cunningham: Dinamic Descriptions, Australian Strategies for the Intellectual Control of Records and Recordkeeping 
Systems (P. J. Horsman – F. C. J. Ketelaar – T. H. P. M. Thomassen [ed.] Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, Jaarbo-
ek 1999 Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 1999, 136. old.). Lásd még Chris Hurley: Problems with Provenance  (Ar-
chives & Manuscripts, vol 23 Nov. 1995, 234-259. old.), valamint Chris Hurley: The Australian (series) system: An Exposition (S. 
McKemmish, M. Piggott, eds., The Records Continuum. Ian Maclean and Australian Archives first fifty years, Clayton 1994, 150-
172. old.)
86 „…az ausztrálok nem értenek egyet azzal, hogy a levéltári rendezés és leírás középpontjába a fondot helyezzük…” Lásd: Sue 
McKemmish i.m. 193. old.
87 Lásd: Sue McKemmish i.m. 192-193. old.
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De térjünk vissza ahhoz az indító gondolathoz, hogy az ISAAR mögött valójában a sorozat-elv szerint 
rendezett iratok leírásának szükségessége áll.88 A fentiek fényében ezt már nem nehéz indokolni. Egy 
sorozatot az ISADg-vel nem lehet leírni. Pontosabban lehetséges, de csak rengeteg ismétléssel, mert 
ha egy fondképző iratait 6, 8 vagy 10 sorozatba osztottak szét, akkor a szerv leírását állandóan ismé-
telni kellene minden egyes említett sorozatnál, ez pedig redundancia, ami az informatika alapelveivel 
ellentétes. Ezért volt szükség egy külön szabvány, az ISAAR kidolgozására, ezért nem volt járható út 
az ISADg kontextusának kibővítése.89

5.2.2.3 Az ISAAR jelentősége

Az ISAAR nagy előnye, hogy az iratképzőkre vonatkozó adatokat (működési periódus, székhely, jogi 
státusz, mandátum, funkció, tevékenység, szervezeti felépítés, szervezeti kapcsolatok stb.) nagyon 
részletesen taglalja, ezzel mintegy ráveszi a levéltárosokat, hogy pontos információkat adjanak. Nagy 
erőssége a nevek, elnevezések (teljes név, rövidített név, nem preferált név, vezeték, keresztnév, 
nemzetségnév, dinasztianév, ragadványnév stb.) szabványosításának a kikényszerítése, még akkor 
is, ha önmaga nem szabványosít, hanem a nemzeti szabványokhoz irányít. (Nyilvánvaló, hogy — fi-
gyelembe véve a különböző történelmi, kulturális és nyelvi stb. hagyományokat — ez a racionális 
megoldás.)

Az ISAAR deklarált célja, hogy elősegítse a különböző intézményekben szétszórt fondok virtuális 
egyesítését, illetve megkönnyítse a leírásaik (adatbázisaik) összekapcsolását.90 Ez az integráció át-
ívelhet akár szektorokon (könyvtárak, levéltárak, múzeumok), akár országhatárokon keresztül. Figye-
lembe véve, hogy a politikai döntéshozók kitartóan ösztönzik a közgyűjteményeket ilyen kooperációra 
úgy országos, mint regionális vagy európai léptékben, az ISAAR fontos eszköz lehet az ilyen együtt-
működésekben.

5.2.3 Az ISADg és az ISAAR hatása

A nemzetközi levéltári közösségben érdekes helyzet állt elő a két szabvány bevezetése nyomán: az 
ISADg és az ISAAR legalábbis eltérő szakmai alapelvekre épül, a szerzők azonban az együttes alkal-
mazásukat ajánlják. Egy olyan levéltári intézmény, amelynek iratanyaga a proveniencia-elv szerint van 
rendezve tökéletesen megelégedhet az ISADg-vel, kivéve néhány olyan periférikus esetet, mint a 
szétszórt fondok ügye, amikor egy fond anyagát több levéltár is őrzi. Elméletileg elképzelhető, hogy 
egy proveniencia-elvű levéltár mindkét szabványt alkalmazza, de én nehezen tudom elképzelni, hogy 
komplikálná a saját életét. Ami a sorozat-elvet alkalmazó levéltárakat illeti, ők párhuzamosan alkal-
mazhatják mindkettőt — amint láttuk, az ISADg nagyon rugalmas —, és ilyenkor az ISAAR helyettesíti 
az ISADg kontextus mezőjét.

Amint azt az előbbiekben említettem, az ISADg nagy sikert ért el a nemzetközi levéltári közösségben, 
és ennek az oka az volt, hogy a szabvány a proveniencia-elven nyugvó levéltártudomány legmélyebb 
rétegeibe hatolt be, figyelembe vette a levéltári információ alapvető jellemzőit, olyan leírási struktúrát 
hozott létre, ami megfelelt a levéltári anyag rendszerének. Más szavakkal mondva: felismerte és alkal-
mazta a proveniencia-elv, a világszerte a legszélesebb körben elfogadott és alkalmazott elv szabálya-
it, ezért lehet azt használni függetlenül nyelvtől, történeti és adminisztratív hagyományoktól, jogi kör-
nyezettől stb. Véleményem szerint az ISADg legnagyobb jelentősége nem csak abban áll, hogy ez-
után a levéltárosok jobban és szabványosabban fogják leírni az anyagot, hanem abban is, hogy segí-
tette őket a szakmai alapelvek jobb megismerésében, és rávezette őket, hogy tudatosan és sziszte-
matikusan alkalmazzák ezeket az elveket.

88 Az ausztrálok szellemi hozzájárulása az ISAAR-hoz a szakirodalomból is kitűnik, lásd például: Sue McKemmish i.m. 193-195. 
old. vagy Chris Hurley: Data, Systems, Management and Standardisation (Archives & Manuscripts, vol 22 Nov. 1994, 350-358. 
old.)
89 Ennek az alfejezetnek az olvasásakor talán az a benyomás alakult ki az olvasóban, hogy rossz véleményem van a soro-
zat-elvről, erről azonban szó sincs. Mindenki maga felelős a levéltári anyagáért, és ha a feldolgozást alapvető szakmai szabá-
lyok betartásával végzi, akkor a jóhiszeműség nem kérdőjelezhető meg. Bár én valóban a proveniencia-elvet tartom a legobjek-
tívebbnek, legmegbízhatóbbnak és legstabilabbnak, ez nem jelenti azt, hogy ne látnám a hátrányait, mint ahogy azt a fentiek-
ben említettem. Szubjektív véleményem szerint a sorozat-elv egy érdekes, de ugyanakkor elég kockázatos megoldás, aminek 
időtállósága majd pár évtized múltán kiderül. Nem mellékesen, ha az derülne ki, hogy nem vált be, akkor a fondok — ellentét-
ben a pertinencia-elv szerinti átrendezéssel — még mindig rekonstruálhatók lesznek.
90 ISAAR, második kiadás, 1.5 és 1.6-os pontok.
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Ami az ISAAR-t illeti, a teljes alkalmazás más sokkal ritkább. (Egy külső felhasználó külső jegyekből 
egyébként nemigen veszi észre, hogy például a kontextust és a tartalmat külön-külön adatbázisban ír-
ták-e le, mert a képernyőn már együtt szerepelnek. Következtetni elsősorban az adatstruktúrából le-
het.) A személyes tapasztalatom az, hogy sok levéltáros — legalább is Európában — nem érti azt. A 
szabvány ritka alkalmazásának fő oka vélhetően az, hogy ezen a kontinensen a sorozat-elvet többnyi-
re csak a szakirodalomból ismerik. Az viszont kétségtelen, hogy az ISAAR sikerre számíthat olyan or-
szágokban, ahol a sorozat-, vagy ehhez hasonló elv az uralkodó. Annál gyakoribb viszont, hogy az 
ISAARnak csak bizonyos elemeit veszik át, például a névleírások szabványait.

5.2.4 Az EAD

A ’80-as években az amerikai levéltárak többnyire a könyvtárakban kifejlesztett MARC (Machine Re-
adable Cataloging) formátumban írták le elektronikusan az irataikat.91 Sok levéltáros azonban elége-
detlen volt ezzel, riasztották őket a könyvtárak rendkívül erősen szabányosított fogalmai, a rengeteg 
információelem, amiket nem éreztek alkalmasnak a sokszínű levéltári anyagának leírásához.92 A leg-
súlyosabb kifogásuk az volt, hogy egy MARC-rekord egy gyűjtemény szintű információnak felel meg a 
levéltárakban.93

A ’90-es évek első felében nagyon sok levéltár nyitott honlapot az interneten, és tette fel segédleteit a 
világhálóra egyszerű full-text (teljes szöveg) formában. Ezek után sokan vonakodtak kivonatolni és 
adatbázisba rendezni az adatokat, mondván, hogy a teljes anyag már elérhető az interneten.94 A full 
text-segédleteknek persze komoly hátrányaik is voltak, például csak egyszerű szövegre lehetett keres-
ni bennük, a hierarchiát csak az analóg segédleteknél megszokott módon lehetett megjeleníteni — 
vissza kellett görgetni a szöveget, hogy látható legyen, milyen cím alatt szerepeltek, illetve melyek vol-
tak a még magasabb szintű fejezetcímek —, ami nehézkes és az informatikai világban már korántsem 
kielégítő megoldás. Az amerikai levéltárosi közösségben így hamarosan megfogalmazódott egy új 
szabvány megalkotásának szükségessége, amely

• nyílt kódú (bárki által megismerhető, ezáltal felhasznói alkalmazások — célszoftverek — írhatók 
az adatok kezelésére),

• szoftverfüggetlen,95

• megfelelően leírja a hagyományos levéltári, könyvtári és múzeumi segédleteket,

• megjeleníti az egymással (hierarchikusan vagy nem hierarchikusan) összefüggő levéltári informá-
ciókat, és lehetővé teszi a szintek közötti mozgást,

• támogatja az elemspecifikus indexálást,

• valamint lehetővé teszi a rendszerek közötti interaktív kapcsolatokat (adatlekérdezés, adatáttöltés, 
adatcsere).

91 Lásd: www.loc.gov/marc/. Pontosabba szólva a levéltárak számára adaptált változatot használták. Az amerikai levéltárak 
rendkívül erősen kötődnek a könyvtárakhoz — hosszú évekig az EAD is csak a washingroni Kongresszusi Könyvtár honlapján 
volt elérhető —, és ennek történeti okai vannak. Az amerikai levéltárügy viszonylag későn szerveződött meg (a National Archi-
ves-t például csak 1934-ben alapították), azelőtt az európai értelemben vett levéltári iratokat vagy maguk a szervek vagy könyv-
tárak őrizték. Az ok valószínűleg az amerikai társadalom-felfogásra és gazdasági filozófiára vezethető vissza. Eszerint az em-
ber eredendően szabad lény, az emberek, a közösségek önmagukért felelősek, és a lehető legnagyobb lehetőséget kell biztosí-
tani a szerveződésükhöz, illetve működésükhöz. Ez gazdasági szempontból a „laissez faire, laissez passer”-elv érvényesülését, 
az állam tekintetében pedig a lehető legkisebb állami beavatkozást, bürokráciát eredményezte. Az 1929-ben kezdődött nagy 
gazdasági válság alapjaiban rengette meg ezt a felfogást, és innentől (pontosabban szólva a New Deal-től) datálhatjuk az erős 
központi (szövetségi) intézményrendszer kiépülésének kezdetét, valamint az állami beavatkozás általános erősödését. Ez vi-
szont automatikusan nagyobb bürokráciát, illetve nagyságrendekkel nagyobb tömegű iratot eredményezett, ami óhatatlanul 
maga után vonta a levéltári intézményrendszer gyors kiépülésének szükségességét. Mindezek ellenére az USA-ban a könyvtári 
befolyás még ma is nagyon erős a levéltárakra. Mind a köz-, mind a magánkönyvtárak rengeteg levéltári anyaggal rendelkez-
nek, bevett gyakorlat, hogy jelentős közéleti személyek vagy utódaik nem levéltárnak, hanem könyvtárnak adják át az iratha-
gyatékukat.
92 Helen R. Tibbo, Lokman I. Meho: Finding Finding Aids on the World Wide Web (American Archivist, vol. 64. Spring 2001, 63. 
old.)
93 EAD Application Guidelines for Version 1.0 (http://www.loc.gov/ead/ag/agcontxt.html)
94 Helen R. Tibbo, Lokman I. Meho ibid.
95 Ez csak részlegesen megvalósítható, mert bármely elektronikus adat olvasásához szükséges legalább operációs rendszer, 
ami maga is szoftver.
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Nyilvánvaló volt, hogy a szabványhoz szükséges adatformátumot (keretet) a piacon lévők közül kell ki-
választani, hiszen a levéltárak is részei az információs társadalomnak, éspedig az alábbi szigorú köve-
telmények alapján:96

• A célnak megfelelő legyen (sokféle igényt kell kielégíteni, egyesek szöveget keresnek, mások ira-
tok képeit kívánják átnézni, megint mások publikálni akarnak képeket stb.).

• Szabadon felhasználható és széles körben elterjedt legyen (azaz ne védje szerzői jog, mert az 
mindig hardver, illetve szoftverfüggőséget jelent, néha jogdíjköteles is; az elterjedtség garantálja a 
széleskörű használhatóságot).

• Hordozható és időtálló legyen (az őrzés és konvertálás adatvesztés nélkül történjen, ami egyben 
időtállóságot is jelent).

• Adatgazdag legyen (képes legyen magába fogadni a sokszínű, összetett levéltári adatokat, irato-
kat).

A levéltári iratok jellemzője az összetettségük, méghozzá minden szinten. Egyrészt az irategyüttesek 
között vannak kapcsolatok, erről sokat beszéltem az előzőekben, de az egyes iratoknak is vannak 
komponensei (metaadat, grafika, szöveg, a szövegen belül fejléc, tárgy, címzett stb.). A komponensek 
általában több fájlban vannak, melyekhez kell egy olyan összefoglaló dokumentum, ami leírja a helyü-
ket, a szekvenciájukat, valamint az egymáshoz való viszonyukat, ehhez viszont kell egy szintaktus, 
ami egyrészt a leírás eszköze lesz, másrészt aminek a segítségével a elemek lekérdezhetők és lokali-
zálhatók lesznek.97 Ilyen leíró nyelv az SGML vagy az XML vagy a HTML, melyek jelölésekkel (mark-
up) operálnak. Ahhoz, hogy az EAD-t megértsük, először ezeket kell röviden megvizsgálnunk.

5.2.4.1 Az SGML, XML és HTML család

A három nyelv közül elsőként az SGML-t (Standard Generalized Markup Language, azaz szabványos, 
általános kijelölő nyelv) fejlesztették ki, 1986-ban lett szabvány (ISO 8879), később ebből alakították ki 
a HTML-t (Hypertext Markup Language, azaz hipertext kijelölő nyelv), majd az XML-t (Extensible 
Markup Language, azaz kiterjeszthető kijelölő nyelv).

Ezt a nyelvcsaládot szoftverfüggetlennek is nevezik, mert nincsenek benne olyan vezérlő karakterek, 
amiket csak megfelelő alkalmazási szoftver ért. Ha például egy word-fáljt megtekintünk egy nem kom-
patibilis (azaz nem word) szövegszerkesztő programmal, akkor jó esetben csak a nyers szöveget fog-
juk felismerni, a formázások (címek, számozás, bekezdések, margók, aláhúzás stb.) nem érvényesül-
nek, számunkra rejtettek maradnak. Viszont a nyers szöveg mellett láthatunk rengeteg látszólag értel-
metlen, többnyire grafikus karaktert — ezek azok a vezérlő karakterek, melyek a word szövegszekesz-
tőt vezérlik, hogy melyik sor legyen a cím, mivel kezdődjön a számozás, milyen beugratással kell kez-
deni a bekezdéseket stb. Az idegen szövegszerkesztő nem ismeri ezeknek a karaktereknek a vezérlő 
funkcióit fel, mert másokat használ. Egy SGML vagy HTML-dokumentum viszont teljesen mentes a 
csak megfelelő szoftvernek érthető vezérlő karakterektől, azokat a felhasználó számára is érthető „be-
szélő címkékkel”, tag-ekkel helyettesíti. (Megjegyzés: bár a szóbanforgó nyelvcsaládot főleg szöveges 
iratoknál alkalmazzák, ez nem jelenti azt, hogy például egy SGML- vagy XML-fájl ne tartalmazhatna 
kép- vagy hangdokumentumokat. Ez lehetséges, de a tag-ek nem „lépnek be” ezekbe a dokumentu-
mokba, hanem csak keretként szolgálnak, mintegy „becsomagolják“ azokat az SGML/XML szabályai 
szerint.)

A három nyelv közül messze a HTML a legegyszerűbb, ezért — bár az EAD-hoz éppen neki nincs sok 
köze — érdemes ezzel kezdeni a magyarázatot. A HTML-iratok olyan szövegfájlok, melyekben a szö-
vegtől elválasztva, de abba beágyazva utasításokat — szövegformázó utasításokat, valamint megjele-
nítendő objektumokra történő hivatkozásokat — tartalmaznak. Az utasítások, illetve hivatkozások min-
dig csúcsos zárójelek (<  >) között vannak, és mindig megelőzik azt a részét a szövegnek, amelyre vo-
natkoznak. Egy tag hatását annak záró utasításpárja szünteti meg, amely formailag majdnem meg-
egyezik a nyitó utasítással, csak az utasítást „/”-jel vezeti be. A tag-eket, pontosabban szólva a ben-
nük lévő utasításokat HTML-fájlokat olvasni képes böngészőprogramok értelmezik és hajtják végre, 
azaz megformázzák az iratot, és létrehozzák a kapcsolatokat (linkek). Lássunk néhány tag-et (magya-
rázattal ellátva):

96 James Coleman, Don Willis: SGML as a Framework for Digital Preservation and Access (The Commission on Preservation & 
Access, July 1997, Washington D.C., 3-4. old.)
97 James Coleman, Don Willis i.m. 6. old.
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<HTML> itt kezdődik a HTML-fájl

<HEAD> fejléc kezdete, </HEAD> fejléc vége

<BODY> dokumentumtörzs kezdete

<TITLE> az oldal címe, ezt a szöveget láthatjuk a böngésző címsorában, </TITLE> a cím vége

<b> félkövér betű kezdete, </b> félkövér betű vége

<i> dőlt betű kezdete, </i> dőlt betű vége

</BODY> dokumentumtörzs vége

</HTML> itt végződik a HTML-fájl

Tehát például ami a <HEAD> </HEAD> tag-ek között van írva, az lesz a fejléc, az a szöveg pedig ami 
a <b> </b> tag-ek között van az félkövér betűkkel lesz szedve. Fontos megjegyezni, hogy a HTML túl-
nyomórészt a tartalom megjelenítésére, azaz szövegformázásra szolgál (hasonlóképpen, mint a szö-
vegszerkesztők), nem pedig szemantikai elemzésre. A tartalom, illetve jelentés szerinti besorolás vi-
szont a levéltári iratoknál feltétlenül szükséges, mert csak így lehet strukturálni az információt, ami az 
adatok megjelenítésénél, csoportosításánál, keresésénél elengedhetetlen. Erre az SGML és az XML 
alkalmas eszköz. (Az XML lényegében egyszerűsített SGML.)

A szakirodalom kétféle kijelölést (markup-ot) különböztet meg: eljárásit (procedural markup) és leírót 
(descriptive markup).98 A fenti HTML-példában szereplő formázó tag-ek mind az eljárási markup kate-
góriájába tartoznak. Adatok strukturálásához viszont leíró kijelölés szükséges, ami nem más, mint a 
leírandó iratok szemantikája, amivel különböző, a fájlban (szövegben) előforduló adatelemeket sorol-
hatunk be, illetve választhatunk el egymástól tag-ek segítségével. Az SGML/XML-ben a tag-ek nem a 
szöveg formájára utalnak, hanem annak tartalmára, azaz adatelemekre bontják az iratot. Ilyen adat-
elemek lehetnek például az ISADg-nél és az ISAAR-nál felsoroltak (5.2.1.1., illetve 5.2.2.1-es alfejeze-
tek). A tag-ekben az adatelemjelzés mellett attribútumok is szerepelhetnek (a jelölésük: =”  ”), amelyek 
az elemek milyenségét vagy minőségét határozzák meg. (Lásd a 3. sz. képet.)

98 Jó összefoglalót ad a kérdésről James Coleman, Don Willis i.m. 6-7. old.
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3. sz. kép — Ady-vers egy SGML-lel leírt iratban, benne tag-ekkel elhatárolt adatelemek és attribútu-
mok. Forrás: www.ki.oszk.hu/delos/ppt/nhka_delos.ppt

A fentiekből már sejthető, hogy a tag-ekben szereplő adatelemek és attribútumok többségét az alkal-
mazónak egyedileg kell definiálnia, az SGML/XML csak azt mondja meg, hogy ez milyen szabályok 
(szintaxis) szerint történhet. A definiálást a DTD-ben (Document Type Description) kell megtenni, ami 
az SGML/XML legfontosabb része. A DTD-ben nemcsak meg kell határozni az adatelemeket és attri-
bútumaikat, valamint a közöttük lévő kapcsolatokat, hanem azokat pontosan le is kell írni. A DTD miatt 
nevezik sokan az SGML-t, illetve az XML-t önleíró nyelvnek.

Az elkészült DTD alapján — egy erre készült program segítségével — kell megszerkeszteni az irato-
kat, azaz adatelemekre kell szétválasztani őket. Az így elkészült iratokat aztán egy szintén erre ké-
szült alkalmazói szoftverrel kell értelmezni a DTD alapján: az adatelemeket megfelelő sorrendbe állíta-
ni, csoportosítani, megjeleníteni, keresési, listázási, nyomtatási stb. lehetőséget teremteni.

A DTD hallatlan rugalmasságot ad az SGML/XML-lel szerkesztett iratoknak, mert azok

• modularizálhatók, és újabb alkalmazásokkal (szoftverekkel) az adatok új szempontok szerint hasz-
nosíthatók,

• nem kötődnek egy szoftverhez sem, még az operációs rendszerek között is átjárást biztosítanak 
(azaz ugyanúgy használhatók például Windows vagy MacOS alatt),

• sok digitális komponensből állhatnak (azaz nemcsak szöveg-, hanem kép- és hangfájlokból is),

• adatokat cserélhetünk hálózaton belül, ún. pointerek (mutatók) révén más iratokra ugorhatunk a 
saját rendszerünkön belül vagy kívül,

• indexáló és keresőrendszereket működtethetünk adatelemek szerint (például cím, szerző, lábjegy-
zet), fejezetek vagy egyéb logikai egységek szerint navigálhatunk, hierarchikus struktúrát építhe-
tünk fel.
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Az SGML/XML-lel bármilyen karaktert megjeleníthetünk. Az ASCII99 karakterektől eltérő (ékezetes) be-
tűket — ezek az eltérő kódrendszerek miatt gyakran okoznak problémát — tetszés szerinti (de követ-
kezetesen alkalmazandó) karakter-kombinációval helyettesíthetünk, azaz saját szabványt állíthatunk 
fel. A szabály csak az, hogy ezeket a kombinációkat & és ;-jelek közé kell zárni. (A 3. sz. képen az á-
betűt az &aacute;-, az é-betűt az &eacute;-betűkombináció helyettesíti.) Az alkalmazói szoftvert termé-
szetesen „meg kell tanítani” arra, hogy helyesen jelenítse meg az ékezetes betűket.

Bár az SGML/XML nem foglalkozik a formával, a formai megjelenítésre külön készítetünk stíluslapot 
(stylesheet). Előny, hogy egy irathoz különféle célokra különböző stíluslapokat készíthetünk, ezáltal 
különféleképpen jeleníthetjük meg azt anélkül, hogy magát a szöveget tartalmazó fájlt módosítanánk.

5.2.4.2 Az EAD maga

Az EAD tulajdonképpen egy SGML/XML-szintaxist alkalmazó levéltári DTD. Szabvánnyá azáltal válik, 
hogy adatelemeit a levéltárosi közösség elfogadja és alkalmazza. A kidolgozók hangsúlyozzák, hogy 
az EAD nem adattartalom-, hanem adatstruktúra-szabvány.100 Eléggé félreérthető ez a meghatározás, 
hiszen az EAD — csakúgy, mint az ISADg vagy az ISAAR — pontosan meghatározza, hogy az egyes 
adatelemekbe milyen típusú tartalom kerüljön. Igaz, nem ad „sorvezetőt” a tartalomhoz, feltűnő, hogy 
példák alig szerepelnek benne, ellentétben a két említett szabvánnyal, ahol a példák teszik ki a terje-
delem kb. 80%-át.

Az EAD jóval több adatelemmel (146-al) operál, mint az ISADg és az ISAAR (26, illetve 31), ráadásul 
mindehhez járul még 101 attribútum, ami jól mutatja, hogy ez a szabvány jóval részletesebb, mint a 
másik kettő. Nézzünk meg néhányat az elemek közül:

• Archival Description (levéltári leírás) <archdescr>: magas szintű információelem, ami keretként 
szolgál a leírandó információk többsége számára.

• Descriptive Identification (leíró azonosítás) <did>: gyűjtőelem a leírandó levéltári anyag azonosító-
inak.

• Title of the Unit (az egység címe) <unittitle>: a leírandó levéltári anyag címe.

• Date of the Unit (az egység dátuma) <unitdate>: a leírandó levéltári anyag időköre.

• Physical Description (fizikai leírás) <physdesc>: gyűjtőelem a leírandó levéltári anyag fizikai jel-
lemzőinek, például formátum, terjedelem, méret.

• Extent (terjedelem) <extent>: a fizikai leíráselem egyik részeleme a leírandó levéltári anyag terje-
delmének leírására.

• Abstract (kivonat) <abstract>: a levéltári anyag rövid leírása, azaz a tartalom.

Most lássunk néhány attribútumot:

• Audience (publikum): a leirt adatohoz való hozzáférők köre; lehet: korlátozás nélküli, illetve belső 
használatra.

• Inclusive (bezárólagosan) az adat (például dátum) bezárólagosan értendő.

• Level (szint): a leírandó levéltári anyag szintje; lehet: gyűjtemény, fond, állag, sorozat stb.

• Numeration (számozás): a számozás karakterei; lehet: arab, római nagybetűkkel, római kisbetűk-
kel.

• Parent (eredet): egy mutató, amely egy olyan magasabb levéltári őrzési egységre mutat, ami ma-
gában foglalja a leírandó levéltári anyagot.

Most nézzünk egy példát az adatelem és az attribútum együttes alkalmazására: <unitdate type=”inclu-
sive”>1937-1992</unitdate>, azaz a szóbanforgó levéltári egység időköre (unitdate) 1937-1992, ami 
bezárólagosan értendő (inclusive).

99 American Standard Code for Information Interchange, Amerikában kifejlesztett szabványos kódkészlet, világszerte elterjedt, 
de nagy hátránya, hogy sok ékezetes karaktert nem tartalmaz, mert csak néhány nyugat-európai nyelvre épül. Ennél sokkal 
gazdagabb az UNICODE-szabvány, amivel állítólag kb. egymillió karaktert (betűt, számot, jelt) lehet megjeleníteni.
100 www.loc.gov/ead/
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4. sz. kép — Egy EAD-vel leírt levéltári anyag (részlet). Jól látható az adatok egymásba ágyazottsága: 
az 1.1-es jelzetű és Kimenő levelek (Outgoing Correspondence) című tételnek (subseries) része az 

Abbinger-Aldrich nevű ügyirat (file).
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5. sz. kép — EAD-vel leírt gyűjtemény formázott megjelenítése (amit a kutató lát).

Az 5.2.2.1-es alfejezetben láttuk, hogy az ISADg és az ISAAR kismértékben fedik egymást, és együtt 
is alkalmazhatók, mert az ISAAR nem terjeszkedik a kontextus információs területen túl. Az EAD vi-
szont a teljesség igényével lép fel, tehát minden adatelemet maga definiál, és nem keverhető más 
szabvánnyal. Ez érthető, mivel a leírás eredménye egy elektronikus irat lesz, amit az alkalmazási 
szoftver csak akkor tud értelmezni és működtetni, ha az mindenben megfelel a szabványnak (szinta-
xisnak). Mindez nem jelenti azt, hogy az EAD ellentétben lenne a két rokon levéltári szabvánnyal, sőt 
bőven merített is belőlük, különösen az ISADg-ből. Míg az EAD első kiadása erősen kötődött a 
MARC-formátumhoz, addig a 2002-ben publikált második verzió már bevallottan is eltávolodott tőle, és 
közelített az ISADg-hez. A kettőjük közötti párhuzamosságot külön táblázatba foglalták (lásd a 6. sz. 
képet).
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6. sz. kép — Az ISADg és az EAD egymásnak megfelelő adatelemei. Jól látható, hogy egy ISADg 
adatnak esetenként több EAD-elem vagy attribútum felel meg

5.2.4.3 Az EAD jelentősége

Az ISADg-vel és az ISAAR-ral összehasonlítva az EAD lényeges eltérése, hogy más oldalról közelíti 
meg a levéltári leírás problematikáját. A leírás termékét elektronikus iratnak tekinti, és választ kíván 
adni az e-iratokkal kapcsolatos kérdésekre. Amint azt a 8. fejezetben majd olvashatjuk, az elektroni-
kus iratokkal kapcsolatosan a legnagyobb gond a hardver- és szoftverfüggőségük, a gyors elavulásuk 
és a nehézkes konvertálásuk. Az EAD-vel készült leírások (viszonylag) szoftverfüggetlenek, időtállóak, 
könnyen konvertálhatók, szabványos adatelemekkel bírnak, modularizálhatók, és többféle felhaszná-
lást tesznek lehetővé. Ezzel a szabvánnyal lehetségessé válik, hogy minden létező iratanyagot leír-
junk, a meglévő segédleteinket pedig átírjuk, azaz összes leírásunkat egy nagy keretbe foglaljuk, ezál-
tal jelentősen könnyebbé válik a keresés, a böngészés, illetve bármilyen adatkarbantartás. Egyúttal a 
levéltár létrehozza a saját biztonságos elektronikus levéltárát, ugyanis a leírás eredménye is elektroni-
kus iratnak számít!

Hátránya viszont az EAD-vel készült leírásoknak, hogy nem működnek adatbázisként, ezért a relációs 
adatbázisok, illetve az ezekre írt adatbázis-kezelők szolgáltatásait nem nyújtják, bár elméletileg ez 
sem kizárt, hiszen a tag-ek pontosan definiálnak, besorolnak és elválasztanak, tehát az általuk határolt 
adatok mezőknek is felfoghatók, és így programozhatók is. Van egy köztes megoldás is: adatbázist 
használunk, melynek outputját úgy alakítjuk ki, hogy az exportált adatállományt EAD-formátumban is 
produkálja a rendszer. Így az EAD legnagyobb előnyét, a megfelelő elektronikus iratformátumot nyer-
jük el.

Az EAD rövid, pár éves története alatt is nagy sikert könyvelhetett el, a nemzetközi szakirodalomban 
számtalan publikáció elemezte és méltatta.101 Megjelentek már az első amerikai felmérések arról, hogy 

101 Az Amerikai Levéltárosok Szövetségének honlapján külön menüpont alatt sorolják a megjelent publikációkat, a számuk több 
százat tesz ki. Lásd: http://www.archivists.org/saagroups/ead/EADarticles.html
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hogyan használják, hasznosítják a levéltárak az EAD-t, az ezekből kirajzolódó kép azonban elég el-
gondolkodtató.102 Bár mindenki elismeri a szabvány fontosságát, többen megjegyzik, hogy technikailag 
túl komplikált, és magasak a megvalósítás költségei is. (Bizonyára az alkalmazói szoftverek kifejlesz-
tésére gondolnak.) A legmeglepőbb azonban az, hogy használóknak csak 15%-a (!) tervezi, hogy az 
EAD-vel konvertált segédleteit kereshetővé teszi.103 Ez azt jelenti, hogy az alkalmazók túlnyomó több-
sége a szabvány lényegét, a tartalmi-formai strukturálhatóságot kihasználatlanul hagyja, és egyszerű 
szövegfájlként (vagy HTML-fájlként) működteti a leírásokat.

102 Christopher J. Prom: The EAD Cookbook: A Survey and Usability Study (American Archivist vol. 65 Fall/Winter 2002)
103 I.m. 265. old.
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6 Levéltári digitalizálás104

6.1 A digitalizálás  

A digitalizálás kifejezést sokféle értelemben használják világszerte. Ebben a disszertációban digitalizá-
lás alatt olyan automatizált eljárást értek, mely során analóg információkból digitális információk lesz-
nek.

A digitális képek párhuzamba állíthatók az analóg képekkel (fénymásolat, fénykép, mikrofilm), funkciói 
az esetek többségében vagy teljesen azonosak vagy nagyon hasonlóak. Mivel a levéltárakban évtize-
dek óta ismertek az analóg másolatok, gyakran fogok hivatkozni digitális-analóg párhuzamra.

Digitalizálás során analóg információkat (például egy irat képét) kettes számrendszerben (azaz digitá-
lis módon) rögzítünk számítógép segítségével. A kettes számrendszer azt jelenti, hogy a számítógép 
igen-nem információk alapján építi fel a szöveget, a képet vagy a hanganyagot. Például egy fekete-fe-
hér digitális kép úgy készül, hogy a szkenner sorról-sorra, egy-egy soron belül pontról-pontra haladva 
„letapogatja” a másolandó képet, és az adott képpontra vonatkozó információt digitális formában küldi 
el a számítógépnek, amely azt feldolgozza a memóriájában és elraktározza a háttértárában, például 
merevlemezen. Az irat teljes képe tehát az egyes képpontokhoz rendelt digitális információkból áll 
össze.

A digitalizáló készülékek általában képesek a pontsűrűséget változtatni, tehát beállítástól függően több 
vagy kevesebb pontra bontják a "letapogatott” képet (iratot). Kevés ponttal szkennelve kontrasztos fe-
kete-fehér képet kapunk, a kép élessége azonban nem nagyon jó, a vékony vonalak és az árnyalatok 
eltűnhetnek. A sok pontot tartalmazó (nagy felbontású) digitális kép általában kevésbé kontrasztos, vi-
szont a vékony vonalak és az árnyalatok — a szürke különböző árnyalatai — jól látszanak. Értelem-
szerűen, ha a számítógépnek sok pontra vonatkozó információt kell elraktároznia, akkor egy kép, pon-
tosabban az azt tartalmazó fájl mérete nagy lesz. Kisszámú kép esetén ennek nincs jelentősége, de 
sok ezer vagy százezer nagy felbontású képnél már nagyon sok helyre van szükségünk a számítógé-
pünk háttértárában.

Egyre több digitalizáló készülék képes színes képet készíteni. A színes digitalizálás technikai leírása 
meghaladja ennek a tanulmánynak kereteit, annál is inkább, mert a színes elektronikus képek jelentő-
sége a levéltárban — jelenleg — kb. hasonlóan marginális, mint az analóg megfelelőjüknek, a színes 
filmnek és nagyításnak, de ez a helyzet már változóban van, nem levéltártani, hanem technikai okok 
miatt. A tömörítési eljárások (6.5.2.1-es alfejezet) fejlődésének következtében a színes képek fájlai is 
viszonylag kis méretűvé váltak, ezért egyre több levéltár engedheti meg magának, hogy színes képe-
ket készíttessen. A színes digitalizáló berendezések és munkafolyamatok bonyolultabbak, lassabbak 
és drágábbak, mint a fekete-fehér technológiájúak, a háttértárigényük pedig nagyobb.

Megkülönböztethetünk digitális fényképezést és szkennelést. A különbség ugyanaz, mint ami az ana-
lóg világban a fényképező- és a fénymásoló gép között fennáll: a fényképezőgépnél az egész tárgyról 
(iratról) egyszerre, lencsén keresztül jut a fény a fényérzékeny anyagra (filmre, illetve chipre), a fény-
másoló gépnél pedig egy szerkezet sorról-sorra világítja meg az iratot, és a visszavert fényt egy fény-
érzékeny dobra vetíti, illetve a fentebb leírt módon feldolgozza. A technika jelenlegi állása szerint a di-
gitális fényképezőgép megfelelője a klasszikus (analóg) fényképezőgép, amivel elsősorban tárgyképet 
készítünk, nem pedig dokumentumfotót. (Ha egy iratot tárgyként fotózunk — megfelelő nyersanyaggal 
és felszereléssel —, akkor az irat egészét fényképezzük az árnyalatokkal és a forma hangsúlyozásá-
val, míg az írás szürke és kissé elmosódott lesz. A mikrofilmező berendezéssel vagy fénymásológép-
pel készült dokumentum-másolatnál viszont a forma részletei vagy elvesznek, vagy jellegtelenné vál-
nak, az írás viszont rendkívül éles, a kontrasztos lesz. A levéltárakban leggyakrabban alkalmazott 
tárgyfotók a pecsétfelvételek.) A digitális fénykép árnyalatgazdag képe rengeteg pontból áll össze — 
általában sokkal több pontból, mint egy fekete-fehér szkenner képe — ennek megfelelően óriási a hát-
tértárigénye.

Manapság már kaphatók olyan mikrofilmkamerák, melyek egyaránt készítenek hagyományos és elekt-
ronikus felvételeket: az egyik (a mikrofilm) készülhet biztonsági céllal, a másik (a digitális felvétel) pe-
dig kommunikációs alkalmazásokra. Bár ez a berendezés ideálisan ötvözi a két technológiát, a jövője 
kétséges, mert egyrészt behatárolt az alkalmazási területe — csak az adott kamerán készült mikrofil-
meknek van digitális párjuk, míg egy mikrofilm-szkennerrel bármely mikrofilmről készíthető digitális 

104 Ez a fejezet részben a Digitalizálás a levéltárakban  című tanulmányomban leírtakon alapszik (társszerzők: Cseh Gergő Ben-
degúz, Rácz György — Levéltári Szemle, 2002/3, 3-18. old.).
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másolat —, másrészt valószínűleg a jövőben is túlságosan drága marad, mert szűk a felhasználói kör 
(könyvtárak, levéltárak), ezért csak alacsony szériaszámban gyártják.

Az iratok digitalizálása történhet kép formájában (erről beszéltünk a fentiekben), valamint "intelligens" 
módon, és a kettő között lényeges különbség van. Az "intelligens" digitalizálás két fázisban történik: 
először a fényképezőgép vagy a szkenner digitálissá alakítja az analóg képet, majd egy speciális ka-
rakter-felismerő szoftver (OCR, azaz Optical Character Recognition) a pontokból összeálló betűket, 
egyéb írásjeleket, számokat felismeri, és azokat a megfelelő számítógépes kódokhoz rendeli. Így lét-
rejön egy szövegfájl, amiben szavakat kereshetünk, amit szövegszerkesztővel átalakíthatunk, adatbá-
zissá konvertálhatunk. A kép formájában történő digitalizálásnál az említett második fázis elmarad, és 
a képet, illetve azon belül a karaktereket a számítógép pontok halmazaként kezeli, azaz bár megjele-
níti őket, nem „tudja”, hogy milyen betűkről van szó, ezért a szövegben nem tudunk géppel keresni, és 
azt szövegszerkesztővel sem tudjuk módosítani. Kétségtelen előnye viszont a kép-dokumentumnak az 
„intelligens” szöveggel szemben, hogy az eredeti irat fakszimile képét adja, így az iraton láthatók a pe-
csétek, aláírások, lapszéli jegyzetek stb., melyek a karakter-felismerő programok számára teljesen ér-
telmezhetetlenek lennének. A digitális képeket is tehetjük — korlátozott módon — "intelligenssé", ha 
összekötjük azokat egy adatbázissal vagy adatbázisként működő fájllal. (Ennek kifejtését lásd a 6.2.3-
as és 6.2.4-es alfejezetekben.)

A technika jelenlegi állása szerint csak jó minőségű nyomtatott iratok alkalmasak OCR-rel történő fel-
dolgozásra. Az évtizedekig használatban volt hagyományos írógéppel írt szövegeknél — nem beszél-
ve a sérült, foltos, kézzel javított gépelésekről — olyan sok a rosszul felismert karakter (a tévesztés), 
hogy egyszerűbb újragépelni a szöveget, mint javítani.105 Azt mondani sem kell, hogy a kézzel írt levél-
tári iratok belátható időn belül nem lesznek feldolgozhatók OCR-rel, csak képként.

A digitális információ hallatlan előnye az analóggal szemben a szinte korlátlan kommunikálhatóság, 
ami levéltári anyagnál egyet jelent a széleskörű hozzáférhetőséggel. Van azonban néhány nem lebe-
csülendő hátránya és fogyatékossága is, amit csak a levéltári követelmények és alapelvek szigorú be-
tartásával, illetve alkalmazásával kezelhetünk.

6.2 Levéltári alapelvek és követelmények  

6.2.1 Biztonság

Ez a levéltári anyaggal szemben támasztott követelmények közül a legfontosabb, mert ha az iratok el-
pusztulnak, akkor minden további követelmény vagy alapelv értelmét veszíti. Értelemszerűen tehát a 
digitalizálás útján létrejött másolatnak is meg kell felelnie a levéltári másolattól elvárt két alapvető biz-
tonsági követelménynek: 1. a hordozónak (CD, mágneslemez stb.) tartósnak kell lenni, 2. a rajta lévő 
információnak hosszú időn keresztül olvashatónak kell lenni. Jelenleg — és a belátható jövőben — 
csak korlátozottan teljesíthetők ezek a követelmények mert

• a hordozók eléggé instabilak, és bár egyes cégek állítják, hogy az általuk gyártott hordozó 100 
évig is megőrzi az információt, ez nem kellően bizonyított, sokan kétségbe is vonják;

• a hordozók nagyon sérülékenyek, egy karcolással esetleg több ezer oldal is megsemmisülhet; 
gondot jelent az is, hogy a romlás nem szemmel láthatóan és fokozatosan következik be, mint a 
hagyományos hordozóknál (papír, pergamen stb.) oly gyakran, hanem „észrevétlenül” és hirtelen, 
egyik napról a másikra;

• a számítástechnikában nincsenek tartós szabványok; az informatika rövid története azt bizonyítja, 
hogy a szabványok vagy hiányoznak, vagy ha vannak, akkor gyorsan változnak (az eredmény 
ugyanaz), emiatt a korábban rögzített információk olvashatatlanná válhatnak — ezt bárki, aki né-
hány év óta használ számítógépet maga is tapasztalhatja: pár évvel ezelőtt írt szövegfájlok gyak-
ran nem hozzáférhetők vagy hardverváltozás (például 5 hüvelykes hajlékony lemezen vannak a 
fájlok), vagy szoftverváltozás miatt (az a szövegszerkesztő, amivel dolgoztunk, már nem létezik a 
piacon, az újak pedig nem, vagy csak részlegesen képesek olvasni a szöveget).

A fentiek miatt bizonytalan, hogy a most készülő digitális képek 10-20-50 év múlva is olvashatók lesz-
nek, elég kockázatosnak tűnik a jövőjük, ezért nem is tekinthetők megfelelő biztonsági másolatnak. 
Ennek ellenére vannak olyan megoldások, melyekkel a biztonsági kockázatot csökkenthetjük, vagy 
egyenesen megkerülhetjük.

105 Levéltáronként eltérő, hogy hány jól felismert karakterre juthat egy hibás, mi az a hibaarány, ami fölött már érdemesebb ma-
nuálisan rögzíteni a szöveget. A levéltárak általában 95% fölötti találati arányt tartanak elfogadhatónak.
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Bár közvetlenül nem teljesíthetők a biztonsági követelmények, a megfelelést közvetett úton is el tudjuk 
érni olymódon, hogy a digitális képet egy bizonyítottan biztonságos hordozóról, mikrofilmről készítjük. 
Így eleget teszünk a biztonsági és az állományvédelmi követelménynek a mikrofilm által, és kiaknáz-
hatjuk a digitális másolat összes többi előnyét. A valóság — természetesen — nem mindig teszi lehe-
tővé, hogy száz százalékban megfeleljünk az ideális elvárásoknak. Egy mikrofilmműhely felállítása és 
működtetése sok-sok millió forintba, rengeteg erőfeszítésbe kerül, és irreális lenne azt elvárni, hogy 
minden levéltárban, ahol vannak digitális másolatok, legyen saját mikrofilmműhely is. Az az ajánlás 
azonban megfogalmazható, hogy a nagy digitalizálási programot végrehajtó levéltárak feltétlenül ren-
delkezzenek mikrofilmmásolattal is, akár maguk készítik, akár mással csináltatják azokat.

A digitális másolatok megőrzésével kapcsolatban vannak kockázatcsökkentő eljárások (megfelelő mi-
nőségű hordozó kiválasztása, időnkénti átmásolás, konvertálás stb. — részletezésüket lásd a 6.6-os 
és a 8.4.3-as alfejezetekben), ezeket — mikrofilmtől függetlenül — alkalmazni is kell.

A levéltári mikrofilmeknél alapvető biztonsági követelmény, hogy az eredeti iratot és a róla készült fil-
met ne őrizzük egy helyen, mert például az épület esetleges pusztulása következtében mindkettő 
megsemmisülhet. Ez a digitális másolatok esetében is érvényesítendő azzal a kiegészítéssel, hogy 
magát a másolatot is lehetőleg több példányban kell őrizni — a hálózatok világában ez könnyen telje-
síthető követelmény.

6.2.2 Állományvédelem

Ha a digitalizálás közvetlenül eredeti iratról történik, akkor a kereskedelemben kapható szkennerek 
többségénél fénymásoláshoz hasonló ártalmas fény- és mechanikus hatás éri az iratokat (a fényképe-
zés sokkal kíméletesebb eljárás). Igaz, léteznek már olyan digitalizáló berendezések, melyek jobban 
kímélik az iratokat, ezek azonban elég drágák, és a lényegen nem változtatnak. A levéltárak világszer-
te igyekeznek visszaszorítani az iratkárosító fénymásolást, és a korlátozások — pontosan az eljárás 
hasonlósága miatt — kiterjednek a szkennelésekre is, van azonban egy lényeges különbség a kettő 
között. A fénymásolás vagy a szkennelés különösen akkor veszélyes, ha egy iraton ismételten törté-
nik. Ellentétben a fénymásolatokkal a digitális másolatoknál technikailag könnyen készíthető egy biz-
tonsági- (vagy: mester)példány, ezt archiválva a későbbiekben újabb másolatok adhatók ki. Mindeh-
hez hozzá kell tenni, hogy az iratok gyakori használata a kutatóteremben szintén káros hatású, és ha 
szkennelés után ki lehet vonni az erősen használt irategyütteseket a kutatóforgalomból, akkor a digita-
lizálással védtük az iratokat.

6.2.3 Rendezettség és hozzáférhetőség

A hagyományos levéltári iratok tradicionális kutatása feltételezi az iratok fizikai, háromdimenziós jelen-
létét: a köteteket forgathatjuk, a lapokat csoportosíthatjuk, az egymásba csúsztatott iratokat logikai 
rendbe állíthatjuk. A levéltári anyag mikrofilmezésével már sok minden megváltozik: az iratok szigorú-
an szekvenciális rendben sorakoznak, és kétdimenzióssá szűkülnek, ezért filmen kutatni sokkal nehe-
zebb, mint eredetiben. A hátrányokat ellensúlyozandó alkalmaznak a filmezés során utaló-tájékoztató 
táblákat (például minden csomó előtt), és szigorú előírás, hogy csak teljesen rendezett iratokat, azokat 
pedig logikai rendben szabad filmezni. Digitális képek esetében még a mikrofilmnél is nehezebb az 
iratok közötti tájékozódás.

Viszonylag egyszerűbb esetet jelentenek az "intelligensen" digitalizált iratok, mert ezek szövegfájlként 
jelennek meg, amit szövegszerkesztővel formálhatunk (például kiemelhetjük a címeket), vagy átalakít-
hatjuk azokat tagolt adatbázissá. Ha viszont képként digitalizáltuk az iratokat, akkor ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy egy-egy oldal egy-egy képfájlba kerül, és az irat jelzetére, helyére vagy tartalmára leg-
feljebb a fájlnév utal. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen nehéz tájékozódni akár egy 2 ifm terjedelmű 
kis fondot jelentő kb. 20 000 fájlnév között.

A megoldás az, ha a digitalizálandó irategyüttesről először egy elektronikus segédletet készítünk, 
majd az elkészített képeket hozzárendeljük a segédlet megfelelő adataihoz. Így a képek a segédlet 
segítségével lesznek kereshetők, listázhatók, böngészhetők. Sokféle elektronikus segédlet készíthető, 
a skála az egyszerű, linkekkel (azaz a vonatkozó képek behívását lehetővé tevő kapcsolókkal) ellátott, 
a hagyományos jegyzékeknek megfelelő HTML fájloktól a sokoldalú keresést, szűrést lehetővé tevő 
adatbázisokig terjed. A digitális információ kommunikációs előnyeit akkor tudjuk valóban jól kiaknázni, 
ha a képeket adatbázissal kötjük össze, ami kb. egy komplett mutatóval ellátott segédletnek felel meg.
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Valószínűleg a rendezettségből eredő kutatási nehézségek okozzák azt, hogy a levéltárak szinte soha 
nem vállalkoznak bonyolultabb struktúrájú anyag digitalizálására, hanem megmaradnak az egyszerűb-
bek mellett (például anyakönyvek, gyűjtemények számrendben stb.).

6.2.4 Metaadatok

A fentebb említett elektronikus segédlet adatai, az adatbázis rekordjai tulajdonképpen metaadatoknak 
tekinthetők. (Metaadatok: adatok az adatról, esetünkben a digitalizált iratanyaggal és magával a fájllal 
kapcsolatos információk.) A metaadatok különösen fontosak a kép- és hangfájlok esetén, mert a szö-
vegfájlokkal ellentétben ezeknél nem lehet szavakra, kifejezésekre keresni, tehát a nyilvántartásnak, 
keresésnek egyetlen eszköze a metaadat. A szakirodalom három fajta metaadatot különböztet meg:

• Leíró: az iratok azonosításához és az adatfeltáráshoz szükséges adatok (ez utóbbiak az iratok tar-
talmára vonatkoznak, azaz segédlet vagy adatbázis jellegű adatok).

• Adminisztratív: a digitális anyag használatához szükséges adatok (például technikai specifikációk 
vagy a készítés körülményeire, illetve kutatási korlátozásokra vonatkozó adatok).

• Strukturális: a digitális objektumok komponensei közötti kapcsolódásokra vonatkozó adatok (ért-
hető ez alatt egyaránt levéltári vagy technikai kapcsolódás).

Az adatbázisok és a metaadatok között gyakran nincs éles választóvonal, számos példa van arra, 
hogy egy adatbázis — amit eredeti iratokhoz készítettek — egycsapásra átalakul leíró metaadattá, 
amikor az iratok szkennelése megtörténik. A fordított irányú átjárás is mindennapos: a leíró metaada-
tokat adatbázisként használják adatok keresésére.

Az ideális helyzet az, ha minden fájlhoz (kép- vagy hangdokumentumhoz) külön metaadat-rekord tar-
tozik. Természetesen a metaadatokat össze kell kötni a vonatkozó fájlokkal, mert csak együttesen van 
értelmük, és így azok is az informatikai rendszer integráns részévé válnak. De a metaadatoknak saját 
logikájuk, rendszerük is van, ami szintén előzetes tervezést igényel (lásd a 8.3.2-es alfejezetet).

A metaadatok egy részét integrálhatjuk a fájlnevekbe. Képfájlok esetén erősen ajánlott, hogy a címük 
„beszédes” legyen, azaz tartalmazzák a digitalizált irat pontos jelzetét (a részletesebb kifejtést lásd a 
6.4.4-es alfejezetben).

A metaadat-adás részben automatizálható, azaz a szkennerek, pontosabban a velük összekötött szá-
mítógépek automatikusan generálhatnak ismétlődő vagy emelkedő számrendű metaadat elemeket, ez 
főként a technikai jellegűekre vonatkozik (dátum, formátum, expozíció). Az iratok tartalmára vonatkozó 
(leíró) metaadatok tipikusan adatbázisban vannak, melyek automatizálása nehezen képzelhető el. 
Összekötésük a képfájlokkal, ami nagy figyelmet igénylő munkaigényes folyamat, azonban már auto-
matizálható. Ezt általában úgy oldják meg, hogy minden egyes adatbázis rekord kap egy-egy kódot, a 
kódokat pedig vonalkód formájában külön-külön kinyomtatják. Az így kódolt lapokat az előkészítés so-
rán elhelyezik a megfelelő iratoldalak elé. Szkenneléskor a rendszer a vonalkódok alapján összeköti 
az elkészült képeket az adatbázis megfelelő rekordjaival.

6.2.5 Hitelesség

A hitelesség már az analóg másolatoknál is problémát okozott, pedig ezek némelyike, például a mikro-
film, bizonyos tekintetben szinte hamisíthatatlan (egy tekercsből nem lehet észrevétlenül kiemelni, 
vagy oda betenni egy felvételt, egy felvételen belül nem lehet manipulálni egy irat szövegét). Különbö-
ző országokban különböző szabályozások születtek, a nemzetközi irányzat az volt — ehhez igazodott 
Magyarország is —, hogy ha a készítő szervezetnél a másolatok létrehozásának folyamata megfelelő 
és hitelesen dokumentált, akkor jó esély van arra, hogy a bíróság az eredeti hiányában is hitelesnek 
ismerje el a másolatot. A hitelesség kérdése azért is vetődik fel élesen, mert a digitális iratok már most 
sokkal elterjedtebbek, mint például a mikrofilmek voltak valaha.

A legnagyobb gond a digitális másolatokkal, hogy könnyen manipulálhatók, és a beavatkozásnak köz-
vetlenül nem marad nyoma. Egy szövegfájlban például könnyedén átírhatunk egy mondatot, egy kép-
fájlban átszínezhetünk, dúsíthatunk egy füstfelhőt, egy hangfelvételből eltüntethetjük a háttérben hal-
latszó kutyaugatást. Bár még semmi sem dőlt el a szabályozásban, valószínűleg a jogi megoldás kö-
vetni fogja a mikrofilmes modellt, azaz közvetett módon, a létrehozási folyamat szabályozásával és 
megfelelő — főként automatikus — dokumentálásával próbálják megteremteni a digitális másolatok hi-
telességét. (Erről bővebben a 8.2.4-es alfejezetben lesz szó.)
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A levéltárakat a hitelesség problémája a saját iratokról készült másolatok esetében nem nagyon érinti, 
hiszen az eredeti iratok megmaradnak, így azokkal lehet bizonyítani. Teljesen más lesz a helyzet, ha 
megkezdődik az elektronikus iratok átvétele a szervektől, mert itt ezek lesznek az eredetiek. Addig 
azonban biztosan megszületik a megfelelő törvényi szabályozás (lásd még a 8.5-ös alfejezetet).

6.2.6 Rendszer

Informatikai alapszabály, hogy a digitális információ csak rendszerben érvényesül kellően, ha nem így 
van, akkor az elszigetelten működő fájlok, táblák, képek a mennyiségi növekedéssel arányosan növe-
lik a káoszt. Az előzőekben elmondottak is érintették a rendszer szükségességét (elektronikus segéd-
let) de csak az egyes irategyüttesek szintjén. A rendszert azonban magasabb szinten is meg kell való-
sítani, ami esetünkben azt jelenti, hogy a létrejövő „intelligens” vagy képi digitális információkat a levél-
tár informatikai rendszerének integráns részeivé kell tennünk. Ha már van ilyen rendszerünk, akkor 
ahhoz kell illeszteni a digitális információt, ha nincs, akkor azt még a digitalizálás előtt ki kell alakítani. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adatbázisokat, elektronikus segédleteket (velük a digitális máso-
latokat) össze kell kapcsolni, és lehetőleg egységes keresőrendszerrel kell az egészet ellátni.

6.2.7 Minőség

A digitális képek minőségben még elmaradnak az analóg képektől. A legfontosabb minőségi mutató 
az élesség, amit a mikrofilmnél vonalpár/mm értékben fejeznek ki. A levéltári szakirodalom szerint a jó 
minőségű mikrofilmnek minimum 100 vonalpár/mm élességűnek kell lennie, azaz egy felvételen milli-
méterenként legalább 200 vonalat kell tudnunk megkülönböztetni (erre megvannak a megfelelő sűrű-
ségű vonalakat ábrázoló ábrák, amiket mikroszkóp alatt kell vizsgálni). A digitális világban is mérik az 
élességet, itt DPI-ben (dot per inch, azaz pont per hüvelyk) fejezik ki az értékét. A fekete-fehér szken-
nelésnél általános a 200 DPI-s érték, a szürke skálánál ugyanez 300-400. Összehasonlításként: 200 
DPI egyenlő 3,94 vonalpár/mm, 400 DPI pedig 7,87-tel.

A különbség ijesztőnek tűnhet, a digitális másolatok azonban mégsem olyan rosszak, mint ahogy azt 
az adatok mutatják. Először is a mikrofilm-minőség túlbiztosított, a fentebb említett szabvány a kame-
ranegatív (első generációs) filmekre vonatkozik, és azért olyan magas az értéke, hogy még a negye-
dik generációs filmmásolat is éles legyen. A film élessége ugyanis generációról-generációra csökken, 
a jó minőségű negyedik generációs filmnek az értéke — ha az első 100 volt — már csak kb. 65. A di-
gitális másolásnál nincs élességromlás. Másodszor: a digitális képeket "szoftveresen" feljavítják, azaz 
olyan képjavító algoritmusokat alkalmaznak, melyek csökkentik az életlenséget. Ezért olvashatunk kü-
lönböző szkennerek prospektusain  meglepően magas (például 600 DPI) értékeket, az más kérdés, 
hogy ha a monitorok felbontó-képessége ezen értékek alatt marad, az élességjavulást nem érzékeljük.

A digitális másolatoknál a kívánt élességet csak megfelelő hardverrel és szoftverrel tudjuk elérni. A 
jobb felbontású képet készítő berendezések természetesen drágábbak, és tudomásul kell venni, hogy 
a levéltári digitalizálásnál gyakran a szürke színskálát érzékelni tudó metódust kell alkalmaznunk, ami 
meglehetősen lassú, és nagy méretű fájlokat eredményez, ami több ezer kép esetén már komoly hát-
tértárat, memóriát és nagy sebességű processzort feltételez. (Az „intelligens” digitalizálásnál más a 
helyzet, mert eleve csak jó minőségű nyomtatott anyagot lehet szkennelni, amihez elegendő a fekete-
fehér színek felismerése.)

A digitalizálandó irategyüttes kiválasztásánál figyelembe kell venni annak optikai jellemzőit, hogy a ké-
pek ne csak illusztrációként szolgáljanak, hanem valóban olvashatók és jó minőségben reprodukálha-
tók legyenek.

6.2.8 Hatékonyság

A levéltári digitalizálás jelenleg még viszonylag egyszerű eszközök esetén is elég drága és lassú, rá-
adásul a beruházás költségigénye ugrásszerűen növekszik, ha termelékenyebb és/vagy nagyobb mé-
retű iratokat digitalizálni képes berendezéseket vásárolunk. Bár a költségeket illetően hosszú távon re-
ménykedhetünk a csökkenésben, ez valószínűleg nem lesz jelentős, mert a levéltári digitalizálásban 
— elsősorban az elektronikus segédletkészítés miatt — nagy az élőmunka-igény, ez pedig nem fog 
változni.

Megjósolható, hogy a nagy termelékenységű, eredeti iratok másolására szolgáló szkennerek éppúgy 
nem fognak a levéltárakban elterjedni, mint az óránként több ezer felvételt produkáló ún. átfutó rend-
szerű mikrofilmkamerák, mert az alkalmazásuk elsősorban szabvány-iratokat nagy tömegben őrző 
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irattáraknak (például bankirattáraknak) megfelelő, és a levéltári alkalmazásból már csak állományvé-
delmi okok miatt is kizárhatók, mert a másolandó iratokat nagy fizikai igénybevételnek teszik ki. A 
nagy teljesítményű mikrofilm-szkennereknél, melyek felismerik a felvételek szélét, tehát egy tekercsről 
— természetesen előzetes beállítás után — automatikusan készülnek a digitális képek, már más a 
helyzet, ezeknél nem áll fenn semmilyen iratvédelmi aggály.

A levéltári anyag tömeges digitalizálásánál mégsem az említett technikai korlátok jelentik a legna-
gyobb akadályt, hanem a szakmai adottságok: egyrészt a levéltári iratok többsége nem megfelelően 
feldolgozott és előkészített, másrészt a másolatok csak jól működő rendszerben, elektronikus segédle-
tekkel használhatók. A rendszer- és szakmai feladatoknak óriási a munkaigényük, nagyságrendekkel 
több, mint magának a digitalizálásnak.

Nem csak a másolatok készítésénél kell hatékonyságra törekednünk, hanem azok használatánál is. 
Ennek két feltétele van. Az első, hogy olyan iratokat digitalizáljunk, melyeket sokan és gyakran fognak 
kutatni-használni. A másik feltétel az informatikai rendszer- illetve a szakmai háttér, amiről az előzőek-
ben már volt szó: megfelelő visszakereső rendszer kell, hogy a kutató tudja használni a digitális máso-
latokat.

6.2.9 Kommunikáció

A kommunikációs követelmények összefüggnek a hatékonysággal, és röviden úgy foglalhatók össze, 
hogy a digitalizált információt a lehető legszélesebb közönség számára hozzáférhetővé kell tenni. Em-
lítettem, hogy a digitális másolat legnagyobb előnye a rendkívüli kommunikálhatóság. Ennek két oka 
van: egyrészt könnyen és tetszés szerinti számban sokszorosítható, másrészt hálózat segítségével 
gyorsan továbbítható. Ezt megvalósítandó több eszköz is a rendelkezésünkre áll: CD, amin például a 
levéltári iratokat digitális kiadványok formájában terjeszthetjük, belső hálózat, amivel a másolatokat el-
érhetővé tesszük a levéltári munkaszobákban és a kutatótermekben, valamint külső hálózat, azaz in-
ternet, aminek segítségével a használati kört kitágíthatjuk az egész világra.

6.3 A digitalizálható levéltári anyag  

6.3.1 Segédletek

Világszerte sok levéltár digitalizálja a segédleteit, és így bocsátja azokat a kutatók, levéltárosok ren-
delkezésére. A segédleteket digitalizálhatjuk akár OCR-rel, akár kép formájában, és az így nyert má-
solatokkal bővíthetjük a meglévő informatikai rendszerünket. A segédlet-digitalizálásnak sok előnye 
van, és különösen jó eredményeket érhetünk el hatékonyságban, valamint a kommunikáció területén, 
mert

• minden kutatás segédletek tanulmányozásával indul, és folyik párhuzamosan, tehát ide koncent-
rálódik az összkutatások legnagyobb hányada, így viszonylag kevés számú oldal digitalizálásával 
érhetünk el magas használati arányt;

• a levéltárosok mentesülnek sok rutinjellegű felvilágosítástól, mert az információkat a kutató maga 
is elérheti, így jó esély van arra, hogy fölkészülten kezdi meg az eredeti iratok kutatását;

• az elektronikus segédletek (adatbázisok + digitális képek) a lehető legszélesebb kutatói kört érintik 
(az alkalmi családkutatótól a hivatásos kutatóig mindenkit), ezért a digitalizálás eredménye alkal-
mas arra, hogy széles körben pozitív véleményt formáljon a levéltárról;

• ha a levéltárban már kiépült az alapvető elektronikus segédletrendszer (fond- és állagnyilvántartó 
adatbázis), a segédlet-másolatok ennek a rendszernek a logikus továbbépítését jelentik.

Mint az előzőekben oly sokszor, most is a szakmai alapokhoz jutunk vissza: csak azok a levéltárak 
tudnak (megfelelő minőségű) segédleteket digitalizálni, melyek ilyenekkel rendelkeznek. (Amint az elő-
zőekben említettem, az informatika alapfunkciója — nemcsak a levéltárakban, hanem az élet minden 
területén — nem elsősorban az, hogy új értékeket hoz létre, hanem hogy a meglévő eredmények kiak-
názásához ad egy hallatlanul hatékony eszközt.) Az Országos Levéltár például ilyen „szerencsés” 
helyzetben van: az elmúlt évtizedekben több mint száz kötet nyomtatott segédlet jelent meg az anya-
gáról, a levéltárosoknál, kutatótermekben lévő kéziratos segédletek pedig több százra rúgnak. A jelen-
leg szétszórtan, sokak által ismeretlen és hozzáférhetetlen segédletek digitalizálása és egységes 
rendszerbe foglalása nagy eredménnyel kecsegtetne. A nyomtatott segédleteket OCR-rel, a kéziratos 
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segédletek pedig képként lehetne beszkennelni, és beilleszteni az általános szakmai rendszerbe 
(adatbázisba — lásd a 9.2-es és a 9.3-as alfejezeteket).

6.3.2 Levéltári iratok

Levéltári iratokat digitalizálhatunk azzal a céllal, hogy az így nyert másolatokat a kutatók rendelkezé-
sére bocsássuk, így kivonva a forgalomból az eredeti iratokat. Ennek a törekvésnek a szolgálatába ál-
líthatjuk a kutatói rendeléseket, tehát például a levéltár nem fénymásolatot, hanem digitális másolatot 
készít és ad a kutatónak, esetleg ennek papírra kinyomtatott változatát. Fentebb (6.2.2-es alfejezet) 
említettem, hogy — a hagyományos gyakorlathoz viszonyítva — ennek a politikának lehetnek állo-
mányvédelmi előnyei is, ha az először elkészült másolatokat biztonsági példányként archiváljuk, to-
vábbi másolatokat pedig ezekről adunk. Bár ez így logikusnak és egyszerűnek hangzik, hozzá kell ten-
nünk, hogy mindez csak akkor realizálható, ha a levéltár pontosan nyilvántartja, és megfelelő vissza-
kereső rendszerrel ellátja a készült (és őrzött) digitális másolatokat, ez pedig nem könnyű feladat, kü-
lönösen nagy mennyiség esetén.

Teljes fondokat, állagokat is digitalizálhatunk, egy ilyen projekt azonban nagyon alapos megfontolást 
igényel. Ha figyelembe vesszük, hogy 1 km irat kb. 12 millió írott oldalt jelent, nagy biztonsággal kije-
lenthetjük, hogy a levéltárak teljes iratanyaga sohasem fog digitális hordozóra kerülni, mint ahogyan 
mikrofilmre sem vétetett az elmúlt évtizedekben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy még a legértéke-
sebbnek tartott és legkutatottabb irategyüttesek is — hosszú távon — átlagban legfeljebb heti néhány 
kutatást jelentenek, ami nem tűnik rentábilisnak, figyelembe véve a befektetést és a ráfordított munkát. 
Ennek illusztrálására álljon itt egy konkrét példa: egy levéltár összeírás-gyűjteménye gyakran kutatott, 
elismerten értékes forrásanyag és viszonylag kis mennyiségű (30 ifm, 360 000 oldal); egy középkate-
góriájú szkennerrel a digitalizálás kb. egy évig tart, ennél lassabban, két-három évig a digitális képeket 
"mozgató", hely- és földrajzi neveken alapuló adatbázis építése. Az eredmény: a levéltár sok kilomé-
ternyi anyagából, több év munkájával sikerült digitalizálni 30 métert.

Nagy tömegű irategyüttesek digitalizálása több (hatékonysági, gazdasági stb.) szempontból sem lát-
szik reálisnak. Ezzel ellentétben viszont hasznos lehet kisebb terjedelmű, gyakran kutatott, másolásra 
sokszor kért irategyüttesek digitalizálása elsősorban állományvédelmi és kommunikációs okok miatt. 
(Hadd utaljunk az előzőekben megfogalmazott ajánlásra: ha van rá lehetőségünk, akkor az iratokat 
először mikrofilmeztessük le, majd a szkennelés mikrofilmről történjen, különösen akkor ajánlatos ez a 
megoldás, ha teljes irategyütteseket kívánunk digitalizálni.)

A digitalizálás lehetővé teszi, hogy egykor szétszóródott iratanyagot újra egyesítsünk virtuális módon: 
a szervesen összetartozó iratok megfelelő elektronikus segédlettel (például adatbázissal) újra összeil-
leszthetők.

Bár a levéltárakban nem gyakori eset az anonimizálás, de meg kell említeni, hogy digitalizálással egy-
szerűbb ez az eljárás, mint a most szokásos dupla fénymásolás.

A térképek vonzó, digitalizálandó anyagnak tűnnek sok levéltáros szemében. Ez azon kevés levéltári 
irategyüttes közé tartozik, melynél a színeknek informatív jelentése van, tehát színes képrögzítés 
szükséges. Mielőtt azonban bárki is belevágna egy ilyen digitalizálási projektbe, érdemes számba 
venni a nehézségeket:

• A megfelelő színű másolat elnyerése sok próbát, beállítást igénylő munkafolyamat, tehát a terme-
lékenység alacsonyabb, mint a fekete-fehér digitalizálásnál.

• A térképek gyakran nagyméretűek, de legalább is vegyesek, tehát ennek megfelelő berendezés 
beszerzése szükséges.

• A színes digitális képeknek óriási a háttérigényük, például egy A 0-ás méretű színes térkép kódjai 
megtöltenek egy CD-t.

6.3.3 Kiadványok

Az elektronikus kiadványok egyre terjednek, ezzel a lehetőséggel a levéltáraknak is élni kell, annál is 
inkább, mert a gyorsan emelkedő nyomdai költségek is erre a viszonylag olcsó megoldásra szorítják 
őket. A kiadványok megjelenhetnek CD-n, ennek terjesztése lényegében ugyanúgy történik, mint a ha-
gyományos publikációké, valamint interneten, ami viszont eltérő terjesztési stratégiát igényel.

A jelenleg általánosan használt CD-k adatrögzítő kapacitása (650 MB) bőven elegendő egy hagyomá-
nyos kiadványra, még képeket is nagy számban közölhetünk. (Színes képeknél, különösen a nagy 
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méretűeknél már szűk lehet a CD.) Az interneten már takarékosabban kell bánnunk a hellyel, egy-
részt, mert sokba kerülhet a fenntartás, ha szerveren bérelünk helyet, másrészt arra is kell gondol-
nunk, hogy a képek letöltése sok olvasónak túlságosan lassú, tehát nem fogják emiatt a kiadványt 
használni.

Ez a jelenlegi állapot. Már széles körben elterjedtek a piacon a CD-nél nagyságrendekkel nagyobb be-
fogadó-képességű hordozók (például a DVD), de hogy melyik válik valóban szabvánnyá, azt nem tud-
juk. Rohamosan bővül az internetes adatátvitel sávszélessége is, ami azt jelenti, hogy egyre gyorsab-
ban, egyre több információt tudunk letölteni a hálóról. Biztosan állíthatjuk viszont, hogy illúzió abban 
reménykedni, hogy belátható időn nagyobb fondokat tudunk fakszimile formában (azaz képként) publi-
kálni, valószínűleg a kisebb levéltári egységek iratait vagy tematikus, válogatott iratokat tartalmazó for-
ráskiadványok lesznek a jellemzők.

Vannak arra utaló jelek, hogy a digitális kiadványok átalakítják a forráspublikációt. Mivel ezzel lehető-
ség nyílik az iratok fakszimile képét viszonylag nagy számban és olcsón közreadni, könnyen lehet, 
hogy a hagyományos, nagy szakértelmet és sok időt igénylő teljes vagy kivonatos szövegközlést hát-
térbe fogják szorítani a megfelelő — alapadatokat, jelzeteket, név- és tárgymutatókat stb. tartalmazó 
— keresőrendszerrel ellátott fakszimile forráskiadványok.

A digitális publikáció legnagyobb előnye a rugalmasság és a viszonylagos olcsóság. Egy levéltár akár 
félévente aktualizálhatja a kiadványát, azaz mindig a legújabb verziót kínálhatja a publikumnak. Sokat 
nem is kockáztat, hiszen elegendő csak annyi CD-t legyártani, amennyi elfogyott, illetve internetes ki-
adványnál még ez sem szükséges, csak frissíteni kell a honlapot. Ami az egyik szempontból előny (a 
rugalmasság), az más szemszögből nézve hátrányt jelent: a digitális kiadványok túlságosan rövid éle-
tűek. A CD története csak pár évtizedes, és ahogy arra utaltunk a biztonsági követelményeknél, a 
szabványok gyors változása miatt korántsem biztos, hogy 20 év múlva is olvasni tudjuk a most megje-
lent kiadványokat. Még rosszabb a helyzet az internetes publikációknál: reális számítás szerint egy-
egy kiadvány legfeljebb csak pár évig marad egy honlapon, azután hozzáférhetetlen lesz.

Amíg a digitális kiadványok könyvtári megőrzése nem lesz megnyugtató, addig a levéltáraknak ma-
guknak kell gondoskodniuk a saját kiadványaik megőrzéséről. Ha változik a (CD) szabvány, akkor a 
kiadvány tartalmát vagy át kell konvertálni az újabb hordozóra, vagy ki kell nyomtatni, és archiválni 
kell. (A nyomtatott szöveget gond nélkül lehet ismét digitalizálni, a képek már problémát okozhatnak, 
mert az csak jelentős minőségromlás árán végezhető el.) Ha levesszük az internetről a kiadványt, ak-
kor azt hasonló eljárással menthetjük meg az utókornak: vagy CD-re másoljuk, vagy kinyomtatjuk.

6.4 Digitalizálási stratégia és tervezés  

Az informatika rohamos társadalmi térnyerése többek között azt eredményezte a levéltárakban, hogy 
a felhasználók — ügyfelek, kutatók, államigazgatási szervek, oktatási intézmények, sajtó — a közér-
dekű iratok mind szélesebb köréhez kívánnak digitalizált formában hozzájutni. Ennek a határozott tár-
sadalmi igénynek nem érdemes ellenállni, viszont a teljesítés csak rendkívül átgondolt, a hazai és kül-
földi tapasztalatokat hasznosító programok révén lehetséges. Sok kockázatot rejt magában egy nagy-
szabású digitalizálási program megindítása, ráadásul ezen kockázati elemek némelyikére igen nehéz 
előre felkészülni. Egy komoly pénzügyi forrást és évekig tartó munkát egyaránt felemésztő program 
könnyen futhat zsákutcába a nem megfelelő stratégia, a rossz előkészítés, a digitalizálandó iratok át-
gondolatlan kiválasztása, az eljárás szakszerűtlensége, vagy akár a hardver és a szoftverek terén tör-
tént változások miatt.

A digitalizálás a levéltár működését, anyagát, használatát alapvetően érintő tevékenység, ezért az el-
érendő célokat elemezni, a gyakran ellentmondó szempontokat mérlegelni kell, a várható hatásokat 
prognosztizálni tanácsos, majd mindezeket figyelembe véve határozni kell, röviden szólva: stratégiai 
döntést kell hozni. A digitalizálási stratégia része kell, hogy legyen az intézményi informatikai stratégi-
ának, és általa illeszkednie kell a levéltári intézmény állományvédelmi, segédletkészítői, publikációs, 
kutatószolgálati stb. terveihez. (Lásd a 3. fejezetet.)

Bár mind az iratok jellege, mind a használatukkal kapcsolatban jelentkező igények, mind az egyes le-
véltárak anyagi és emberi feltételei jelentősen eltérhetnek, az iratok digitalizálását szolgáló programok 
tervezésekor és kivitelezésekor néhány — minden levéltárra érvényes — alapvető levéltártani, gazda-
sági, társadalmi és munkaszervezési szempontot mindenképpen figyelembe kell venni.

Legelőször azt kell felmérni, hogy ki fogja használni a digitalizált iratokat, és nekik milyen igényeik 
vannak? A következőkben pedig azt kell megnézni, hogy ezek az igények hogyan találkoznak a szak-
mai célokkal. Az értékelésnek az egészből, az intézmény általános stratégiai céljaiból kell kiindulnia. 
Végül föl kell becsülni, hogy milyen hozzáadott értéket — szakmait, erkölcsit, esetleg anyagit — tud a 
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levéltár a digitalizálás révén produkálni, és ez az érték milyen arányban van a befektetésekkel, a ráfor-
dított munkával, valamint a fenntartás emberi és anyagi költségeivel. Ha a végeredmény pozitív, akkor 
érdemes a digitalizálási projektbe belevágni.

6.4.1 A szakmai célok meghatározása

A levéltár vezetőségének pontosan meg kell fogalmaznia, hogy milyen szakmai célokat kíván elérni a 
digitalizálás segítségével. A veszélyeztetett állapotú vagy különösen értékes eredeti iratok kímélését 
úgy, hogy digitális másolás után az eredetieket kivonja a használatból? Gyakran kutatott vagy egyéb 
okok miatt rendszeresen igénybe vett iratok gyorsabb, kényelmesebb használatát kívánja biztosítani? 
A segédleteket akarja egységes informatikai rendszerbe foglalni, és a világ kutatóinak rendelkezésére 
bocsátani (az internet által)? Szétszórt iratokat (fondokat) szándékozik virtuálisan egyesíteni? Távoli 
raktárakban lévő, nehezen mozgatható iratokat fog így hozzáférhetővé tenni? Elavult hordozókon 
lévő, elavult berendezésekkel megszólaltatható hang- vagy mozgókép-anyagot akar technikailag egy-
ségesíteni? A publikációs tevékenységét szándékozik megkönnyíteni?

Egyszerre több cél elérését is kitűzhetjük. Lényeges az, hogy a digitális információ legnagyobb elő-
nyét, a kommunikálhatóságot a lehető legjobban kihasználjuk. Néhány (negatív) példa: ha egy erősen 
kutatott, egyszerű struktúrájú (például számrendes) irategyüttest képként digitalizálunk, CD-re írunk, 
és elektronikus segédlet nélkül a kutatók rendelkezésére bocsátunk, akkor rossz a stratégiai dönté-
sünk, mert csak a biztonsági szempontot érvényesítettük, pedig ezt a célt sokkal jobban szolgálná a 
mikrofilm. Még rosszabb — sőt, elfogadhatatlan — a döntésünk, ha digitalizálás után az eredeti irato-
kat kiselejtezzük, mert a digitális másolat nem tekinthető biztonságinak.

6.4.2 A szükséges eszközök, feltételek

A cél(ok) megfogalmazása után fel kell mérnünk, hogy milyen eszközökkel tudjuk az(oka)t elérni, me-
lyek állnak már a rendelkezésünkre, és melyek megszerzése szükséges. Két példát említek a követ-
kezőkben.

Az egyik esetben a levéltár elhatározza, hogy a térképgyűjteménye kerül digitalizálásra, ebben pedig 
nagyméretű darabok is találhatók. Ekkor olyan szkennert (esetleg kamerát) érdemes beszerezni, 
amellyel lehetséges a térképek többségét egy-egy felvételen, színesben digitalizálni (a részletekben 
történő digitalizálás, ami nagyméretű irat esetében fordul elő, nagyon megnehezíti a használatot). 
Ugyanakkor gondoskodni kell a megfelelő háttértárról is, mert a nagyméretű iratokról készült színes di-
gitális másolatok mérete egyenként több száz MB-tot is kitehet. Jelenleg biztonsági célra a mágnes-
szalagos egységek (DAT, DLT) tűnnek a legmegfelelőbbnek, mert kellően nagy a kapacitásuk (35-72 
GB).106 Kutatótermi használatra viszont már inkább a DVD alkalmasabb, mert elég nagy a befogadó-
képessége (4,7-9 MB) és viszonylag könnyen kezelhető. (Az internetes terjesztés a nagyon hosszú le-
töltési idő miatt egyelőre nemigen jöhet szóba.)

A másik példánkban az iratokat nem közvetlenül, hanem mikrofilm közbeiktatásával kívánjuk digitali-
zálni, és az így nyert másolatokat adatbázissal ellátva belső és külső hálózaton egyaránt hozzáférhe-
tővé fogjuk tenni. Egy ilyen program csak akkor reális, ha van már mikrofilmünk (vagy annak elkészíté-
sét garantáló műhelyünk), létezik vagy előrehaladott állapotban van az adatbázis és az azt kezelő 
szoftver, és nagy előny, ha működik már az informatikai rendszerünk, valamint az internet terén is van 
némi tapasztalatunk. Nem kell minden elemnek a helyén lenni, de egyszerre nekifogni mindehhez — a 
digitalizálási projekt mellett — reménytelen feladat lenne. Ha a kívánt feltételek fennállnak, akkor be 
kell szerezni egy manuális vagy egy nagyteljesítményű automata mikrofilm-szkennert.107 Ez utóbbi 
azonban eléggé kockázatos döntés, mert ezek a berendezések csak egyenletesen kiváló minőségű 
mikrofilmekkel működnek jól, ha a filmállományunk nem ilyen, akkor naponta ezrével gyártjuk a selej-
tet.

A hardver-, szoftver és rendszerfeltételek mellett — természetesen — fel kell mérni a pénzügyi vonza-
tot is. A digitalizálás, mint az előzőekben láttuk, nem egyszeri befektetést jelent, hanem egy komplex 
informatikai rendszer részeként működik (kell működnie), amit állandóan fejleszteni szükséges, és 
mindez komoly és rendszeres kiadásokat feltételez.

106 Lásd a 8.3.4-es alfejezetet.
107 Van példa arra, hogy speciális síkágyas szkennerrel digitalizálnak mikrofilmeket és diákat, például a washingtoni Kongresz-
szusi Könyvtárban, méghozzá 1200-3500 DPI-vel! (The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Ma-
nagement of Cultural Heritage Materials (http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/IV/)
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Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a személyi feltételeket, melyek gyakran a legnagyobb 
akadályt jelentik. A munkatársakat meg kell győzni a program hasznosságáról, fel kell őket készíteni 
az egész rendszer működtetésére és használatára, ez pedig folyamatos képzést tesz szükségessé.

6.4.3 A stratégiai döntés meghozatala

Ha meghatároztuk a szakmai célt, és biztosítottnak véljük az eléréséhez szükséges eszközöket, felté-
teleket, akkor eldönthetjük, hogy konkrétan mit, milyen eljárással fogunk digitalizálni, ki fogja azt vé-
gezni, és hogyan fogjuk használni az így nyert másolatokat.

A digitalizálandó konkrét iratanyag kiválasztásának lehetőségeiről részletesen beszéltem a 6.3-as al-
fejezetben. Stratégiai döntést igényel az is, hogy milyen szempontok és módszerek segítségével vá-
lasztjuk ki az iratokat. A levéltárak többsége több szempontot mérlegelve, esetleg külső szakértőket is 
bevonva választja ki azokat az irategyütteseket, amelyeket digitalizálni fognak. Van már azonban pél-
da egy ettől gyökeresen eltérő stratégiára is. Az Ausztrál Nemzeti Levéltár, melynek a kontinensnyi or-
szág minden szövetségi államában van „fióklevéltára”, a kutatók számára kívánta megkönnyíteni a 
hozzáférést, amikor 2001 tavaszán elindította a „Digitalizálás kívánságra” (Digitisation on Demand) 
nevű programját. Ennek lényege az, hogy a kutatók interneten keresztül megrendelhetik lényegében 
bármely, a levéltár őrizetében lévő irat digitális másolatát. A másolatot egy hónapon belül elkészítik, 
majd csatlakoztatják az interneten elérhető hatalmas adatbázisukhoz, és ezzel az mindenki számára 
hozzáférhetővé válik. A szolgáltatás 2007 márciusáig ingyenes volt (azóta egy szerény térítési díjat 
vezettek be), de azért van néhány megkötés (kutatási korlátozás, iratméret), és képek minősége sem 
mindenben felel meg a szakirodalom ajánlásainak108 (lásd a 6.5.2.1-es alfejezetet).

Ez a stratégia több szempontból érdemel figyelmet. Egyrészt az ausztrálok több levéltári követelményt 
vagy célt (biztonsági őrzés, publikálás) alárendeltek az elérendő fő célnak: a levéltári iratok minél 
könnyebben és szélesebb körben legyenek hozzáférhetők, és ezért súlyos minőségi engedményeket 
tettek. Másrészt az egész elképzelés abból indul ki, hogy a kutatók tudják legjobban, hogy milyen ira-
tokat kívánnak használni, tehát az elkészült másolatok minden valószínűség szerint intenzíven kuta-
tottak lesznek. (A levéltárosok által kiválasztott és digitalizált másolatoknak mindig megvan az a koc-
kázata, hogy nagyon kevesen fogják őket használni, tehát a projekt nem lesz társadalmi szempontból 
rentábilis.) Harmadrészt olyan nyitott rendszert működtetnek, melynek két pillére, a többszintű adatbá-
zis és a digitális képek minden, az őrzött anyagra vonatkozó (szabványos) adatot, információt képes 
befogadni. Tehát bármely új rekord — amely lehet egy fond vagy egy sorozat vagy egy ügyirat leírása 
—, illetve bármely digitális kép a rendszert gazdagítja, azt teljesebbé teszi.

Az eltelt pár év adatai mindenesetre imponálók: a legutolsó, 2005-2006-os pénzügyi évben 43900 má-
solási kérelmet teljesítettek és 1,3 millió digitális képet készítettek kutatói kérésre. 2007 áprilisában a 
rendszer adatbázisa több mint 6 millió rekordot tartalmazott, amihez 18,2 millió digitális kép volt ren-
delve, ezek tekintélyes része a „Digitalizálás kívánságra” nevű program keretében készült.109

A „ki fog digitalizálni?” egy alapvető kérdés, és eddig még nem érintettük. Nem kell feltétlenül a levél-
tárnak magának végeznie a digitalizálást, kiadhatja azt egy erre szakosodott cégnek. Így megszabadul 
a beruházás, a fenntartás és az állandó fejlesztés gondjától, viszont nem mentesül a rendszert érintő 
egyéb informatikai terhektől, igaz, a szolgáltatást meg kell fizetnie. Megítélésem szerint — kevés kivé-
teltől eltekintve — ilyen megoldást kell a magyar közlevéltáraknak előnyben részesíteniük, mert így 
nagyobb esélyük van a programjuk sikerére.

A „hogyan fogjuk használni?” kérdést is többször érintettem az előzőekben. Ez — természetesen — 
függvénye a szakmai célkitűzésnek és a rendelkezésünkre álló vagy kiépítendő informatikai rendszer-
nek.

108 Alacsony felbontást alkalmaznak, hogy a képek gyorsan elkészíthetők legyenek, és méretük is kicsi legyen, minőségellenőr-
zést nem végeznek. Az ausztrál kollégák indoklása szerint az elkészült, JPEÍG-formátumú másolatok jól olvashatók és nyomtat-
hatók, csak ritkán fordul elő, hogy jobb minőségű képet kívánna a kutató. Szerintük a nemhivatalos nemzetközi szabványok túl-
biztosítottak, azokat olyan képszerű vagy „attraktív” dokumentumok alapján állapították meg, melyek a levéltári iratoknál nem 
jellemzőek. Ha egyes esetekben mégis szükség lenne jobbminőségű digitális másolatra, akkor az utólag is elkészíthető. (http://
www.naa.gov.au/publications/corporate_publications/digitising_tling.pdf)
109 National Archives of Australia, Annual Reports 2005-2006.
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6.4.4 Tervezés

Egy digitális projekt tervezése komplex feladat, amelynek át kell fognia a teljes munkafolyamatot az 
iratanyag kiválasztásától a digitális másolatokkal kapcsolatos utómunkálatokig mindent. A fontosabb 
szempontok a következők:

• A digitalizálandó iratok kiválasztása (lásd a 6.3-as alfejezetet).

• Az iratkezelési követelmények felmérése (lásd a 6.5.1-es alfejezetet).

• A fájlformátum kiválasztása, a digitalizálási mód (fekete-fehér, szürkeárnyalatú, színes) meghatá-
rozása és az ezzel járó fájlméretek felmérése.110

• Egyéb technikai követelmények meghatározása (lásd a 6.5.2-es alfejezetet).

• A levéltár fájlnévrendszerének alkalmazása. Különösen képfájlok esetében fontos a gondos terve-
zés. Tanácsos minden képet külön fájlba tenni, mert kisebb levéltárak esetében több százezer, 
nagyobbaknál több millió képfájl is keletkezhet, melyek kezelése és azonosítása alapvető bizton-
sági feladat. Ha nem megfelelő a hatalmas számú és bonyolult struktúrájú fájlegyüttes azonosítá-
sa, migrációs vagy rendszerhiba esetén katasztrófális következményekkel szembesülhetünk: a fáj-
lok, azaz a digitalizált iratok azonosítása megoldhatatlan, tehát megsemmisültnek tekinthetők. 
Hogy ilyen helyzetet elkerüljünk a fájlneveknek „beszédesnek” kell lenniük, azaz tartalmazniuk kell 
a digitalizált irat pontos azonosítóját (jelzetét) az egyes iratig lemenően. Ha a levéltárnak megfele-
lő a jelzetrendszere (4.1-es fejezet), akkor a jelzetek fájlnévbe integrálása nem jelenthet gondot. 
(Például a K 636-os állag, 32. dobozában lévő, 10. tételbe tartozó irat 47. oldaláról készült képfájl 
neve a következő lehet: OL_K36_32d_10t_47.tif.)

• A fölveendő metaadatok meghatározása és megtervezése (lásd a 8.3.2-es alfejezetet). A meta-
adatokat általában a levéltárak maguk szokták kigyűjteni és manuálisan vagy automatizáltan rög-
zíteni. Van azonban arra is példa, hogy a szkennelt iratképek használóit is bevonják az adatgyűj-
tésbe.111

• Munkaszervezési és személyi döntések meghozatala (lásd a 6.7-es alfejezetet).

• A szükséges beruházások (hardver, szoftver) megtervezése (lásd a 6.4.2-es alfejezetet).

Ha minden szükséges tervezés megtörtént, akkor hozzáláthatunk a kiszemelt iratok előkészítéséhez. 
Az iratok digitalizálásra történő előkészítésének követelményei lényegében megegyeznek a mikrofil-
mezés előtti előkészítés kívánalmaival: az iratokat logikai rendbe kell tenni, el kell távolítani a felvéte-
lezést zavaró idegen anyagokat (például gémkapcsokat), az egyes irategységek előtt címcédulákat 
vagy vonalkódokat kell elhelyezni (bővebben lásd a 6.2.4-es alfejezetben) stb.112

6.5 Digitalizálási program megvalósítása  

6.5.1 Iratkezelési követelmények

A digitalizáláskor érvényesítendő általános iratkezelési szabályok lényegében ugyanolyanok, mint 
analóg másolás (mikrofilm, xerox) esetén. Különös figyelmet kell fordítani az eredeti iratanyag szak-
szerű kezelésére, a kíméletes eljárások alkalmazására, és az iratok igénybevételének minimalizálásá-
ra. Fokozottan ügyelni kell erre, ha a digitalizálást nem levéltári szakemberek, hanem külső cég végzi. 
Az munkafolyamat ebben az esetben is csak levéltári felügyelet mellett, az iratvédelmi szabályok leg-
szigorúbb betartásával végezhető.113

110 A fájlformátumra és a digitalizálási módra vonatkozó ismeretek a 6.5.2-es fejezetben vannak részletesen kifejtve. A legna-
gyobb számban előforduló képfájlok várható méretei egy viszonylag egyszerű matematikai művelettel előre kiszámítók: fájlmé-
ret = az irat mérete szorozva a bitmélységgel (például 8-bites szürkeárnyalatos), szorozva a DPI négyzetével, és az egész oszt-
va 8-cal (mert 8 bit = 1 bájt).
111 Bertrand Coüasnon, Jean Camillerapp, Ivan Leplumey: Making Handwritten Archives Documents Accessible to the Public  
with a Document Image Analysis System (DigiCULT.info Issue 8, August 2004, 22-24.o.). A szerzők francia példákat hoznak, 
ahol digitalizált anyakönyveket, katonai regisztrumokat és honosítási iratokat „kollektíve annotálnak” a használók (kutatók).
112 A mikrofilmezést illetően részletesebben lásd: Körmendy Lajos (szerk.): Manual of Archival Reprography, ICA Handbook Se-
ries Volume 5, KG SAUR 1989, 62-63. old.).
113 Az iratkezelés általános szabályait lásd: Állományvédelmi ajánlás, MOL 2005, 26-27. old. (www.mol.gov.hu).
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Papír alapú iratok digitalizálása során az anyag sérülésének elkerülése érdekében nem alkalmazható 
automatikus lapadagolóval ellátott szkenner, dobszkenner vagy egyéb olyan eszköz, mely egy hagyo-
mányos fénymásolónál nagyobb nyomást fejt ki az iratra, vagy annak felragasztását, fizikai rögzítését 
teszi szükségessé.

6.5.2 Technikai követelmények

6.5.2.1 Képfájlok

Élesség, kontraszt

Az eredeti iratokról készült képek szükséges felbontását (vagyis adott egységre számolt képpontok 
számát) alapvetően az iratanyag jellege határozza meg (kézi vagy gépírásos szöveg, fénykép, terv-
rajz, grafika stb.). Mivel a felbontás közvetlen összefüggésben van a létrehozandó adatállomány mé-
retével, ezen keresztül pedig a szükséges tárolókapacitással, az adatátviteli sebességgel és a későbbi 
használat hatékonyságával, a képek szükséges és elégséges felbontásának mértékét minden esetben 
gondos mérlegelés és széles körű mintán végzett próbaszkennelés alapján kell meghatározni. Ta-
pasztalatok szerint hagyományos gépírásos, illetve kézírásos szövegek esetében 200-300 DPI-felbon-
tás megfelelő minőségű és még jól kezelhető méretű képet eredményez, és megőrzi az eredeti irat fi-
nomabb részleteit is. Fényképek, grafikák, tervrajzok esetében legalább 300 DPI-felbontás szükséges.

Szintén az eredeti iratok határozzák meg, hogy az eljárás során milyen szknnelési módot alkalmaz-
zunk. A szkennerek általában három digitalizálási módot kínálnak fel: kéttónusút (fekete-fehér), szür-
keárnyalatosat vagy színeset. A kéttónusú eljárás 1 bites, és a kép részeit vagy fekete vagy fehér 
pontként dolgozza fel. A szürkeárnyalatú eljárás már 8 bites, és a fehértől a feketéig terjedően 256 kü-
lönféle szürkét képes rögzíteni. A 24 bites színes szkennelés során a színes pontok a vörös, a zöld és 
a kék különböző kombinációiból állnak össze, és ilymódon összesen 16,7 millió színárnyalat „kikeve-
rése" lehetséges. Az alkalmazott bitek számát nevezik bitmélységnek (bit depth). Az előzőekből logi-
kusan következik, hogy a különböző digitalizálási módok különböző méretű fájlokat eredményeznek: a 
szürkeárnyalatos kép mérete általában többszörösen a fekete-fehérnek, a színesé pedig kb. három-
szorosan nagyobb, mint a szürkeárnyalatos.114

A digitalizálási mód kiválasztásánál azt kell szem előtt tartani, hogy melyik eredményezi-e a legjobb 
minőségű (nyomtatás esetén is megfelelő képet eredményező) és a legjobban kezelhető képfájlokat. 
Az árnyalatgazdagság egyébként nem feltétlenül jelenti a jobb minőséget. Egy jó minőségű gépírásos 
szöveg fekete-fehér szkennelt képe a kontrasztok kiemelése folytán gyakran élesebb és használha-
tóbb, mint ugyanannak az iratnak a szürkeárnyalatos eljárással digitalizált formája. Viszont egy közép-
kori oklevél, vagy egy fekete-fehér fénykép esetében, ahol az átmenetek (tónusok) fontosak, ott a 
szürkeárnyalatos mód ajánlatos.

Összességében elmondható, hogy jó minőségű nyomtatott szövegek vagy éles vonalú, kontrasztos 
kézírások, vonalas rajzok esetén a fekete-fehér kéttónusú szkennelés elfogadható, míg elmosódot-
tabb szövegek, kevéssé kontrasztos kézi vagy gépírásos szövegek, fényképek, grafikák esetén a 
szürkeárnyalatos digitalizálás ajánlott.

Fontos követelmény, hogy a nem színes kép megfelelő dinamikus tartománnyal (Dinamic range) bír-
jon. Ez tulajdonképpen a megjelenített teljesen fehér és teljesen fekete szín mértékszámait jelenti, és 
az értéke 0.0-tól 4.0-ig terjedhet.115 Annál jobb a szkenner vagy a kamera, minél inkább képes megkö-
zelíteni ezeket a szélső értékeket, ha ez nem így van, és például az alsó érték csak közelíti a nullát, 
akkor a képeknek egy szürke „alapfátyoluk” lesz.

Képformátum, tömörítés, adattárolás

A képfeldolgozó programok számos, különböző típusú kép előállítására képesek (TIFF, BMP, GIF, 
PCD, PCX, TGA, JPEG stb.), ezek közül a levéltári szempontból is megfelelő formátum kiválasztását 
a képméreteken és a tárolási módokon kívül az adott formátum elterjedtsége, minél szélesebb körű al-
kalmazhatósága szabja meg. Levéltári szabványok hiánya miatt ezen a téren nem nagyon lehet általá-
nos érvényű megállapításokat vagy ajánlásokat tenni. Általánosságban elmondható, hogy elterjedtsé-

114 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials 
(http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/IV/. Az alkalmazott tömörítési mód megváltoztathatja az arányokat, és előfordul-
hat, hogy például egy dokumentumról készített kéttónusú képfájl mérete valamivel nagyobb, mint az ugyanarról az iratról készí-
tett szürkeárnyalatos kép.
115 A negatív mikrofilmeknél ez kb. megfelel a denzitásnak, azaz a feketedési értéknek.
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ge, platformfüggetlensége,116 a képfeldolgozó programok körében való felhasználhatósága, valamint 
konvertálhatósága miatt az ún. Tagged Image File Format (rövidítve TIFF, kiterjesztése szerint *.tif) tí-
pusú képek alkalmazása kínál sokoldalú és várhatóan hosszabb távon is működőképes digitalizálási 
lehetőséget. A TIFF hátránya viszont egyrészt az, hogy nem minden általánosan használt képmegjele-
nítő alkalmazás tudja kezelni, másrészt — különösen tömörítés nélküli állapotban — a nagy helyigény.

A képfeldolgozás, de különösen az adattárolás és az adatátvitel állandó problémája a megfelelő minő-
ségű (nagy felbontású, szürkeárnyalatos vagy színes) digitális képek fájlmérete. A tárolás és adatátvi-
tel könnyítésére számos tömörítési eljárás született, melyek alapvetően két csoportra oszthatók:

• Adatveszteség nélküli tömörítési eljárások, például az ún. LZW (Lemple-Zif-Welch, 33%-os méret-
csökkentésig) vagy az RLE (Run Length Encoding) eljárás, melyek a TIFF-formátumú képek hely-
igényét képesek csökkenteni.

• Adatvesztéses tömörítési eljárás, a legnépszerűbbek a különböző fokozatú JPEG-tömörítések (Jo-
int Photographics Experts Group).

A tömörítési eljárások levéltári alkalmazása több problémát is felvet. Az adatveszteség nélküli tömörí-
tések egyrészt csak viszonylag szűk körben ismertek, másrészt jelentősen megnövelhetik az egyes 
képek megnyitásának az idejét. Az adatvesztéses JPEG-tömörítések ugyan rendkívül elterjedtek (az 
interneten megtalálható képek döntő többsége ilyen, és gyakorlatilag minden képfeldolgozó program 
ismeri ezt a formátumot), de a rendkívül jó tömörítési mutatókért a képek finomabb részleteinek el-
vesztésével kell fizetni (bár ennek aránya is szabályozható a JPEG tömörítés keretein belül).

Összességében elmondható, hogy a tömörített formátumok használatában több bizonytalansági té-
nyező rejlik (például a különböző formátumok jelenlegi és jövőbeni felhasználhatósága és elterjedése), 
másrészt az általánosan használt eljárások az iratok apró részleteit nem tudják teljesen reprodukálni. 
Mindezek folytán a levéltári digitalizálás során a fentebb említett biztonsági példányt mindenképpen 
tömörítetlen formában kell elkészíteni és tárolni (TIFF), erről lehet a felhasználói másolatokat készíteni 
olyan tömörített formátumban (JPEG), mely megfelel az olvashatóság, az elterjedtség és a kis hely-
igény kettős követelményének. Jó minőségű, nagy felbontású (300-600 DPI) TIFF-fájlokból bármikor 
lehet kevésbé jó (75-150 DPI), erősen tömörített JPEG-fájlokat csinálni, fordítva viszont ez lehetetlen.

A feldolgozás során kerülni kell a digitalizált oldalak összefűzését és több oldal egy fájlban történő tá-
rolását. Ez ugyanis a képformátumokhoz hasonló problémákkal járhat: egyes képfeldolgozó progra-
mok nem értelmezik a más programok által alkalmazott összefűzési módokat, az önálló képoldalakat 
viszont minden bizonnyal hosszabb távon is biztonságosan leolvashatjuk. Nagyobb méretű könyvtá-
rakban tárolt oldalankénti fájlok áttekintésére a képfeldolgozó, illetve -néző programok közül azt kell 
választani, amelyik alkalmas önálló képek sorozatának a megjelenítésére is.

6.5.2.2 Mozgókép- és hangdokumentumok (audio- és videofájlok)117

A magyar levéltárak viszonylag kevés mozgóképet és hanganyagot őriznek. Az utóbbi évtizedekben a 
beszállított mennyiség gyorsan nőtt, és nem nehéz előre látni, hogy ez a tendencia folytatódni fog a jö-
vőben is.

Az analóg mozgókép- és hanganyagok a mikrofilmhez hasonlóan csak géppel olvashatók, illetve hall-
hatók, viszont az utóbbival ellentétben ezeknél sokkal nagyobb a változatosság, a rájuk vonatkozó 
szabványok sokkal rövidebb életűek voltak, ezért a hozzáférés biztosításához számos, többnyire már 
nem gyártott berendezéssel kell rendelkezni. Csak néhány példa: a hanganyag lehet 78-as vagy 45-ös 
vagy 33-as percenkénti fordulatú lemezen, orsós vagy kazettás magnetofonszalagon, a képanyag 8-
as, super 8-as vagy 16-os vagy 35-ös (mm) mozgófilmen, VHS vagy Betamax vagy Video 2000 szab-
vány szerinti videoszalagon — hogy csak a régen legelterjedtebb hordozókat említsem.118 Bár most 
még kaphatók az analóg lejátszók, a nagyfokú heterogenitás és az elavult berendezések miatt hosszú 
távon elkerülhetetlen a mozgókép- és hanganyag digitalizálása, ami bizonyos fokú homogenizálást 
tesz lehetővé, azaz a digitalizált állomány technikai szempontból sokkal egyöntetűbb lesz, ami nagy-
ban megkönnyíti a jövőbeni kezelést és megőrzést.

A kérdés persze korántsem egyszerű, mert

116 Platform: a hardver és az operációs rendszer együttese, amely behatárolja a futtatható programokat.
117 Ennek az alfejezetnek az információit és adatait főleg a NINCH Guide VII-ből vettem.
118 A magyar levéltárakban előforduló analóg kép- és hanghordozókról ad áttekintést Albrechtné Kunszeri Gabriella, Czikkely Ti-
bor, Körmendy Lajos: A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása c. cikke (Levéltári Szemle, 2004/1, 3-38. old.).
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• a jó minőségű digitalizáláshoz nagyon drága berendezések szükségeltetnek;

• a digitális mozgókép-, illetve hanganyagnak annak ellenére óriási a helyigénye, hogy a fájlok több-
nyire tömörítettek; nagy gyűjteményeknél a háttértár, illetve a kommunikációhoz szükséges inter-
netes sávszélesség még most is nagy probléma;119

• a digitális adatok időtállósága erősen kérdéses (lásd a 6.2.1-es fejezetet).

Az analóg mozgókép, illetve hanganyag digitalizálásának két általános módja van:

• a közvetett mód, amikor az analóg készülék által kivetített képet, illetve sugárzott hangot rögzítjük 
digitális úton,

• a közvetlen mód, amikor magukat a szalagon lévő képeket vagy az analóg készülék kimenetén ki-
jövő jeleket alakítjuk át digitális jelekké.

A közvetlen digitalizálási mód jobb minőségű, de drágább.

A mozgókép, illetve hangrögzítés elve több tekintetben hasonlít az állóképek digitalizálási elvéhez. 
Mint tudjuk, az utóbbinál a képpontok száma (DPI vagy PPI)120 az egyik legfontosabb mutató. A moz-
gókép-, illetve hangrögzítésnél is van egy hasonló mutató: a mintavételi sűrűség. Ugyanis a digitalizá-
lást végző berendezés — más néven konverter, angolul ADC, azaz Analog-to-Digital-Converter — rö-
vid időközönként mintát vesz a kép- vagy hanganyagból, az információkat konvertálja és eltárolja. Mi-
nél sűrűbb a mintavétel, annál jobb lesz a kép vagy a hang minősége. A mintavételi sűrűséget herz-
ben fejezik ki, például egy 48 kHz-es hangfelvétel azt jelenti, hogy a felvétel másodpercenként 48 000 
mintavétellel történt.

Van egy másik mutató is, ami azt fejezi ki, hogy az egyes mintákban hány gradáció, más szóval kvan-
tálási szint (quantization level) lehetséges. A kvantálás (azaz analógról digitálisra átalakítás) különbö-
ző számú bitre történhet, minél magasabb a (bit)szám, annál jobb a minőség. Például 24 bites digitali-
zálás jobb minőségű anyagot eredményez mint a 16-os.

Hanganyag esetében a különböző élenjáró levéltárakban, illetve közgyűjteményekben más és más 
mutatót tekintenek alapkövetelménynek. Több szempontot is figyelembe vesznek, például egy régi vi-
aszhenger rögzítésénél magasabbak a minőségi követelmények, mint egy jó állapotú 33-as fordulat-
számú lemeznél, valamint mások a követelmények a biztonsági és mások a használati példányoknál. 
A fentebb jelzett értékek elég széles skálán, 22 és 96 kHz, illetve 16 és 24 bit között mozognak, a ma-
gasabb értékek jellemzően a biztonsági (mester)példányokra vonatkoznak, az alacsonyabbak pedig a 
használati példányokra. Itt is érvényesül a digitális (álló)képeknél megfogalmazott elv: a biztonsági 
másolat legyen mindig jobb minőségű! A Harvard Egyetem Könyvtára például 88,2 kHz/24 bittel digita-
lizál, illetve őriz, viszont csak 16 bittel szolgáltat a kutatók felé. Ez helyigényben óriási különbséget je-
lent: 1 perc hanganyag az előbbinél 30 MB-ot jelent, az utóbbinál csak 1 MB-ot.121 Az elmúlt mintegy 
másfél évtizedben az az irányzat rajzolódott ki, hogy, a követelmények fokozatosan a magasabb mi-
nőség felé mozdulnak el.

Mozgóképnél (videónál) két fontos mutató van: az egyik a másodpercenkénti felvételszám (frames per 
second), ez tulajdonképpen a mintavételi sűrűség, a másik a másodpercenkénti adatátvitelt (data 
rate). A washingtoni Kongresszusi Könyvtárban az alkalmazott MPEG 1-es fájlok 30 felvétel és 1,2 
MB/sec. értékekkel készülnek.122

Számtalan fájlformátum tartalmazhat hanganyagot, ezekből a levéltáraknak ki kell választanuk a meg-
felelő minőségűeket és a legelterjedtebbeket. Jelenleg három ilyent jelölhetünk meg:

• Microsoft WAVE (.wav) — változó mintavételi sűrűséggel, 8, 16 és 32 bittel rögzíthető, jó minősé-
gű hanganyagot szolgáltat.

• MPEG-1 Layer-3 (.mp3) — tömörített, kis helyigényű fájl, változó mintavételi sűrűséggel és bit-
számmal rögzíthető, jó minőségű hanganyagot szolgáltat.

• Apple Audio Interchange File Format (.aif vagy .aifc) nem tömörített, változó mintavételi sűrűség-
gel és bitszámmal rögzíthető, nagyon jó minőségű hanganyagot szolgáltat.

119 A különböző fajta dokumentumok eltérő digitális helyigényére álljon itt néhány összehasonlító adat. Egy terrabájtnyi adathor-
dozóra másolhatunk vagy 300 millió szövegoldalt vagy 20 millió fekete-fehér képoldalt, vagy 1 millió színes módon szkennelt 
képoldalt, vagy 1800 óra hanganyagot, vagy 500 óra jó minőségű videóanyagot (mozgóképet).
120 Pixel per inch, azaz pixel hüvelykenként.
121 NINCH Guide VII.
122 Uo.
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A digitális mozgóképek legelterjedtebb formátumai:

• MPEG (.mpg) — többféle MPEG formátum van, például az MPEG-1 a video CD-kre (és a fentebb 
említett MP3-ra), az MPEG-2 DVD-kre, az MPEG-4 a webes multimédiára, az MPEG-7 a multimé-
diával kapcsolatos metaadatokra vonatkozik; kis helyigényű fájl, jó minőségű képanyagot szolgál-
tat.

• QuickTime (.qt vagy .mov) — nagy helyigényű, kitűnő minőségű képanyagot ad.

• Windows Media Video (.wma) — Microsoft formátum, jó minőségű képanyagot szolgáltat.

A digitális videókat nem DPI-ben hanem pixelekben mérik. Általánosan elfogadott felbontási szabvány 
például DVD mozgóképeknél, MPEG-2 fájloknál 720 x 480 pixel.

6.5.3 Minőség ellenőrzése, utómunkálatok

Sok levéltár nem veszi komolyan a gondos minőségellenőrzést, pedig ez az előkészítéssel vagy a di-
gitalizálási eljárással egyenrangú munkafázis. Az ellenőrzés során azt vizsgáljuk, hogy a digitális má-
solat teljes-e vagy sem, illetve hogy a rögzített kép vagy hang jó minőségű-e, azaz az eredetihez ha-
sonlóan jól olvasható vagy hallható-e. Az ellenőrzési folyamat csak részben automatizálható, azaz 
nagy tere van a szubjektív megítélésnek: a digitalizált hang mennyire hű az eredetihez, a szkennelt 
kép mennyire kontrasztos, színhű és éles stb. Ahol lehet, ott objektív küszöbértéket kell megállapítani, 
például OCR-es szövegkonvertálásnál 95%-os találati pontosság alatt sikertelennek tekinthető a fel-
adat végrehajtása és megismételendő, sőt a Kongresszusi Könyvtár 99,5%-os arányt tekint küszöbér-
téknek.123

OCR-anyagnál mindenképpen át kell olvasni a teljes anyagot, mert a hibák csak így szűrhetők ki — 
meglehetősen lassan: például az Indiana University vizsgálata szerint maximum 4 gépelt oldalnyi 
anyag megbízható ellenőrzése végezhető óránként.124

Ha nagy mennyiségű digitalizált iratot (képet) ellenőrzünk, akkor a részletes ellenőrzésnek óhatatlanul 
mintavétellel kell történnie. Előre el kell dönteni, hogy milyen módszer alapján választjuk ki az ellenőr-
zendő anyagot (például minden 20. képet ellenőrizzük tüzetesen, 100, 150 és 200%-os nagyításban. 
Az összanyag teljességére vonatkozó ellenőrzést — minden oldal digitalizálása megtörtént-e — azon-
ban nem lehet megspórolni.

Magától értetődik, hogy az ellenőrzésnek ki kell terjednie a metaadatokra is, mert ha azok nem mű-
ködnek (például nincsenek megfelelően összeláncolva a digitalizált iratokkal), akkor nem tudjuk, hogy 
mi van az iratokon!

6.6 Megőrzés, karbantartás  

Amint azt az előzőekben említettem, az eljárás során egy, a lehetőségek szerinti legjobb minőségű 
biztonsági (mester)példányt kell készíteni, majd erről kell esetlegesen kisebb helyigényű (tömörített) 
munkapéldányokat létrehozni. A későbbiek során az így elmentett biztonsági (mester)példány haszná-
latát minimalizálni kell.

A digitalizált iratok szakszerű mentésére és tárolására rendkívüli gondot kell fordítani, hiszen az adat-
hordozó elavulása, sérülése sok százezer fájl és akár évek munkájának az elvesztésével is járhat. 
Nagy mennyiségű adat biztonságos tárolására többféle hordozó alkalmazható:

• Optikai adathordozó, írható CD (CD-R) vagy DVD-lemezek. Bár jelenleg a CD a legelterjedtebb, 
az álló- és mozgóképek, valamint a hanganyagok rohamos térnyerése miatt a befogadó-képessé-
ge (általában 650 MB) már szűknek bizonyul, ezért egyre inkább előtérbe kerül a DVD (a kapacitá-
sa általában 4,7 GB). Ez utóbbiaknál már van két oldalas és két rétegű verzió is, ami a befogadó 
kapacitás megtöbbszörözését eredményezi, komoly gond viszont, hogy egyrészt még nem széles-
körűen alkalmazottak, másrészt, hogy a használatukhoz megfelelő író-olvasó berendezések is kel-
lenek.

• Digitális szalagos egységek (DAT/DDS, DLT/SDLT). A kapacitásuk 35-72 GB között változik.

123 NINCH Guide VIII.
124 Uo.
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Mind a CD-DVD lemezek, mind a digitális szalagos egységek olyannyira széleskörűen használtak, 
hogy szabványosnak tekinthetők — jelenleg. Mindkettőre nagyon jó minőségű digitális másolat készít-
hető, és a várható élettartamuk elég hosszú ahhoz, hogy a levéltárak bátran használják őket biztonsá-
gi és felhasználói másolatként. Az igazat megvallva a várható élettartamra nincs megnyugtató bizonyí-
ték, hiszen mindkét hordoz túlságosan új ahhoz, hogy tapasztalatunk legyen erről.125 Az informatika rö-
vid történetét ismerve azonban bátran jósolható, hogy még az élettartam lejárta előtt olyan új hordozók 
fognak megjelenni és elterjedni, melyek átveszik a szerepüket. Már itt is vannak a trónkövetelők, pél-
dául az optikai lemezeknél a Blu-ray Disc (Sony, 25-50 GB) vagy a HD-DVD (Toshiba, 15-30 GB) 
vagy a szalagoknál az LTO Ultrium (400 GB). Hogy melyik kerül ki győztesen (egy időre) a verseny-
ből, azt most még nem tudhatjuk, de ha ez megtörténik, akkor a teljes állományt át kell másolni az új 
szabványos hordozókra.

Jelenleg azonban a levéltárak az említett optikai és szalagos adathordozókat preferálják, mindkettőt 
párhuzamosan, éspedig úgy, hogy a szalagokon tárolják a biztonsági példányokat, az optikai lemezek 
pedig felhasználói példányként szolgálnak. Megjegyzendő, hogy a szalagok újraírhatók, ezért sokan 
aggályosnak tartják — főleg hitelességi okok miatt —, hogy a biztonsági példány szalagon legyen. Az 
óhatatlan és viszonylag gyors elavulást figyelembe véve azonban elkerülhetetlen az adatoknak időről 
időre történő konvertálása és átmásolása másik hordozóra, így ezt az aggályt inkább elvinek tarthat-
juk.

A felvételezés során a hazai és nemzetközi normák betartásával, a megfelelő adathordozó kiválasztá-
sával, az adatok rendszeres karbantartásával, tárolásával és szükség szerinti átmásolásával a levél-
tárnak gondoskodnia kell a digitális példányok lehetőség szerinti leghosszabb idejű felhasználhatósá-
gáról és épségéről. A felelős levéltári munkatársaknak ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a 
számítástechnikai képfeldolgozás és adattárolás terén zajló változásokat, hogy az esetlegesen bekö-
vetkező konvertálási, átmásolási feladatokra az intézmény időben felkészülhessen.

6.7 Személyi követelmények, vezetés  

A digitalizálási program megvalósításának komoly személyi követelményei vannak, és ezzel minden 
alkalmazó levéltárnak számolnia kell. Egyszerűbb a helyzet, ha a digitalizálási folyamatot nem maga a 
levéltár végzi, hanem külső cégre bízza, mert ekkor a készítéssel kapcsolatos technikai problémák 
nem a levéltárat terhelik. Az informatikai rendszerbe való illesztést, fenntartást, karbantartást, állagőr-
zést azonban a levéltárnak kell végeznie, és ezek a feladatok sok szakértelmet követelnek. Mivel a di-
gitális másolatok az informatikai rendszer integráns részét kell, hogy képezzék, a rendszerrel foglalko-
zó informatikai szakember(ek) feladatává kell tenni a műszaki-technikai kérdések megoldását. Ugyan-
akkor nagyon ajánlott, hogy legyen legalább egy olyan levéltáros a programot végrehajtó levéltári in-
tézményben, aki tud rendszerben gondolkodni, és alapszinten elsajátította a számítástechnikai isme-
reteket. (Ez sokkal többet jelent, mint néhány irodai program használatának képessége.) A tapasztala-
tok országon belül és kívül azt mutatják, hogy csak olyan levéltárakban működik jól az informatika és 
benne a digitalizálás, ahol van olyan felelős levéltáros, aki érti mind az informatikát, mind a levéltár-
tant. Ahol a két terület között nincs ilyen összekötő szakember, ott kevés az esély a sikerre.

Meghatározó a levéltár vezetésének a magatartása. Szavakban mindenki hangoztatja az informatika, 
a digitalizálás fontosságát, a gyakorlat azonban mást mutat. Nem kell minden vezetőnek értenie a 
számítástechnikához, de az elvárható, hogy a vezetés világos szakmai célokat tűzzön ki, hogy megke-
resse azokat a munkatársakat, akikre a program végrehajtását rábízza, és hogy megteremtse a sike-
res megvalósítás feltételeit (anyagi források, munkafeltételek stb.).

Mivel a digitális másolatok csak új ismeretek birtokában használhatók, erre a levéltár dolgozóit ki kell 
képezni. A gyors változás miatt rendszeres képzésre van szükség, ezért nagy levéltári intézmények-
ben érdemes egy ún. oktató laboratóriumot létrehozni. A rendszeres oktatásnak egyébként megvan az 
az óriási haszna is, hogy pár év után természetessé válnak ezek az új eszközök, és nem lesz mentális 
akadálya a digitális program megvalósításának, illetve fenntartásának.

125 Ezzel kapcsolatban lásd a 8.4.3-as alfejezetet.
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7 Internet és levéltár126

7.1 Az internet jelentősége a levéltárak életében  

Az internet, ez az ún. csomagkapcsolt világháló tulajdonképpen hierarchia nélküli hálózatok hálózata, 
sok millió számítógépet kapcsol össze, melyek egyaránt lehetnek adatszolgáltatók vagy adatfelhasz-
nálók. Az internetről az elmúlt egy-két évtized alatt könyvtárnyi — nem csak műszaki, hanem társada-
lomtudományi jellegű — irodalom született, és ma már beszélhetünk internet-dogmáról, amely az em-
beri szabadság és önmegvalósítás abszolút kiteljesedési terének tekinti a világhálót.127

Az internet hatása a modern társadalmakra (és fordítva) kétségtelenül óriási, és a levéltárak, mint a 
társadalom részei, ha akarnák sem tudnák kivonni magukat e hatás alól. Mindennek hátterében a le-
véltárak társadalmi szerepének és megítélésnek gyökeres változása áll. Ennek egyszerre oka és kö-
vetkezménye a levéltári internethasználat, azaz olyan dialektikus viszonyról van szó, ahol az eszköz-
ként használt internet visszahat a használóra, esetünkben a levéltárra.

A 2. fejezetben részleteztem azokat a társadalmi változásokat, illetve új igényeket, melyek az elmúlt 
évtizedekben új kihívásokat jelentettek a levéltárak számára: demokratizálódás, popularizálódás, átlát-
hatóság, ellenőrizhetőség, nyitottság. Az élenjáró nyugati országokban a levéltárak különböző módon 
próbáltak megfelelni a kihívásoknak. Átszervezték a kutatószolgálatot, esetenként elkülönítették a csa-
ládkutatásokhoz használt forrásokat, és külön genealógiai centrumot létesítettek, ahol csak ilyen kuta-
tásokat lehet végezni. Szintén a laikus kutatók részére különböző tájékoztató anyagokat, rövid brosú-
rákat, oktató videókat készítettek, sőt tanfolyamokat hirdettek. A divatos történeti kérdésekkel kapcso-
latosan népszerűsítő forráskiadványokat jelentettek meg nyomtatásban vagy CD-n (időnként meglepő-
en jó üzletet csinálva). Hasonló elgondolással kiállításokat állítottak össze, és megfelelően reklámoz-
ták is azokat. Rohamléptekkel építettek adatbázisokat, dolgozták fel a már meglévő segédletekben 
lévő adataikat, digitalizáltak, és az egészet egységes elektronikai rendszerbe foglalták.128 Társadalmi 
szempontból nézve ezek a levéltárak jól alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, ezért jó a 
társadalmi ismertségük és elfogadottságuk. A jól alkalmazkodó levéltárak eszköztára tehát nagyon 
sokrétű, a legfontosabb azonban mindközül az internet.

Az internet állandó kapcsolatot tesz lehetővé a világgal, éspedig kétirányút, azaz nem csak a levéltár, 
hanem a felhasználó is kezdeményezhet, közölhet adatokat, indíthat „tranzakciót”. Az egyszerű adat-
szolgáltatáson túl a levéltár megnyithatja a virtuális kapuját az érdeklődő vagy a kutató előtt, aki az 
elektronizált adatokat, digitális képeket úgy nézheti, olvashatja, használhatja, mintha a levéltár kiállító- 
vagy kutatótermében lenne. Az elkövetkező oldalakon megpróbálom felvázolni, hogy milyen lehetősé-
gek nyílnak meg a levéltárak előtt, milyen követelményeknek kellene megfelelniük, illetve hogyan él-
nek a lehetőségekkel.

7.2 Levéltári honlapok — nemzetközi kitekintés  

A levéltári honlapok nemzetközi tárháza olyan gazdag és sokszínű, hogy lehetetlen átfogó képet adni 
róluk. A honlapok magukról a létrehozó levéltári intézményekről adnak tükröt, azokat pedig jogi státu-
suk, tradíciójuk, informatikai fejlettségük, az adott ország kultúrája, közigazgatása stb. határozza meg. 
Az általános elemzés helyett sokkal célszerűbb néhány országra, azon belül néhány nagy levéltárra 
koncentrálni, a főbb irányzatokat bemutatni, illetve néhány jellemző példával szolgálni.129

Az élenjáró országok levéltárai nemcsak értik az internet jelentőségét, de a lehető legjobban ki is 
használják a kínált lehetőségeket. Ezekben az intézményekben a honlap az első számú komplex tájé-
koztatási eszköz, amellyel különböző rétegeket, közösségeket szólítanak meg: szakmabelieket, pro-
fesszionalista kutatókat, egyetemistákat, iskolásokat és általában a laikus nagyközönséget. A különbö-
ző célközönségnek szóló információkat jól láthatóan elkülönítik, általában már a menürendszerben. A 

126 Ez a fejezet részben az Internet és levéltár  című tanulmányomban leírtakon alapszik (társszerzők: Katona Csaba, Kerekes 
Dóra, Lakatos Andor — Levéltári Szemle, 2005/1, 3-24.old.).
127 Lásd például az internet „atyjának” tekintett Vinton Cerf 2007-es előadását a Mindentudás Egyetemén (http://www.mindentu-
das.hu/vintcerf/20070406vint.html)
128 Mindezek részletes kifejtését lásd még A levéltárak helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldol-
gozása című cikkemben (társszerzők: Cseh Gergő Bendegúz, Németh István, Rádi Péter, Reisz T. Csaba, Szőke Zoltán — Le-
véltári Szemle 2001/1)
129 A példák 2006 őszén voltak elérhetők a hivatkozott honlapokon.
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Kanadai Könyvtár és Levéltár (Library and Archives Canada) honlapján például külön menüpontblokk 
szól a levéltárosoknak, a könyvtárosoknak és a kiadóknak.130 A szakmabelieket — akik alatt az angol-
szász országokban nemcsak levéltárosokat, de irattárosokat és records managereket is értenek — 
naprakész információval, iratkezelési tanácsokkal, mintákkal, kutatási eredményekkel látják el. Az 
Ausztrál Nemzeti Levéltár (National Arrchives of Australia) honlapján Recordkeeping (Irattározás), az 
angol Nemzeti Levéltár (The National Archives) szájtján pedig Services for Professionals (Szolgáltatá-
sok szakmabelieknek) menüpont alatt találhatók ezek az információk.131

A laikus nagyközönség érdeklődését változatos eszközökkel próbálják meg fölkelteni. A honlapnak, 
különösen a nyitólapnak a szín- és formavilága gazdag, a megjelenő illusztrációk (esetleg háttérként) 
érdekesek és figyelemfelkeltők, ugyanakkor nem esnek át a ló másik oldalára, és szolid, visszafogott 
intézmény benyomását keltik az említett formai jegyek ellenére. A brit levéltárak honlapjaira általában 
is jellemző, hogy az egyes intézmények egyszerű, de mégis modernnek tekinthető képi világot, vala-
mint szerkezeti felépítést jelenítenek meg, ugyanakkor a színeket az elegáns visszafogottság jellemzi.

Érdekes, divatos, a társadalmat erősen foglalkoztató témákról gazdagon illusztrált dokumentumválo-
gatásokat kínálnak (például Egy demokrácia dokumentálása — Ausztrália története [Ausztrál Nemzeti 
Levéltár]; első és második világháborús válogatások, sport [Kanadai Nemzeti Levéltár]). A nagyközön-
ség megnyerésének fontos eszközei a virtuális kiállítások, bár meg kell mondani, hogy nem mindenki 
ad teljes kiállítási anyagot, hanem csak néhány érdekes, figyelemfelkeltő iratot, viszont azokat bőven 
ellátják ismertetővel. A régi kiállítások anyagait általában több évre visszamenően megőrzik, a kanadai 
honlapon például több tucat kiállítás található téma szerint csoportosítva.

A kapcsolat a nagyközönséggel érezhetően fontos szempont, általánosan elterjedtek a beszámolók a 
levéltárak programjairól, kiállításairól és konferenciáiról. A beszámolók, programajánlók dátumai látha-
tóan frissek, naprakészek.

A nagyközönségen belül kiemelt célközönségnek tekintik a családkutatókat. Angliában fizikailag és vir-
tuálisan is elkülönítik a családkutatásokat (Family Records Centre — Családkutató Központ), Kanadá-
ban is működik egy hasonló központ (Canadian Genealogy Centre — Kanadai Genealógiai Központ). 
A családkutatás egyébként a német és angol nyelvterületen az egyházi levéltárakban is alapvető 
szempont, és általában külön menüpontot jelent, sőt a közölt segédletek döntő része is a családkuta-
tással kapcsolatos (például anyakönyvi jegyzékek).

A modern telekommunikáció egyre több vonatkozásban interaktív, azaz a használó aktívan részt vesz 
a kommunikációban, ami így kétirányúvá válik. Nos, erre is találunk már példát levéltári honlapokon. 
Az angol National Archives szájtjának egyik kiemelt témája a bevándorlás (a társadalmat erősen fog-
lalkoztató téma). Külön menüpont (Moving Here — Ideköltözők) alatt találhatók az ilyen vonatkozású 
iratok, többek között egyéni élettörténetek. A levéltár invitálja az olvasókat, hogy ha van hasonló törté-
netük, akkor írják le, küldjék el illusztrációként szolgáló családi fotókkal együtt. Tehát a gyűjtemény a 
használók aktív hozzájárulásával gyarapszik.

Ez az interaktív módszer csak egy a sok közül, amivel a levéltár igyekszik kilépni a „bürokratikus ira-
tok” skatulyájából. Nem csak PR-fogásról van szó, nemzetközi tanácskozásokon, szakirodalomban is 
felbukkan időről időre az a nézet, hogy szélesíteni kell a hagyományos forrásbázist. Az előbb említett 
angol példa bevallottan is azt szolgálja, hogy a bevándorlást ne csak az adminisztráció szemszögéből 
dokumentálják, hanem a „másik oldalról” is.132

A levéltárat el kell adni a nagyközönségnek, és ez a törekvés a stíluson is érezhető. Általánosságban 
igaz, hogy az elsődleges cél az érdeklődő lehető legteljesebb tájékoztatása, döntően az úgynevezett 
praktikus, a gyakorlatban hasznosítható információkra építve, azokat előtérben helyezve. Szinte min-
denütt első helyen szerepel a Rólunk menüpont (About Us), ahol röviden, közérthetően mondják el a 
nagyközönségnek, hogy mit csinál a levéltár, mi a feladata, kötelessége stb. Gyakori a kérdésfeltevé-
sekkel operáló közlés, amivel szinte megszemélyesítik a levéltár és az olvasó kapcsolatát. Bár az in-
formációk rövidek, mégis kimerítőek és szakszerűek. Pontosan leírják, hogy hol vannak a levéltár épü-
letei, hogyan lehet azokat megközelíteni tömegközlekedéssel vagy autóval, gyakran digitális térkép is 

130  A Kanadai Nemzeti Levéltárat és a Kanadai Nemzeti Könyvtárat 2004-ben egyesítették, az új intézmény neve Kanadai 
Könyvtár és Levéltár (Library and Archives Canada). A honlapjuk (http://www.collectionscanada.ca) természetesen tükrözi 
az integrációt, tehát egyaránt szól levéltárosoknak és könyvtárosoknak, illetve az érdeklődő közönségnek. Az integráció leg-
fontosabb indoka egyébként az volt, hogy a két intézmény egyesítve jobban tudja szolgálni az információért hozzájuk forduló 
polgárokat, ennek megfelelően például a honlapon kereséskor a számítógép egyaránt keres a levéltári és a könyvtári adat-
bázisokban.

131  Ausztrália: http://www.naa.gov.au, Egyesült Királyság: http://www.nationalarchives.gov.uk. A továbbiakban angol, ausztrál, 
illetve kanadai konkrét példáknál ezekre a honlapokra utalok.

132  Susan Hazan: Weaving Community Webs: a Position Paper (Digicult Thematic Issue 5, January 2004. 8. old.), valamint 
Guntram Geser, Helen Wood: Moving Here — Migration Records and Experiences. (Uo. 25—26.old.)
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segíti a tájékozódást. Általánosnak tekinthető a visszajelzés-kérés: mondja el az olvasó a véleményét 
a megadott elektronikus címen, ez jó a levéltárnak, hiszen pontosabban tudja felmérni a használók 
igényeit.

Az egyes országok hagyományai erősen befolyásolják a honlapok képét és tartalmát. Németország-
ban vagy Franciaországban például az egyes települések kulturális intézményrendszerének kiemelke-
dően fontos része a levéltár, ezért általánosan jellemző, hogy erőteljes hangsúlyt kap a fenntartó meg-
jelenítése, így például az adott város (tartomány) címere, térképe, más kulturális intézményeinek a 
linkjei stb. Szinte mindenhol találkozni lehet az adott település múltjának vázlatos ismertetésével, to-
vábbá természetesen az iratanyag leírásával.

Az élenjáró nyugati honlapok a kutatások blokkjánál is fokozottan figyelnek a laikus nagyközönségre: 
szinte kötelező a kezdő kutatókat segítő menüpont (Getting your Research), ahol a fentebb részlete-
zett stílusban és formában adnak praktikus tanácsokat. Ezen a téren talán az ausztrál nemzeti levéltá-
rosok jutottak a legmesszebbre, akik hosszú évek munkájával elkészítették a Fact Sheets (Tények) c. 
sorozatot, amely tulajdonképpen egy-két oldalas, egy-egy témára épülő kis tájékoztató lapokból áll. 
Már több száz van belőlük, és az egyes népszerű kutatási témák ismertetésétől a kutatási korlátozá-
sok rövid összefoglalójáig terjed a spektrumuk. A cél az, hogy kedvet ébresszenek a kutatásokhoz, 
minél többen jöjjenek a levéltárba, a kezdőket pedig segítsék. Nem utolsósorban pedig a levéltárosok 
tájékoztató munkájuk során megkímélik magukat a gyakran feltett kérdésektől, hiszen azokra megta-
lálhatók a válaszok a Fact Sheet-ekben.133

A levéltári anyag leírása központi helyet foglal el a honlapokon. A nagy levéltáraknak nyilvánvaló tö-
rekvésük, hogy a különböző segédleteket, adatbázisokat egy rendszerbe integrálják. Sőt, néhányan 
már ezen is túljutottak és igyekeznek átlépni az intézményi kereteken, arra törekszenek, hogy egy 
honlapon, egy keresőparancs kiadásával több levéltári adatbázisban lehessen keresni. Erre a legjobb 
példa az angol A2A (Access to Archives — Belépés a levéltárakba) c. felület, ami 411 levéltár, illetve 
irattár adatállományában teszi lehetővé a keresést. Még ennél is tovább megy a Kanadai Könyvtár és 
Levéltár, amely érthetően átlépi a levéltári intézménykör határait. A kanadai példa azért is említést ér-
demel, mert az önálló levéltári (könyvtári) adatbázisok megmaradnak, egy szoftver küldi szét a kereső-
parancsot, magát a keresést a helyi adatbázis-kezelők hajtják végre, az eredményt pedig visszaküldik 
a központi honlapnak. A használó mindebből semmit sem érzékel, hiszen az ő képernyőjén szabvá-
nyos formában jelenik meg a találati lista.

Az igazság az, hogy az integráció nemes célkitűzését még az élenjáró levéltárakban sem sikerült ma-
radéktalanul megvalósítani, például az előbb említett angol honlapon is több intézményközi adatbázis-
kereső található, de a törekvés nyilvánvaló.

A laikus kutatók megnyerésére tett erőfeszítések nem jelentik azt, hogy az élenjáró levéltárak negligál-
nák a hivatásos kutatókat. Ennek a legjobb bizonyítéka például az említett nagy levéltárak honlapján 
elérhető leírás mennyisége és professzionális minősége. Óriási adattömeggel dolgoznak az adatbá-
zis-kereső szoftvereik, több millió egységben (az egység lehet egy fond, de akár egy ügyirat is) keres-
nek, és az elérhető adatok száma évről évre dinamikusan növekszik. Mindez jól mutatja, hogy egy-
részt a leírásra hatalmas erőket koncentrálnak, másrészt egyre mélyebb szinten teszik hozzáférhetővé 
az anyagot.

Őszintén szólva, nem minden irányzattal lehet egyetérteni, és véleményem szerint ide tartozik az, 
hogy több helyen vagy csak egyszerű keresésre van lehetőség (egy egyszerű keresőkérdést begépe-
lünk, majd találatokat kapunk), és a levéltári kutatásoknál olyannyira jellemző böngésző keresés vagy 
„el van rejtve”, vagy egyáltalán nem hozzáférhető. Valószínűleg ennek oka a laikus közönség igényé-
hez való igazodásban van: ők nemigen tudnák azt használni, tehát a levéltárosok nem tartják olyan 
fontosnak.

A levéltári iratok digitális képei ma már az élenjáró levéltári honlapok szerves részét képezik. Nem il-
lusztrációkra kell gondolni, hanem több milliós nagyságrendű képanyagra, legalábbis a nagy levéltárak 
esetében (az Ausztrál Nemzeti Levéltár honlapján — mint ahogy azt fentebb említettem [6.4.3-as alfe-
jezet] —, 2007 áprilisában már 18,2 millió kép volt elérhető). Természetesen a képek közötti tájékozó-
dást adatbázisok vagy adatbázisszerűen rendezett adattömeg segíti: a képek össze vannak kötve a 
levéltári adatbázisokkal, azaz a kutató először adatbázisban keres, és ha találatot ér el, valamint ha a 
szóban forgó irategyüttesről (vagy a vonatkozó részéről) van már digitális kép, akkor azt felkínálják az 
olvasónak.

A weben hozzáférhető digitális képek elkészítésének stratégiájában és felhasználási módjában ugyan-
akkor jelentős különbségeket is fölfedezhetünk. Általában levéltárosok választják ki azokat, a többnyi-
re erősen kutatott irategyütteseket (például első világháborús kitüntetések, végrendeletek, viktoriánus 

133  Ezek — természetesen — mind olvashatók a levéltár honlapján is.
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fogolyképek, MacMillan miniszterelnök iratai — Anglia), amelyeket digitalizálnak, és a világhálóra tesz-
nek. Ettől részben eltér az ausztrál politika, amely a kiválasztott irategyüttesek digitalizálása mellett a 
kutatók által kért másolatokat is integrálja a rendszerbe. Az előbbiekben említett Digitisation on de-
mand (Digitalizálás kívánságra) című programjuk keretében bárki bármilyen levéltári iratról kérhet má-
solatot — mennyiségi korlátokkal és a kutatási korlátozásokat tiszteletben tartva —, amit évekig in-
gyen(!), manapság már némi térítés ellenében elkészítenek JPEG (tehát viszonylag egyszerű) formá-
tumban, majd a másolat automatikusan a gyűjteménybe kerül (részletesebben lásd a 6.4.3-as alfeje-
zetben).

Az ausztrálok a digitális képek ingyenes hozzáférését biztosítják (csak akkor kell fizetni, ha valaki mi-
nőségi, TIFF-formátumú képeket rendel), nem így az angolok, ahol az adatbázisban való keresésé in-
gyenes, de a képek megtekintése és letöltése már díjköteles.

A demokratikus hagyományú levéltárakban fontos szempont az átláthatóságra való törekvés, és ez jól 
látható a honlapokon. A fentebb említett Rólunk menüpontok is részben ezt szolgálják, de ide tartoz-
nak az ún. éves jelentések is. A levéltárak által a felügyeleti szervnek vagy tisztségviselőnek134 benyúj-
tott éves beszámolók rendkívül adatgazdagok, esetenként 100-200 oldalas, illusztrációkkal ellátott 
szövegek. Több levéltárnál évekre visszamenően olvashatjuk az éves jelentéseket a honlapon.

Ugyancsak az átláthatóságot szolgálják a kutatási-másolási feltételekkel kapcsolatos részek. Általá-
ban nagyon gondosan ismertetik a levéltári anyag használatának feltételeit, a kutatók munkáját szabá-
lyozó előírásokat, a különféle szolgáltatások rendjét, tarifáját. Nagyobb forgalmú helyeken a kutatók 
bejelentkezése interneten is történhet, azaz a kutatók az adott időben rendelkezésre álló férőhelyekről 
is tájékozódhatnak.

Rendkívül gazdag oktatási anyagot kínálnak az élenjáró levéltárak honlapjai, ami azt bizonyítja, hogy 
nagyon komolyan veszik azt a feladatot, amit mi közművelődésnek nevezünk. Különböző fontos vagy 
érdekes témákra építve külön oktatási csomagokat dolgoztak ki egyetemistáknak, fiatalabb iskolások-
nak és tanároknak.135 A történelemtanárok kiemelt célközönséget jelentenek, ami nem véletlen, hiszen 
ők ébreszthetik fel legjobban a diákokban (a jövőbeni döntéshozókban, kutatókban, illetve nagyközön-
ségben) a levéltárak iránti érdeklődést.

7.3 Levéltári honlapok — ajánlások és elvárások  

7.3.1 Honlap létesítése és fenntartása

Az előzmények után talán furcsának tűnik föltenni a kérdést: szükséges-e a levéltáraknak honlapot 
működtetni? A válasz természetesen igen, és a kérdés akkor érthető, ha tudatában vagyunk annak, 
hogy korántsem minden magyar közlevéltár rendelkezik honlappal, a magyar egyházi levéltáraknak 
pedig körülbelül a fele szintén nélkülözi ezt a fontos eszközt. (Most nem térek ki arra, hogy több levél-
tár honlapja csak 1-2 oldalból áll, tehát érdemi információt nem tartalmaz.) Kisebb levéltári intézmé-
nyek esetében nagy anyagi terhet és sok szellemi energiát követelhet honlap létesítése és fenntartá-
sa, mégis gyakran van megoldás: például a fenntartó — többnyire nagyobb intézmény — szájtjához 
lehet csatlakozni, ahogy azt a nyugati levéltáraknál láttuk. Fontos, hogy ne csak a forma kedvéért le-
gyen a levéltárnak honlapja, hanem azt valóságos tartalommal töltse meg. Ugyancsak fontos követel-
mény, hogy a honlap legyen regisztráltatva, hogy a nagy keresőrendszereken (például a Google-on), 
illetve szakmai portálokon megjelenjen a címe, hiszen sok használó ezek segítségével keres a világ-
hálón, innen lép át a kiválasztott szájtra.

Ha a levéltár elhatározta honlap készítését, illetve a meglévő modernizálását, figyelembe véve az elő-
ző fejezetekben elhangzottakat, az alábbi ajánlások tehetők.

7.3.2 Kommunikációs üzenet

A kommunikációs üzenet megfogalmazása előtt a levéltárnak először önmagát kell meghatároznia. 
Például: olyan nyitott szolgáltató közintézmény, ahol komoly tudományos munka folyik, amely szíve-
sen látja az érdeklődőket, mind a hazai, mind a külföldi kutatókat. A nyitottság természetesen mást je-
lent mondjuk a Magyar Országos Levéltárnál, amely széles nemzetközi kapcsolatokkal bír, és amely-
nek tekintélyes számú külföldi kutatója van, mint egy kis városi társintézménynél, ahol a nemzetközi 

134 Az angol National Archives vezetője az éves jelentéseit a Lord Chancellornak, a parlament felsőháza elnökének nyújtja be.
135 Az angol honlapon Learning Curve, az ausztrálon Education, a kanadain Learning Centre nevű menüpont alatt találhatók az 
oktatással kapcsolatos anyagok. Ezek valójában al-honlapoknak tekinthetők, annyira gazdagok.
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kapcsolatok sokkal szűkebbek — ezért is hangsúlyozandó az öndefiníció szükségessége. Ha ez meg-
történt, akkor már meg is határoztuk az információközlés célját és azt a kört, amelyhez a levéltár a 
honlappal szólni kíván. Például ha a definícióban kiemelten szerepel, hogy az intézmény egy jelentős 
helytörténeti műhely, akkor a honlapon az információkat ennek megfelelően kell súlyozni (részletes 
segédanyagot kell készíteni helytörténeti kutatóknak). Az öndefiníció és a főbb célközönség meghatá-
rozása után alakítható ki a kommunikációs üzenet. Ennek lényege: a levéltár milyen képet kíván ma-
gáról adni, és milyen általános célt akar elérni a honlappal. A kommunikációs üzenetnek megfelelően 
kell alakítani a honlap formáját, struktúráját és tartalmát.

7.3.3 Forma és stílus

Bármennyire is eltérő funkciókkal és feladatkörökkel bírnak a különböző levéltárak, mindnek van egy 
bizonyos respektusa, amit érdemes megőrizni. A honlapon szabad, sőt ajánlott figyelemfelkeltő effek-
tusokat alkalmazni, bátran lehet alkalmazni a színeket, azt azonban nem felejthetjük el, hogy minden 
levéltár egyben tudományos intézmény is, amelyhez nem méltók a hatásvadász megoldások, arról 
nem is beszélve, hogy a túlburjánzó hang- és képeffektusok áttekinthetetlenné és kaotikussá tehetnek 
egy honlapot.

Érdemes tervezni egy saját logót, ami mindenütt vagy sokhelyütt látható a honlapon.

A dizájn kialakítása sok munkát követel, de érdemes energiát fektetni ebbe a feladatba, mert a fel-
használóra erősebb hatást gyakorol, mint gondolnánk. A magyar közlevéltárak honlapjain gyakori, 
hogy sok díszes irat fényképe ékesíti a honlapot: e képanyag azonban azt a historizáló képet sugallja, 
hogy a levéltár elsősorban „régi és szép iratok” gyűjtőhelye, ahol a világtól elzártan komoly tudomá-
nyos kutatómunka folyik. A modern adminisztráció, szolgáltatás stb., ami egyre inkább jellemző a le-
véltárakra, így nem jeleníthető meg.

A honlap szövegeinek szakszerűnek és közérthetőnek kell lenniük, ami nem könnyű feladat. A túlsá-
gosan tudományos, azaz tudálékos szöveget még a szakmabeliek sem szeretik, a laikusok pedig nem 
is értik. (A felhasználók gyakran nehezményezik, hogy a magyar levéltári honlapok szövege túlságo-
san „levéltáros ízű”.) Ugyanakkor nem szabad túlzásba esni, azaz még stílusban sem szabad leszállni 
olyan alacsony intellektusú rétegek színvonalára, akik valójában nem képesek érdemi levéltári kuta-
tásra.

A levéltárnak különböző felhasználói csoportokat (levéltárosokat, családkutatókat, nagyközönséget) 
egyszerre kell szolgálnia, ennek megfelelően különböző stílusokat kell alkalmaznia. Mindez azonban 
nem jelenthet különösebb gondot, ha a különböző csoportoknak szóló anyagokat már a menürend-
szerben világosan elkülönítjük — erre jelenleg alig van példa a magyar levéltárak honlapjain.

7.3.4 Menürendszer

A menürendszer tulajdonképpen a honlap struktúráját mutatja. A teljes tartalmat érdemes erősen ta-
golni de gyakori hiba, hogy a tagolást túlzásba viszik, és az egyes alfejezetek (almenüpontok) túl rövi-
dek, esetenként csak néhány mondatból állnak. A gyakran óhatatlanul bonyolult menürendszerben 
könnyen eltéved a felhasználó, amit feltétlenül meg kell előzni. Ajánlatos a főmenüt mindig a képer-
nyőn vagy legalább is a felületen tartani, de ez önmagában nem elég, kívánatos, hogy a felhasználó 
azt is lássa, hogy a menürendszerben éppen hol van. Ennek a megvalósítása elég nehéz, mert a me-
nüstruktúra állandó képernyőn tartása meglehetősen sok helyet foglal el, viszont vannak kompromisz-
szumos megoldások, például egy állandóan látható gombbal elrejthetjük, illetve előhívhatjuk a struktú-
rát. Nagyon jól kivédhető az eltévedés, ha a felhasználó mindig visszaléphet egy-egy szintet a hierar-
chiában (ez nem azonos a Microsoft Internet Explorer Vissza gombjával).

7.3.5 Rugalmasság

A honlap tartalmát állandóan kontrollálni, és ha eljön az ideje — többnyire gyorsan eljön —, akkor fris-
síteni kell. Ha a honlap tartalma jelentősen megváltozik, akkor a struktúrát is módosítanunk kell. Érde-
mes úgy terveztetni a honlapot, hogy a struktúra-változtatásokat, illetve a kisebb technikai módosítá-
sokat könnyen elvégezhesse felelős informatikai szakember házon belül, mert mindig külső szolgálta-
tóhoz fordulni nagyon drága, lassú megoldás, és gyakran ürügyül szolgál a frissítés vagy a módosítás 
elodázására.
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7.3.6 Nyelv

A fentebb részletezett kommunikációs üzenettől és a célközönségtől függ, hogy milyen nyelvet alkal-
mazzunk a honlapon. Intenzív nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vagy nagy, számos külföldi kuta-
tó látogatására számító levéltáraknál ajánlott a többnyelvűség, de semmi esetre sem úgy, ahogy né-
hány magyar levéltárnál ma látható: az idegennyelvűség csak a menüpontok fordítását jelenti. Az ide-
gen nyelvű szöveg lehet rövidebb mint a magyar, de arra vigyázni kell, hogy külföldieknek szánt infor-
mációk is naprakészek legyenek. Sokan elfelejtik, hogy a magyar szöveg módosítása után a változta-
tásokat át kell vezetni az idegen nyelvű szövegen is, ha nem így történik, akkor két eltérő verziót ka-
punk, ami a levéltár hitelét rontja. Ha nem tudjuk biztosítani a külföldieknek szánt rész karbantartását, 
akkor inkább mondjunk le a többnyelvűségről.

7.3.7 Tartalom és struktúra

Természetesen a tartalom és a struktúra is elsősorban a kommunikációs üzenettől, valamint a célkö-
zönségtől függ. Korábban említettük, a tartalmat érdemes úgy csoportosítani — azaz olyan struktúrát 
kialakítani —, hogy a különböző célcsoportoknak szóló információk elkülönítve, blokkokban legyenek. 
Ez a blokkalakításnak egy fontos szempontja, de természetesen más célokkal is lehet és érdemes in-
formáció-egységeket kialakítani. A következőkben a levéltári honlapokon általánosan előforduló egy-
ségeket és blokkokat ismertetem röviden.

7.3.7.1 Nyitólap

A nyitólapon érdemes elhelyezni azokat az aktuális információkat, amelyekre az olvasók figyelmét fel 
akarjuk hívni: felhívások, közeljövőben megtartandó rendezvények, újonnan megnyílt kiállítások, nem-
rég megjelent publikációk stb. kerülhetnek ide. Ajánlatos limitálni a figyelemfelkeltő információkat, mert 
ha túl sok van belőlük, akkor hatásukat vesztik.

7.3.7.2 A levéltár bemutatása

A levéltár bemutatkozása általában Magunkról címszó alatt olvasható. Az új olvasók általában ezt ol-
vassák el először, tehát innen kapják az első benyomást a levéltárról. Ez a fejezet mindenkinek szól-
jon, mert mind a társintézményben dolgozó levéltáros, mind a laikus érdeklődő kíváncsi lehet magára 
a levéltári intézményre. A mindenkihez szólás megnehezíti a szövegezők feladatát, mert — maradva 
az előbb említett két célcsoportnál — megfelelően szakszerűnek és tartalmasnak kell lenni ahhoz, 
hogy az érdeklődő kollégák tetszését elnyerjük, ugyanakkor a laikus olvasót is lekössük.

Érdemes praktikus információkkal ellátni az olvasót: levélcím, telefon, e-mail, fax, hol van a levéltár, 
hogyan közelíthető meg, nyitvatartásra vonatkozó adatok stb. Több magyar közlevéltár honlapján 
ezek a fontos információk „elrejtve” találhatóak csak meg, noha ezeknek szembeszökő helyen, a kez-
dőlapon vagy ahhoz közel kellene lenniük.

Nagyon ajánlott röviden és közérthetően leírni, hogy mi a levéltár feladata és hogyan felel meg annak. 
A magyarországi levéltári honlapokon ehelyett, általában hosszú levéltártörténeti leírásokat találunk. 
Bár ártani nem árt, de az igazság az, hogy keveseket érdekel, és kevés információt ad az ilyen szö-
veg.

Vitatott, hogy a levéltári dolgozók adatait, esetleg fényképét elhelyezzük-e a honlapon. Ennek kétség-
telenül megvan az az előnye, hogy személyesebbé teszi a kapcsolatot az intézmény és az olvasó kö-
zött, hasznos is lehet, ha például a levéltárosok neve mellett feltüntetjük a referenciájukat, mert így a 
kutató tudhatja, hogy kihez kell fordulnia a konkrét kérdésével. Sokan idegenkednek a személyes jel-
legű információk (kép, életrajz stb.) nyilvánosságra hozásától, mert nem szeretik ezt a publicitást — a 
levéltár vezetőségének kell döntenie a kérdésben.

7.3.7.3 Kutatással kapcsolatos információk

Ez az egyik legfontosabb szekciója a honlapnak annak ellenére, hogy több magyar levéltár ezt még 
nem ismerte fel — legalábbis a honlapjuk tanúsága szerint. Az alábbi információkat kell feltétlenül kö-
zölni:
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• Hol van a kutatóterem, mi a nyitvatartási ideje stb.?

• Milyen feltételekkel végezhető kutatás; a szövegbe belefoglalandó a kutatási szabályzat könnyen 
érthető összefoglalója, a hitelességet növeli, ha link segítségével elérhető a hivatalos szöveg is.

• Másolat (mikrofilm, fénymásolat, digitális másolat stb.) készítésének körülményei, szabályai, árai.

Érdemes — a jogszerűséget hangsúlyozandó — a vonatkozó jogszabályokat ismertetni, valamint kü-
lönböző űrlapok — például a kutatási korlátozás alá eső anyagba való betekintési kérelemhez szüksé-
gesek — digitális változatát elérhetővé tenni. Hitelességi problémák miatt egyelőre nem ajánlott, hogy 
a kutatók interneten iratkozzanak be, kérjenek iratokat a kutatóterembe vagy rendeljenek másolatokat.

7.3.7.4 Információk kezdő és laikus kutatóknak

A 7.2-es alfejezetben elmondottaknak megfelelően érdemes részletes információkat és tanácsokat 
adni a kezdő és a laikus kutatóknak. Nyilvánvaló, hogy különösen fontos a közérthetőség és az egy-
szerű stílus ezeknél a szövegeknél. Mivel közülük a legnagyobb csoportot a családkutatók alkotják, 
nagyon javasolt számukra külön szekciót létesíteni a honlapon. Érdemes felhasználni más levéltárak e 
tárgyban írt anyagait (például általános családkutatási módszertan) úgy, hogy linkekkel átlépési lehe-
tőséget biztosítunk. Ha van más markáns kutatói csoport (például helytörténészek), akkor nekik is kü-
lön szekciót kell fenntartani.

Fordulhatnak a levéltárosok a jövő kutatói felé is: szakdolgozatok írásához adhatnak módszertani 
ajánlásokat, konkrét példákkal illusztrálva kínálhatnak feldolgozásokat, ötleteket adva a források isme-
retében kidolgozható témákra.

7.3.7.5 Levéltári iratok leírása (adatbázisok)

A levéltári iratok leírása jelenti a honlap legfontosabb szakmai részét. A nagyobb (általános) levéltá-
raknak arra kell törekedniük, hogy az összes rendelkezésre álló, jó adatminőségű segédletet, nyilván-
tartást egy elektronikus rendszerben egyesítsék. Nem szabad megállni a fond- és állagjegyzéknél, 
mert ez manapság már alig jelent valamit a kutatóknak. Elektronikus segédletként nem lehet megelé-
gedni szövegfájlokkal, mert azok csak primitív keresést és listázást tesznek lehetővé. On line, adat-
szintekre tagolódó, strukturált keresést lehetővé tevő adatbázisra, illetve szoftverre van szükség. A 
szintek lehetővé teszik a rugalmas adatbővítést, azaz mélyebb (például tétel- vagy darab-) szinten fel-
dolgozott adatok éppúgy bekerülhetnek a rendszerbe, mint fond- vagy állagszintűek. Elvárható, hogy 
belátható időn belül minden fondról készüljön szakszerű leírás.

A kisebb levéltárak pénzügyi és informatikai lehetőségeit nyilvánvalóan meghaladják a fentebb leírt 
követelmények. Összefogással, azaz közös fejlesztéssel, vagy már meglévő nagyobb rendszerhez 
való csatlakozással azonban ezek a nehézségek kiküszöbölhetők.

Az összefogás megkönnyítené magát a leírási feladatot is, mert nagyon sok a különböző intézmé-
nyekben őrzött típusanyag (például alispáni iratok), amelynek általános részét csak egyszer kellene 
megírni, előtte azonban meg kellene állapodni egy minimális leírási szabványban, ami megkönnyítené 
a retrospektív adatfeldolgozást (azaz a már meglévő segédletek adatainak átemelését a rendszerbe) 
és az adatcserét.

Lehetővé kell tenni más levéltárak adatainak a megismerését, hiszen a keresett tényre, eseményre 
vagy személyre másutt is őrizhetnek adatokat. A linkek erre nem alkalmasak, mert egy másik honlapra 
való átlépés után elölről kell kezdeni a keresést, viszont a már részben megvalósult, de komoly to-
vábbfejlesztést igénylő egységes elektronikus levéltári nyilvántartás (E-Archívum) jó keretet kínálna a 
levéltárak adatbázisainak integrációjára (lásd a 9. fejezetet).

Gondot kell fordítani arra, hogy a kutató levéltári elvek szerint rendezett adatokat lásson a képernyőn, 
ha a keresése sikeres volt (felső szintek kijelzése). Ugyancsak fontos, hogy különböző adatszinteken 
böngésző keresést is lehessen folytatni.

A levéltári anyag leírását jól kiegészíthetik a kutatási segédanyagok: adattárak, katalógusok, sematiz-
musok stb., természetesen csak akkor, ha az elektronikus megjelenítést a szerzői jog lehetővé teszi.
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7.3.7.6 Dokumentumgyűjtemények

Az előbb elhangzottaknak megfelelően időről időre ajánlott összeállítani a levéltár anyagából egy, a 
szélesebb publikumnak szóló, érdekes témájú, népszerűsítő tudományos stílusban megírt tanulmá-
nyokkal ellátott, gazdagon illusztrált dokumentum-gyűjteményt. A tematikát a közérdeklődés és a cél-
közönség figyelembevételével, valamint a levéltár kommunikációs üzenetével összhangban kell kivá-
lasztani.

Az ilyen gyűjtemények elektronikus publikációnak számítanak, és fontos részét jelent(het)ik a levéltár 
kiadvány-stratégiájának. Nem elhanyagolható előnyük az, hogy sokkal olcsóbbak, gyorsabban reali-
zálhatók és könnyebben módosíthatók, mint a hagyományos kiadványok.

7.3.7.7 Kiállítások

Ha megjelennek a világhálón, a kiállítások anyagai szintén dokumentum-gyűjteménynek számítanak, 
különbség csak a kísérőszöveg stílusában és a prezentációban van.

Minden nagyobb magyar levéltár rendez kiállításokat, amelyek általában pár száz látogatót vonzanak. 
Ha internetre is kerülnének, akkor sokkal több érdeklődőhöz jutnának el. A virtuális kiállítás nem jelenti 
szükségszerűen azt, hogy a valóságosat látogatók száma csökkenni fog, sőt ellenkezőleg, jó esély 
van rá, hogy a megnövekedett érdeklődés következtében még több látogató jelenik meg személyesen. 
Az elektronikus kiállítás nem okoz számottevő pluszfeladatot vagy -költséget a levéltárnak, hiszen a 
munka nagy részét el kell végezni a valóságos kiállítás összeállítása során.

Érdemes meghagyni a honlapon a korábbi kiállítások anyagát is.

7.3.7.8 Publikációk

A levéltárak hagyományos kiadványai (tanulmánykötetek, periodikák, segédletek) hangsúlyosan sze-
repelnek a magyar levéltári honlapokon. A gyakorlat változó: néhány intézményben a kiadvány teljes 
szövegét hozzáférhetővé teszik, az esetek többségében viszont csak a bibliográfiai adatokat tüntetik 
fel, esetleg rövid tartalmi kivonatot adnak. Ezek a levéltárak valószínűleg nem akarnak konkurenciát 
támasztani a saját nyomtatott publikációiknak, így viszont sokkal szűkebb közönséghez jut el a mon-
danivalójuk és az adatközlésük csak arra jó, hogy demonstrálja a levéltár tudományos tevékenységét. 
A fentiekből következően ajánlott a teljes terjedelmű elektronikus kiadványközlés.

7.3.7.9 Szakmai információk

Az internet nemcsak a külvilág, hanem a szakmai közösség, sőt — nagyobb, szétszórt telephellyel 
bíró intézmények esetén — belső dolgozók információs eszköze is lehet. Ilyen levéltáraknál hasznos 
lehet a nem bizalmas szakmai információkat — szabályzatokat, módszertani műveket, útmutatókat és 
egyéb segédanyagokat — a honlap egy külön szegmensében elhelyezni. Ha a levéltár intenzív és 
színvonalas szervellenőrzési munkát végez, és jó a kapcsolata a felügyelt szervek irattári felelőseivel, 
akkor érdemes az ilyen munkát segítő anyagokat (selejtezési mintajegyzék, rendezési útmutató stb.) 
föltenni a hálóra.

7.3.7.10 Egyéb

Természetesen egy ilyen ajánlás nem merítheti ki a honlapokra tehető információk teljes körét. Szinte 
minden magyar levéltári honlapon olvasható — nagyon helyesen — Aktuális c. rovat vagy a fenntartó 
intézménnyel kapcsolatos információ, esetleg más rokon intézménnyel (például könyvtárral) közösen 
működtetett oldal. Illik a levéltári társintézmények honlapjaira átlépést biztosítani linkekkel. A levéltár 
munkatársainak kreativitása szabja meg, hogy milyen egyéb információkat tesznek a honlapjukra.

7.4 Karbantartás  

Magától értetődik, hogy a honlap tartalmát időről időre felül kell vizsgálni. Nincs annál rosszabb, mint 
egy elavult információ, például egy régi rendezvényre szóló meghívó, mert az olvasóban nagyon lesúj-
tó kép alakul ki a levéltárról. Hasonlóan demoralizáló, ha több működésképtelen link van a szájton. 
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Pár évente érdemes a honlap összinformációját, sőt magát a kommunikációs üzenet egészét is meg-
vizsgálni, mert a környezet változik, és a levéltárnak érdemes az új körülményekhez alkalmazkodnia.

A gyors informatikai fejlődés gyors technikai elavulást is jelent egyben, tehát 4-5 évente alapos infor-
matikai revíziót is kell tartani a honlapon. Célszerű külön felelősöket kijelölni a honlap tartalmi és infor-
matikai karbantartására.
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8 Elektronikus iratok136

Visszatekintve a levéltárak történetének elmúlt 100-120 évére érdekes szakaszosságot figyelhetünk 
meg a szakma fejlődésében: 50-60 évenként történnek olyan minőségi változások, melyek a levéltár-
tan lényegi részeit vagy egyenesen alapjait érintik. Természetesen nem egyik napról vagy évről a má-
sikra következnek be az „ugrások”, azokat megelőzi egy-egy 2-3 évtizedes időszak, amit a „problémák 
halmozódása” kifejezéssel jellemezhetünk: az új jelenségek először szórványosan jelentkeznek, majd 
egyre inkább terjednek, a periódus végén pedig már feszítő gondot okoznak. A feszültségek aztán a 
szakma megújulásával enyhülnek, majd minden kezdődik elölről, de már más feltételrendszerben és 
összefüggésben.

A XIX. század végén az európai polgári társadalmak fejlődésével került napirendre a szervezett mo-
dern levéltárak létrehozásának szükségessége: az állam működése, de maga a társadalom is megkö-
vetelte, hogy a köziratok — és ettől nem függetlenül a magániratok — megőrződjenek és visszakeres-
hetők legyenek. A szakmai közösség legfontosabb válasza a kihívásra a proveniencia-elv megfogal-
mazása volt, ami lehetővé tette, hogy a levéltárak átfogóan begyűjtsék és feldolgozzák a szervek, 
szervezetek és jelentős magánszemélyek iratait. A proveniencia-elv pár évtized alatt általánossá vált a 
fejlett világban.

A következő nagy változás a XX. század közepére datálódik, amikor elsősorban az állam egyre kiter-
jedtebb szerepvállalása miatt robbanásszerűen megnőtt a keletkezett és feldolgozandó iratok mennyi-
sége. Itt az új korszak nem köthető egy olyan kiemelkedő új szakmai elvhez, mint amilyen provenien-
cia-elv volt, sokkal inkább új módszerek sorozatát konstatálhatjuk az iratértékelésben (Th. R. 
Schellenberg), a selejtezésben (például mintavétel), a mikrofilmezésben (ennek általánossá válása is 
ekkor következik be) és az állományvédelemben (tömeges konzerválás, savtalanítás stb.). Az új mód-
szerek általános elterjedéséhez is 10-20 év kellett.

A harmadik választóvonalhoz most érkeztünk el, és ezt az új korszakot az elektronikus iratok proble-
matikája jellemzi. Amint az alábbiakban látni fogjuk, minden megkérdőjeleződik, új megközelítést kí-
ván az irat fogalmától kezdve az állományvédelemig bezáróan minden. Az is elképzelhető, hogy lé-
nyeges pontokon újra kell írnunk a levéltártant, bár ez nem valószínű, mert a nemzetközi levéltárosi 
közösség az általánosan elfogadott szakmai alapelveken belül keresi a megoldásokat.

A 2.2.5-ös alfejezetben kifejtettem, hogy az elmúlt évszázadban átalakult az iratképző és a levéltáros 
kapcsolata. A levéltárosok kiléptek a meglehetősen passzív szerepükből, amikor jobbára csupán át-
vették a szervektől érkező iratokat, és kb. a század közepén elkezdték ellenőrizni a szervek iratkeze-
lését, azaz részben beleszóltak magába az iratképző folyamatba. Az elektronikus korszakban viszont 
ez már nem elégséges, és már a rendszer tervezésekor, tehát jóval az elektronikus iratok létrejötte 
előtt befolyásolniuk kell az iratképzést. Különösen figyelemreméltó a brit és az ausztrál nemzeti levél-
tár gyakorlata. Mindkét intézménynek sikerült szorosan bekapcsolódnia az elektronikus kormányzati 
rendszer kialakításának programjába, és rendkívül részletes szabványok, útmutatók és ajánlások 
egész sorában rögzítették a levéltári szempontoknak is megfelelő elektronikus iratkezelési rendszerek 
követelményeit.137

A mind korábbi beavatkozás tendenciája nagyon markánsan kirajzolódik az elektronikus iratokkal kap-
csolatos szakirodalomból. Az írások kb. 80%-a nem az elektronikus iratok levéltári feldolgozásával, 
hanem a szerveknél történő iratképzéssel foglalkozik, pontosabban az ott érvényesítendő követelmé-
nyekkel, szabványokkal. Ennek részben az az oka, hogy az elektronikus iratok sorsa lényegében a ke-
letkezésük pillanatában, a szerveknél dől el. Az sem elhanyagolható tényező, hogy még a fejlett nyu-
gati országok levéltáraiban is csekély az elektronikus iratokra irányuló kutatói igény,138 tehát a levéltá-
rosi közösség tulajdonképpen most még csak a beszállítás fázisában van, vagy éppenséggel az előtt. 
Az elkövetkező évtizedekben, amikor megnövekszik a kutatói igény, és egyre több lesz a történeti ku-
tatással kapcsolatos probléma, a levéltárosok bizonyára többet fognak foglalkozni az elektronikus ira-
tok levéltári feldolgozásával.

136 Ez a fejezet részben Az elektronikus iratok levéltári archiválása  című cikkemen alapszik (társszerzők: Baracs Tibor, Cseh 
Gergő Bendegúz, Szőke Zoltán, Vánkosné Tímár Éva — Levéltári Szemle, 2003/2, 3-28. old.)
137 Ezek az dokumentumok olvashatók: http://www.nationalarchives.uk/electronicrecords/, valamint a http://www.naa.gov.au/re-
cordkeeping/ oldalakon.
138 Lásd például Anders Bo Nielsen: Preservation odf Electronic Records: Experiences from Danemark 
(www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_190_NIELSEN_A_DEN01.pdf, 7. old.). A szerző elmondása szerint az elektronikus 
iratokat tanulmányozók többnyire az iratképző szervek munkatársai, akik adminisztratív vagy jogi okok miatt a saját iratanyagu-
kat kutatják.
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8.1 Az elektronikus irat fogalma és jellemzői  

Ha általános definíciót kívánunk adni a levéltári elektronikus iratról, akkor viszonylag könnyű a dol-
gunk, mert támaszkodhatunk a hagyományos irat meghatározására: egy jogi vagy természetes sze-
mély működése, illetve tevékenysége során keletkezett elektronikus irat vagy irategyüttes, amely a 
szóban forgó személy fondjába tartozik. (Az egyszerűbb definíció kedvéért most tekintsünk el a gyűjte-
ményes fondokba tartozó iratoktól.) Ha azonban precízebb meghatározással kívánunk szolgálni, már 
nyilvánvaló, hogy sok a különbség a hagyományos és az elektronikus irat között:

• Ellentétben a hagyományossal az elektronikus irat csak bonyolult segédeszközökkel (hardver, 
szoftver) olvasható.

• Az elektronikus irat sokkal szélesebb spektrumú, mint a hagyományos, mert magába foglalhat 
nemcsak „klasszikus” (szövegszerkesztett) iratokat, hanem táblázatokat, adatbázisokat vagy azok 
egy részét, valamint kép- és hangdokumentumokat.

• Az elektronikus iratok esetében az információ elválik az adathordozótól, a technikai megoldások 
lényegéből adódóan az adatok szétszórtan és más adatokkal „összekeverve” tárolódnak, és csak 
a megfelelő szoftverrel ellátott számítógép „tudja”, hogy mi hova tartozik.

• A hagyományos iratnál a forma egyértelmű, és szorosan hozzátartozik a tartalomhoz (egy ügyirat 
fejléce, a beadvány formája stb.), az elektronikusnál viszont nem, és a két dolog többnyire elválik 
egymástól. Azért nem egyértelmű a forma, mert azt befolyásolja a hardver és a szoftver egyaránt. 
A különböző monitorok és videokártyák azonos elektronikus iratnak eltérő képét adják, nem be-
szélve a szoftverek közötti különbségekről, például ha a szövegszerkesztőnkben nincs meg a 
megfelelő betűtípus, akkor az irat kinézete teljesen más lehet, mint eredetileg volt. Ami pedig a 
tartalom és a forma elválását illeti, már a legegyszerűbb szövegszerkesztett iratnál is külön táro-
lódnak a formára vonatkozó attribútumok (például milyen szöveg jelenik meg dőlt betűkkel, milyen 
típusúak és milyen nagyságúak a betűk), nem beszélve mondjuk az adatbázisokról. Ez viszont sú-
lyos problémát vet fel: az irat hitelességét, sőt, magát a megjelenítés kérdését is.

• Nemcsak a forma válik el a tartalomtól, hanem maga a tartalom is fragmentált lehet. Egy irat — 
például egy adatbázis rekordja —, amit a képernyőn látunk, lehet, hogy fizikailag 5-10 különböző 
fájlban van tárolva, és csak a program „hozza össze őket”, intellektuális (ha úgy tetszik: szakmai) 
szempontból viszont kétségtelenül egy rekordról (iratról) van szó. Itt is súlyos gond a hitelesség és 
a megjelenítés.

• Részben a fentiekkel kapcsolatos, hogy az elektronikus irat jellemzően sokkal bonyolultabb struk-
túrájú, mint a hagyományos. Az internetes iratokban gyakran találkozunk linkekkel, azaz utalások-
kal, amikre ha rákattintunk, akkor egy másik, az előzővel kapcsolatos irat kerül a képernyőnkre. 
Könnyen lehet, hogy ez az új irat egy másik (fondba tartozó) honlap része, ami fizikailag 6000 km-
re található a mi szerverünktől (lásd az előbb említett széttöredezettséget).

• Hagyományos, papíralapú fondokban az iratok általában követik a szerv szervezeti felépítését, il-
letve leképezik annak működését, tehát az egyes ügyosztályok irategyüttesei külön kezeltetnek, 
de gyakoriak az egy-egy munkafázishoz köthető sorozatok is. Az elektronikus iratoknál a szerve-
zeti egységekhez köthető határok sokkal elmosódottabbak: a különböző osztályok munkatársai 
közös adatbázisokból dolgoznak, onnan csatolják az ügyiratukhoz a szükséges elektronikus irato-
kat.

• Mivel az elektronikus iratok megjelenítése és használata egyrészt erősen hardver- és szoftverfüg-
gő, másrészt fragmentáltságuk és bonyolultságuk miatt rendkívül nehéz bennük a tájékozódás, 
ezeket a hátrányokat ellensúlyozandó az e-iratoknál kiemelt szerepet kaptak a metaadatok, ame-
lyek az analóg világban jórészt ismeretlenek voltak.139 A hagyományos iratokra csak rápillantunk 
és látjuk a formáját, színét, az elektronikus világban pontos technikai specifikációkat kell adni me-
taadat formájában, hogy elérjük a pontos megjelenítést. A papírvilágban néhány egyszerű segéd-
lettel (például tételjegyzékkel, iktatókönyvvel), tipográfiai megoldásokkal, valamint az iratok három 
dimenziós létével (például egy tételt külön csomóban vagy dobozban őrzünk) érzékeltetni tudjuk 
az iratok struktúráját, a kétdimenziós elektronikus világban ugyanez csak pontos metaadatokkal 
érhető el. (A metadatokról bővebben a 6.2.4-es és a 8.3.2-es alfejezetekben van szó.)

139 A levéltári iratokat leíró segédletek adatai is metaadatnak tekinthetők, ezek pedig a kezdetektől fogva léteztek az analóg vi-
lágban.
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• Ha kevésbé markánsan, de hasonló tendencia érvényesül a fondok tekintetében is: az internet és 
a belső hálózatok világában a szervek egyre gyakrabban használnak közös adatbázisokat vagy 
egyéb iratforrásokat (lásd az előbbi példát a másik honlapra utaló linkekről), az információ keletke-
zési helye gyakran nem is állapítható meg egyértelműen, ezért a proveniencia-elvet időnként ne-
héz alkalmazni.

• Az elektronikus iratok intellektuálisan nagyon instabilak, a hagyományosak sokkal hosszabb életű-
ek. Amerikai vizsgálatok szerint a szerveknél képzett iratok többsége ún. átmeneti vagy dinamikus 
(gyorsan, állandóan változó) irat.140 Az átmeneti iratok eleve ideiglenes céllal készülnek (ilyenek az 
analóg világban is voltak csak jóval kisebb számban, azokat is többnyire kiselejtezték), a dinami-
kusakat (ezek nem léteztek korábban) pedig gyakorta frissítik, annotálják, ilyenek például a folya-
matosan karbantartott adatbázisok, melyek állandó átalakuláson esnek át. Mindez annak köszön-
hető, hogy számítógép segítségével hallatlanul könnyen állíthatunk elő adatokat, iratokat a koráb-
biak kombinálásával, illetve könnyen változtathatjuk a már meglévőket is. A változékonyság ko-
moly dilemmát jelent mind az irattáraknak, mind a levéltáraknak: az iratanyagból melyik állapotot 
őrizzük meg? Mivel mindent nem lehet megőrizni, ezért óhatatlanul kompromisszumot kell kötni: 
az irattárban meghatározott időpontonként „metszeteket” kell őrizni, a levéltárnak pedig az iratok 
fontosságától függően hosszabb periódusonként kell megőrizni az iratokat.

Az instabil iratok tipikus példái a honlapok, amelyeket rendszeresen frissítenek, és emiatt a nyom-
tatott publikációkban is gyakran feltűnő internetes hivatkozások pár év után ellenőrizhetetlenné 
válnak. Egy 1999-es adat szerint az egy évvel korábban létrejött web-oldalak 44%-a már nem léte-
zett vagy jelentősen módosították! 141

• Az elektronikus iratok fizikailag is instabilabbak és sérülékenyebbek, mint a hagyományosak: a le-
mezek és szalagok pár év alatt lemágneseződnek, az optikai adathozdozók (például CD-k) egy 
karcolással tönkretehetők.

Ha általánosságban összehasonlítjuk a hagyományos és az elektronikus iratok információelemeit, ak-
kor nem látunk köztük különbséget. Mindkettőnél van forma, tartalom, kontextus és struktúra, de a kü-
lönböző elemek nem azonos súllyal esnek latba. Mivel az elektronikus irat nagyon heterogén, a tarta-
lom elválik a formától, a tartalom fragmentált, az irat nem képezi le pontosan a képző szerv felépíté-
sét, és elmosódnak a fondhatárok, a kontextus-elemet meg kell erősíteni. Sőt, maga a kontextus fo-
galma is kibővül, mert nem csak a szervre vagy személyre vonatkozó jogi, közigazgatási, gazdasági, 
történelmi stb. kiegészítő információkat kell érteni alatta, hanem informatikai összefüggéseket is: rész-
letesen le kell írni azt a rendszert, amelyben keletkeztek és léteztek az iratok.

Hasonlóképpen megnő a struktúrára vonatkozó elem súlya, mert pontosan rögzíteni kell a kapcsolódó 
iratok (rekordok) és irategyüttesek (táblák, fájlok) közötti összefüggéseket. Egyrészt azért, mert mint 
említettem az elektronikus iratok jellemzően bonyolult szerkezetűek. Másrészt elektronikus környezet-
ben általában nehezebb a szokásos kapcsolódások áttekintése is (ha egy elő- és utóiratokat tartalma-
zó hagyományos ügyiratot a kezünkbe veszünk, akkor nyilvánvaló, hogy mi tartozik egybe, illetve hogy 
mi a sorrendiség, ha ugyanezt elektronikus verzióban tesszük meg, akkor általában csak egy oldalt lá-
tunk a képernyőn, a kapcsolatokra pedig ábrák és gombok utalnak).

A kontextus- és a struktúraelemet két eszközzel erősíthetjük meg: kellően részletes dokumentációval 
és megfelelő metaadatokkal.

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden fontos információt a vonatkozó elektronikus iratokkal 
kapcsolatban. A szerveknél keletkező iratok a hálózatok terjedése következtében egyre bonyolultabb 
rendszerben szerveződnek. Pontosan le kell írni egyrészt a szakmai rendszert (például az iratképző 
jogi-adminisztratív rendszerét, az ügyiratkezelő rendszer iratcsoportjait, az ezek közötti összefüggése-
ket, milyen „útvonalat” járnak be az iratok stb.), másrészt az informatikait: milyen fájlokból áll össze a 
rendszer, milyen formátumok fordulnak elő (például TXT és TIFF), vannak-e táblák (adatbázis), azok-
nak milyen mezőik vannak, milyen összefüggések vannak a táblák vagy fájlok között — tulajdonkép-
pen egy rendszerterv adataira van szükség.

A metaadat, mint ismeretes, adat az adatról. Az elektronikus iratoknál metaadat például egy e-levél-
nek a fejlécén szereplő adatsor, ahonnan megtudhatjuk, hogy a levelet ki küldte, kinek, mikor, milyen 
tárgyban, de szintén ilyennek számítanak az Országos Levéltár filmtárának jegyzékeiről készült kép-
fájlok nevei, melyekben az szerepel, hogy az adott oldal szkennelt képe milyen filmtekercsek tartalmát 

140 Anne J. Gillilan-Swetland: Testing our Truths: Delineating the Parameters of the Authentic Archival Electronic Record (Ameri-
can Archivist vol. 65 Fall/Winter 2002, 207-208. old.)
141 Peter Lyman: Archiving the World Wide Web (Building a National Strategy for Digital Preservation: Issues in Digital Media Ar-
chiving; Council on Library and Information Resources and Library of Congress; Washington D.C. 2002, 38. old.)
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írja le (például W1922-36, azaz a W 1922-es tekercstől a W 1936-os tekercsig bezárólag). Úgy is fo-
galmazhatunk, hogy a metaadat az iratot kísérő-kiegészítő információ, ami ugyan gyakran külön állo-
mányban található (például iratok digitális képének leíró adatai külön adatbázisban vannak, amelyek 
természetesen össze vannak kötve a megfelelő képfájlokkal), de az elektronikus irat részét képezi, an-
nak egyik legfontosabb elemét jelenti.

Azt, hogy a metaadat mit tartalmazzon, a rendszer tervezésénél kell eldönteni, és a tervezőknek azt 
kell szem előtt tartani, hogy a szóban forgó irat kellő azonosítását és hitelességét szolgálja. A meta-
adatok többsége ugyanis automatikusan keletkezik, együtt az irattal, így bizonyító erővel is bír, különö-
sen akkor, ha a rendszerbe biztonsági elemek vannak beépítve, például a felhasználó azt nem tudja 
megváltoztatni és/vagy a számítógép nem csak magánál az iratnál tárolja a metaadatot, hanem má-
sutt is (ezt csak a rendszergazda ismeri), így a két metaadat egybevethető.

8.2 Az elektronikus iratok archiválásnak főbb problémái  

Az elektronikus iratok archiválásának problémáit az előző oldalakon már részben érintettem, most a 
kérdést más aspektusból kívánom megközelíteni.

8.2.1 Hardverfüggőség

Eleve erős függést jelent az a tény, hogy az iratok csak számítógéppel olvashatók. A gyors változások 
és az eltérő szabványok miatt különösen a régi elektronikus iratokról derül ki gyakran, hogy a rendel-
kezésre álló berendezésekkel már nem olvashatók. Közismert példa, hogy kilencvenes évek első felé-
ben Magyarországon még általánosan elterjedt 5 hüvelykes hajlékonylemez-meghajtók szinte teljesen 
eltűntek a piacról, így az ilyen lemezeken lévő információk veszélybe kerültek (pár év múlva ugyan-
ilyen helyzet áll elő a ma még sokfelé használt 3 hüvelykes lemezekkel kapcsolatban). Nyilvánvaló, 
hogy a levéltárak nem tudnak minden nagyobb elektronikus irategyüttessel hardvert is gyűjteni (bár 
erre is akadt — külföldi és elvetélt — kísérlet), tehát más megoldást kell találni.

8.2.2  Szoftverfüggőség

A szoftverfüggőség még a hardvernél is nagyobb problémát jelent, mert egyrészt sokkal szélesebb a 
szoftverek választéka, másrészt ezen a területen gyorsabb a szabványváltozás. Az operációs rend-
szerek (például DOS vagy Windows, az alapszoftver, amire az alkalmazói szoftverek — például az Ex-
cel táblázatkezelő program — épülnek) újabb generációinál egy ideig még többé-kevésbé érvényesül 
a felülről való kompatibilitás, azaz az újabb rendszereken futnak a régebbieken is működő programok 
(például a Windows2000-rel még lehetett működtetni a Word 6.0-s verziójú, a kilencvenes évek köze-
pén kifejlesztett DOS-ra épülő szövegszerkesztőt, az újabbakkal viszont már nem). Az általánosan el-
terjedt alkalmazói, ún. dobozos termékeknél (a legismertebb közülük a Microsoft Office programcsa-
lád) még van átjárás az elterjedtebb szoftverek között, például Word-del sokáig lehetett Wordperfect 
fájlokat is konvertálni. Az egyedi fejlesztéseknél — és itt elsősorban nem egyszerű szöveges vagy 
képi dokumentumokra gondolok, hanem rendszerben működő ügyiratkezelő vagy adatbázis-rendsze-
rekre — már szigorú megfelelési kényszer van, azaz a megfelelő verziójú célszoftver szükséges az 
adatállomány működtetéséhez.

A levéltárak — kevés kivételtől eltekintve — azonban nem tudják megszerezni az iratokkal együtt a 
működtető szoftvereket több okból is kifolyólag. Egyrészt a szoftverek jogvédettek, a szervek akkor 
sem adhatnák át azokat a levéltárnak, ha akarnák, másrészt ha mégis ezt tennék, akkor a levéltárban 
néhány évtized alatt akár több száz irat-, adatbázis-kezelő stb. program halmozódna fel, amelyek ke-
zelése, használata, karbantartása megoldhatatlan feladat elé állítaná a levéltárosokat és a kutatókat 
egyaránt. Nyilvánvaló tehát, hogy más megoldást kell keresni.

8.2.3 Egyéb, a hozzáférést akadályozó tényezők

A jogvédettség más szempontból is problémát okoz. A szoftver vagy fájlformátum-fejlesztő cégek nem 
vagy csak részben teszik nyilvánossá a kódjaikat, így a kívülállók — legyenek ők akár a legkiválóbb 
szoftvermérnökök — eleve hátrányban vannak az alkalmazások írásánál. A világon leggyakrabban 
használt formátumok (például a Microsoft Office-család által generált doc-, rtf-, xls-kiterjesztésű fájlok 
vagy az Adobe-cég produktuma a PDF-fájl) sajnos ilyenek, ezért a szakirodalomban többen óvnak a 
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zárt kódú formátumok alkalmazásától.142 Az sem előny, hogy a jogvédett formátumok a fejlesztő cégtől 
függnek, tehát ha az eltűnik a piacról, akkor a formátum fejlesztése is megáll, majd lassan elavulttá 
válik, ami nem megjeleníthető az újabb szabványok szerinti hardverrel és operációs rendszerrel. En-
nél nagyobb biztonságot jelentenek a nem jogvédett, nyílt kódú, széles körben használt, ellenőrzött 
fejlesztésű szoftverek, formátumok és leíró nyelvek, mint például a Linux operációs rendszer, a txt- 
vagy a JPEG-kiterjesztésű fájlok vagy az SGML, XML formátumú adategyüttesek.

A jogvédettséget és zárt kódot ellensúlyozhatja a széleskörű elterjedtség, ami egy ideig — amíg sokan 
ezt használják — bizonyos fokú biztonságot jelent. Mint oly’ sokszor az életben, ilyen döntéseknél is 
gyakran kompromisszumot kell kötni, és a pro- valamint kontra-érveket mérlegelve kell határozni.

Az az elektronikus iratok olvasását, illetve megértését akadályozó számtalan és gyorsan változó for-
mátum, a hardver- és szoftverfüggőség, a bonyolult struktúra nemcsak a levéltáraknak, hanem az irat-
képzőknek is gondot okoz. Különösen a nagy multinacionális cégeknél jelentkezett ez a probléma ko-
rán, ugyanis ők — köszönhetően a kiterjedt kapcsolatrendszerüknek — rengeteg különböző formátu-
mú és eltérő hardverrel-szoftverrel működő elektronikus iratot kaptak a világ minden tájáról. Az üzleti 
szektor fizetőképes keresletére gyorsan reagált a szoftveripar, és kb. tizenöt évvel megjelentek a pia-
con az első ún. records vagy content management, azaz irat- vagy a tartalomkezelő rendszerek.143

Az irat- és vagy tartalomkezelő rendszer tulajdonképpen egy olyan „szuperszoftver”, amely a különbö-
ző formátumú fájlokat (iratokat, irategyütteseket) egy rendszerbe foglalja és kezeli. Hogy sokféle for-
mátumú fájlt legyen képes olvasni, a szoftver kb. egy évtizedre visszamenően tartalmazza a gyakran 
használt programok olvasó- és böngésző funkcióját. Mondhatnánk azt, hogy ez a megoldás a levéltá-
rak számára is, a helyzet azonban — sajnos — ennél jóval bonyolultabb. Egyrészt a levéltárosoknak 
hosszú távon kell gondolkozniuk, azaz 50, 100, 150 stb. év múlva is olvasniuk kell a ma archivált fájlo-
kat, ez pedig olyan időtáv, ami jóval meghaladja az üzleti szektor horizontját. Bizonyosak lehetünk: 
egy cég sem vállalja, hogy évtizedekre visszamenően minden fájl olvasását biztosítja. (Ezt nem is le-
het elvárni tőlük.) Másrészt az irat- és tartalomkezelő rendszerek az egyszerű, egyedi iratokra és táb-
lákra koncentrálnak, de adósak maradnak az iratrendszerekben és/vagy az adatbázisokban lévő ösz-
szefüggések megjelenítésével.

Az összefüggések megjelenítése és működtetése annál is fontosabb, mert — amint az előző fejeze-
tekben láttuk — a levéltári információ lényegi részéhez tartoznak, viszont illúzió azt gondolni, hogy a 
levéltárak a begyűjtött adatállományok eredeti alkalmazási szoftvereinek minden funkcióját képesek 
lesznek reprodukálni. Itt is kompromisszumot kell kötni: a fontosabb összefüggéseket, funkciókat meg 
kell jeleníteni és működtetni, a kevésbé fontosakról le kell mondani.

8.2.4 Hitelesség

A hitelesség kulcskérdés az elektronikus iratoknál, az élenjáró nyugati levéltárak különös fontosságot 
tulajdonítanak ennek a problémának. Az egyik figyelemreméltó nemzetközi kutatás, az INTERPARES 
projektsorozat kimondottan a hitelesség felől közelíti meg az elektronikus iratok kérdéskörét, nemcsak 
azért, mert az alapvető attribútuma a levéltár iratnak, hanem mert elektronikus környezetben a hiteles-
ség inkább befolyásolja az iratok értékelését, feldolgozását és megőrzését, mint a hagyományos ira-
toknál.144

A legfontosabb különbség abban van, hogy míg a hagyományos papírvilágban a hitelesség elsősor-
ban az irat tartós fizikai létezésén alapul, addig elektronikus környezetben erre nem lehet támaszkod-
ni, mert ott az iratoknak nincs fizikai aspektusa. Amint a későbbiekben látni fogjuk (8.4.2-es alfejezet) 

142 Lásd például The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materi-
als (http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/IV/) vagy Andrew McDonalds (szerk.): Electronic Records: a Workbook for 
Archivists (ICA Studies 2005, 41. old.).
143 A records management system tulajdonképpen egy elektronikus iratkezelő rendszer. A content management system annyi-
val több, hogy különböző adatállományokból különböző szempontok szerinti adatösszeállítások létrehozását teszi lehetővé 
(ebbe beletartozik az is, hogy egy ügy intézését percrekészen lehet követni), így segítendő a vezetők döntéshozatala. Egy ilyen 
rendszer a gyorsan változó igényeknek megfelelően rengeteg ideiglenes dokumentumot generál. Levéltárosi szempontból, mi-
vel iratban gondolkodunk — legyen az ideiglenes vagy végleges —, nincs érdemi különbség a két rendszer között.
144 A kanadai University of British Columbia a ’90-es években indította a UBC-MAS Research Project-et, ami 1998-ban fejező-
dött be (a róla írt beszámolót lásd Luciana Duranti—Heather MacNeil: The Protection of the Integrity of Electronic Records: An 
Overview of the UBC-MAS Research Project, Archivaria 42, 1996). Ezt követően indult, immár széles nemzetközi gárdával az 
INTERPARES1 (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems), majd 2002-ben az INTERPA-
RES2 nevű projekt, melyek az elektronikus iratok hitelességének kérdését vizsgálták, és követelményeit rögzítették különböző 
aspektusokból. A projektekkel kapcsolatos dokumentumok elolvashatók a www.interpares.org c. honlapon.
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szigorúan véve nem is lehet megőrizni az elektronikus iratokat csak a képességet, hogy reprodukáljuk 
őket.145

A 8.1-es alfejezetben az elektronikus iratoknak több olyan jellemzőjét említettem, ami gyengíti a hite-
lességet. Ilyen például a forma és a tartalom elválása. Nyilvánvaló, hogy a forma is az irat része, és 
azt is meg kell(lene) őrizni az utókornak, de a fentiek ismeretében ez gyakorlatilag kizárt, illetve csak 
erős megszorításokkal érhetjük el (például a megjelenítés hardver- és szoftverfüggősége miatt). 
Ugyancsak gyengíti a hitelességet az elektronikus iratok tartalmának szórtsága, bonyolult struktúrájuk, 
valamint az irategyüttesek és a fondok határainak elmosódása, végül de nem utolsósorban a viszony-
lag könnyű, és nyom nélküli változtathatóságuk. Egy szokványos táblázatkezelő programmal készült 
táblázat adatát könnyedén át lehet írni, és egy kis ügyességgel a változást rögzítő dátumot — ha van 
ilyen funkció beépítve — is manipulálni lehet. A hardver- és szoftverfüggőségnek is komoly hitelességi 
vonzata van. Az elavuló állományokat a levéltárak általában migrálják, azaz új szabvány szerint kon-
vertálják (bővebben lásd a 8.4.2.1-es alfejezetben). A migrálás azonban óhatatlanul változtatást jelent, 
hiszen a fájlok informatikai specifikációja más lesz, mint eredetileg volt. Informatikus szakértők egybe-
hangzó véleménye szerint nem lehetséges veszteség nélkül migrációt végrehajtani. (Az persze nem 
mellékes körülmény, hogy a veszteség milyen részeket érint és milyen mértékű.) Az alapvető kérdés: 
mennyire tekinthetjük hitelesnek azokat az elektronikus iratokat, amelyek ilyen változásokon estek át?

A hitelességnek különböző fokai vannak a hagyományos iratoknál. Egy adásvételi szerződésnek szi-
gorú formai és tartalmi szabályai vannak, nem elég például csak az aláírás, tanúk is kellenek, sőt, min-
den oldalt minden aláírónak a kézjegyével kell ellátnia. Egy egyszerű, minden irattárban előforduló 
emlékeztetőnél már nincsenek pontos szabályok, de ajánlatos a készítőjének aláírnia, különben ko-
rántsem biztos, hogy hitelesnek bizonyul egy jogi, vagy akár egy adminisztratív eljárásnál. Mindezek 
ellenére a levéltárban őrzött iratok igen nagy százaléka nincs aláírással ellátva, ez azonban nem je-
lenti azt, hogy ezek egyáltalán nem tekinthetők hitelesnek. Vannak közismert technikák (például pe-
csételés, jelzetelés), melyek növelik a hitelességet, ezeken kívül azonban léteznek más, bonyolultabb 
hitelerősítő tényezők is. A szerv iratkezelését pontosan rögzítő szabályzat, irattári terv, átadókönyvek, 
tételjegyzékek stb. mind ezt szolgálják, sőt az sem mindegy, hogy melyik szerv hozta létre az iratokat. 
A közlevéltár például „hiteles helynek” számít, természetesen nem önmagában, hanem csak akkor, ha 
eleget tesz bizonyos szervezeti és formai követelményeknek, amelyek elsősorban a feldolgozás minő-
ségében, pontosabban szólva az eljárások pontos szabályozásában és dokumentálásában, valamint a 
készült nyilvántartások és segédletek pontosságában ölt testet. Mindezek, ha lehet ilyent mondani, 
még fokozottabban érvényesek az elektronikus környezetben született iratok esetében. De mielőtt rá-
térnék ennek a kifejtésére, lássunk néhány olyan kulcsfogalmat, melyek szükségesek a hitelesség 
kérdésének megértéséhez.

A nemzetközi (angol nyelvű) szakirodalom szerzői — sokszor egymást idézve — több szinonim fogal-
mat is definiálnak, illetve használnak az iratok hitelességének meghatározásánál, a kritériumok felállí-
tásánál, és megkülönböztetik a megbízhatóságot (reliability), valamint a hitelességet (authenticity).146 

Eszerint megbízható az az irat, amely képes megbízható bizonyítékként szolgálni, illetve hiteles az az 
irat, aminek az eredeti, lényeges jellemzőit (tartalom, struktúra és kontextus) sikerült megőrizni az idők 
folyamán. Az érdemi különbség a két fogalom között az időfaktor, az egyik lényegében az irattári, a 
másik a levéltári hitelességet írja körül. (Őszintén szólva számomra elég mesterségesnek tűnik ez a 
distinkció.)

Ennél érdekesebb az azonosság és az integritás fogalma. Egy irat azonosságát mindazok az attribútu-
mok jelentik, amelyek az iratot egyedivé teszik, megkülönböztetik más irattól. Ilyen például az irat lét-
rehozásában közreműködő személyek neve, a keletkezés, illetve az elküldés ideje, a címzett neve, a 
tárgy, az azonosító, a jelzet stb. Az integritás az irat teljességére utaló minden lényeges elem megléte, 
azt bizonyítja, hogy az irat teljes, és nem lett megváltoztatva (ezt számos eljárás, például hozzáférési 
feltételek, naplózás, kapcsolatok rögzítése, mentési szabályok tudják biztosítani).

A hiteles elektronikus iratok legfontosabb követelményei a megbízhatóság, a hitelesség, az azonos-
ság, az integritás, valamint a használhatóság és az eltarthatóság. Ezeket a feltételeket akkor lehet biz-
tosítani, ha az iratok keletkezésekor, használatakor, levéltári átvételekor, feldolgozásakor, használata-
kor és őrzésekor

• az iratok képzése, az információhoz való hozzáférés, az adatok változtatása és törlése megfelelő-
en kiépített jogosultsági rendszer alapján történik, és az eljárások megfelelően dokumentáltak 
(naplózás);

145 Terry Eastwood: The Appraisal of Electronic Records: What is New? (Comma 2002/1-2, 77. old.)
146 Lásd például Andrew McDonald i.m. 10. old. vagyJosef Zwicker: Some Problems of Authenticity in an Electronic Environ-
ment, ICA Pre-Congress Meeting — Vienna  2004 (Papers of the Internationa Conference, Elblag, May 22-24, 2003, edited by 
W. Stepniak, Warszawa 2003, 162. old.).
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• az iratoknak egyedi azonosítójuk van (részben metaadat által);

• minden irathoz megfelelő metaadat tartozik, amely kapcsolatot jelent az irat és a munkafolyamat, 
valamint az irat és más kapcsolódó iratok között;

• a metaadat az irat keletkezésétől kezdődően dokumentálja az irat sorsát (például rögzít minden 
formátumváltozást), és az irathoz hasonlóan védett;

• az iratokat rendszeresen ellenőrzik, hogy a szükséges konvertálás kellő időben megtörténjen;

• minden irat automatikusan vagy csekély beavatkozással exportálható nyílt őrzési formátumokban 
anélkül, hogy lényeges tartalom-, struktúra- vagy kontextusveszteség történne;

• az iratokhoz megfelelő dokumentáció tartozik, melyből kiolvashatók a kontextusok és a struktúra;

• az iratok megfelelően védettek megsemmisülés és károsodás ellen.147

A fentebb említett INTERPARES projekt is hasonló követelményeket állapított meg, a megközelítése 
és a módszere azonban eltérő volt. Első lépésként a projekt egyik munkacsoportja — amerikai módon 
— szisztematikus elemzés alá vetette és elemekre bontotta az iratokat (dokumentumformák [külső és 
belső formaelemek], elektronikus aláírás, annotációk, kontextus, médium)148, a kontextusokat (jogi, ad-
minisztratív, proveniencia-, eljárási, dokumentációs, technológiai), a szervezeti modelleket (operációs 
szintű rendszerek, tudás szintű rendszerek, irányítási szintű rendszerek, stratégiai szintű rendszerek), 
az információ-bevitelt, az eljárásokat és az outputokat (azaz a műveletek eredményeként keletkezett 
iratokat).149 Az elméleti előkészítés után pedig kidolgozták az iratok hitelességéhez szükséges rendkí-
vül részletes követelményrendszert (Benchmark and Baseline Requirements), ami átfogja az irat éle-
tének egész ciklusát, kiterjed az irattári fázison túl a levéltárosi iratértékelésre, az elektronikus iratok 
beszállítására, karbantartására, másolására, állományvédelmére és migrálására.150

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az elektronikus iratok hitelességének megítélésénél a hagyo-
mányos iratokhoz képest jóval nagyobb súllyal esnek latba az iratok közötti összefüggések, a kohe-
rencia, az iratok élete során alkalmazott szabályzatok, eljárások és technikák, a beépített biztosítékok 
és a megfelelő dokumentáció.

A hitelességgel kapcsolatban még egy, a levéltárosokat csak kevéssé érintő kérdésről kell röviden 
szólni: az elektronikus aláírásról. Mint ismeretes, a világon az ún. kétkulcsos elektronikus aláírás ter-
jedt el, melynek az a lényege, hogy minden jogosult személynek két kulcsa (kódja) van: egy író kulcs, 
ez titkos, csak az aláíró ismeri, ezzel „írja alá” az iratot, illetve egy olvasó kulcs, ez nyilvános, ezzel le-
het ellenőrizni, hogy valóban az illető személy írta-e alá a kérdéses iratot. Mind az író, mind az olvasó 
kulcs tulajdonképpen egy-egy szoftver, az első egy szigorúan titkos, jogosultanként változó kulcs (kód) 
szerint elemzi az iratot, majd az elemzés eredményeként egy záró kódot generál, amit az irathoz ren-
del („aláírja”). Mivel minden egyes irat eltérő — kivételek a másolt fájlok — ezért az „aláírás” iratonként 
eltérő lesz. Az olvasó kulcs, ami nyilvános, két szempontból vizsgálja az „aláírt” iratot: 1) tartalmazza-e 
a jogosult személy kulcsát a generált kód, 2) az iratot az „aláírás” után megváltoztatták-e (ha igen, ak-
kor a záró kód nem „passzol"). Ha az első kérdésre a válasz igen, a másodikra pedig nem, akkor az 
irat „aláírása” hiteles.

Az elektronikus aláírás sem nem megfejthetetlen, sem nem örökkévaló. Becslések szerint az informa-
tika fejlődése olyan gyors, hogy az aláíró algoritmusok 5-10 éven belül feltörhetők lesznek, tehát maxi-
mum ilyen időközönként szükségessé válik új aláírások kibocsátása, illetve a már aláírt dokumentu-
mok újrakódolása. A magyar jogszabályalkotók ennél rövidebb intervallummal számolnak, és eleve 
csak 1-3 évre adnak ki kulcsot (az időhatár attól függ, hogy milyen biztonsági fokozatú a kulcs), ami 
azt jelenti, hogy a megszabott idő után az aláírás már nem hiteles, hacsak egy újonnan kibocsátott 
kulccsal nem frissítették azt. Az állandó frissítés a levéltárak számára megoldhatatlan, de ha jobban 
belegondolunk, akkor ez nem is az ő feladatuk, ők csak azért vállalnak felelősséget, hogy az átvétel 

147 A felsorolás Andrew McDonald i.m. 27. old. alapján készült, amely az ISO 15489-1-es szabványra épül.
148 Heater Macneil: Providing Grounds for Trust: Developing Conceptual Requirements for the Long-Term Preservation of Aut-
hentic Electronic Records (Archivaria 50 Fall 2002, 56-67. old.). A kategórizáláson érezhető a diplomatika hatása, ami nem vé-
letlen, mert az INTERPARES spiritus rektora, Luciana Duranti, szülőhazájában (Olaszországban) diplomatikát tanult és sokáig 
azzal is foglalkozott. Új hazájában, Kanadában aztán később igyekezett összekapcsolni a diplomatikát a modern archivisztiká-
val — ezzel kapcsolatban egy sor tanulmánya jelent meg az Archivaria 1989-1991-es évfolyamaiban —, majd, amint a példánk 
is bizonyítja, az elektronikus iratokkal.
149 Anne J. Gillilan-Swetland: Testing our Truths: Delineating the Parameters of the Authentic Archival Electronic Record (Ameri-
can Archivist vol. 65 Fall/Winter 2002)
150 A követelmények elolvashatók az INTERPARES honlapján, valamint jó összefoglalót ad Heater Macneil idézett műve (ő még 
nem tárgyalja az INTERPARES2-t).
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óta hitelesen őrzik az iratokat, erre pedig a garanciát maguk az iratok, az átvételi, a kezelési és az őr-
zési körülmények adják, mint ahogy arról az előbbiekben szó volt.

Az elektronikus aláírás csak megfelelő jogi feltételek mellett és kellően kiépített infrastruktúrával műkö-
dik, olyan akkreditált szervezetekkel, melyek előállítják a (szigorúan titkos) szükséges szoftvert és 
hardvert, kiadják, nyilvántartják és őrzik az aláírás-címpéldányokat. Szabályozni kell az aláírás-kibo-
csájtó és címpéldányőrző szervezetek jogutódlásának a kérdését is. Magyarországon már felálltak az 
első ilyen szervezetek.151

Levéltári szakmai és jogi szempontból az a fő kérdés, hogy mi történjen az elektronikusan aláírt iratok-
kal akkor, amikor konvertálni (migrálni) kell azokat elavulás miatt. Ez ugyanis a dokumentum megvál-
tozását jelenti, aminek következtében az olvasó kulcs nem hiteles iratot fog jelezni. Többféle ötlet 
hangzott el levéltáros berkekben, például, hogy ezeket az iratokat külön — természetesen megfelelő 
hivatkozásokkal ellátva — ki kell gyűjteni, az állományt az aláírt irattal együtt pedig migrálni kell (a hi-
telesség megállapítása pedig legyen a bíróság gondja), vagy hogy a kérdéses iratokat XML-be kell 
„csomagolni” (hogy ki tudja elolvasni a „csomagot”, az más kérdés). Summa summarum, ezek az ötle-
tek nem adnak megoldást arra a dilemmára, hogy ha konvertáljuk az aláírt iratokat, akkor elveszik a 
szigorúan vett hitelességük, ha pedig nem konvertáljuk őket, akkor egy idő után olvashatatlanok lesz-
nek. Bár erre vonatkozóan még nincs tapasztalat, valószínűleg a levéltár hitelességi garanciája, ami 
az egész irategyüttesre vonatkozik, hitelessé fogja tenni az elavult elektronikus aláírással aláírt, levél-
tári őrizetben lévő iratokat is.

8.3 Irattári és levéltári követelmények, szabványok  

A szerveknél és személyeknél keletkező elektronikus iratok szabályozásának (szabványosításának) 
igénye két fő ok miatt vált világszerte szükségessé: a hitelesség és a hozzáférhetőség miatt. Az előző 
alfejezetben foglalkoztunk a hitelességgel, ezúttal a hozzáférhetőség szempontjából közelítjük meg a 
kérdést. Mivel a két szempont gyakran keveredik, sőt, elválaszthatatlan (ha nem tudjuk olvasni, hasz-
nálni az iratokat, a hitelesség mit sem ér), a két megközelítés között sok az átfedés, az előző alfejezet-
ben felsorolt követelmények például szerepelhetnének itt is.

A fejlett elektronikus közigazgatással bíró országokban mind meghozták a szükséges jogszabályokat, 
kidolgozták azokat a követelményeket, modelleket vagy szabványokat, melyek az egységesítést szol-
gálják. Egyes országokban meglepően nagyvonalú a szabályozás, például az ausztrál National Archi-
ves a Digital Rekordkeeping Guidelines című ajánlásában csak utal a szerveknél létező sokféle irat- 
és tartalomkezelő rendszerre (a metaadatokkal kapcsolatosan viszont már sokkal szigorúbb).152 A kö-
vetkezőkben egy olyan nemzetközi ajánlással ismerkedünk meg, amely mintául szolgált sok ország-
ban hasonló követelmények kidolgozásához, kvázi szabvánnyá vált.

8.3.1 Iratkezelő rendszerek

Európai nemzetközi fórumon az elektronikus iratkezelésre vonatkozó egységes követelmények igénye 
először az 1996. évi DLM-Fórumon merült fel.153 Az Európai Bizottság IDA (Interchange of Data bet-
ween Administrations) nevű programja alapján kapott megbízást a DLM-fórum egy általános elektroni-
kus ügyiratkezelő rendszermodell kidolgozására. A munka 2001 elején zárult, a létrehozott dokumen-
tum a Model Requirements for the Management of Electronic Records, rövidítve a MOREQ nevet kap-
ta.154 Az eltelt évek bebizonyították, hogy a MOREQ az eddigi legsikeresebb elektronikus iratkezelési 
szabvánnyá vált, és már Európán kívül is alkalmazzák. A MOREQ tulajdonképpen egy követelmény-
rendszer, az iratkezelést fázisokra és elemekre bontja, melyekhez követelményeket rendel.

A MOREQ részletes ismertetése messze meghaladná ennek a disszertációnak a kereteit, egyébként 
is csak áttételesen érinti a levéltárakat, igaz, szervek iratkezeléséről lévén szó, nagyon fontos ez az 
áttétel. A következőkben inkább általánosságokban tekintem át ezt a követelményrendszert, egy-egy 
konkrét példával világítva meg a követelmények jellegét.

A MOREQ az alábbi témákat tárgyalja:

151 Az elektronikus aláírásról szóló törvény (2001. évi XXXV. ), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján.
152http:// www.naa.gov.au/recordkeeping/er/guidelines.html  
153 A DLM Fórumot (DLM = Document Lifecycle Management) az Európai Bizottság hozta létre 1994-ben. A honlapja: http://dlm-
forum.typepad.com/
154 A magyar fordítás olvasható a http://www.inform-consult.com/download/moreq/MoReq_Hungarian.pdf címen.
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• Irattári terv (konfigurálás, tételek és ügyiratok, ügyiratdarabok, az irattári terv karbantartása).

• Ellenőrzés és biztonság (hozzáférés az adatokhoz, eseménynaplózás, az adatok mentése és 
helyreállítása, az iratok nyomon követése, az iratok hitelessége, biztonsági kategóriák).

• Iratok megőrzése és selejtezése (selejtezési idő, felülvizsgálat, áthelyezés, exportálás és meg-
semmisítés).

• Iratok rögzítése (rögzítés, adat importálása, irattípusok, e-mail kezelése).

• Azonosítók (egyediségük, hierarchikus felépítésük, létrehozásuk).

• Adatok keresése, visszanyerése és kijelzése (keresés, adatvisszanyerés, iratok kijelzése, nyomta-
tás).

• Adminisztratív funkciók (általános ügyviteli szempontok, jelentések, iratok módosítása, törlése és 
átszerkesztése).

• Egyéb funkciók (nem elektronikus iratok kezelése, hibrid ügyiratok, iratkezelés, workflow, elektro-
nikus aláírás, titkosítás, elektronikus vízjelek, interoperabilitás és nyitottság).

• Nem funkcionális követelmények (könnyű felhasználhatóság, teljesítmény és skálázhatóság, rend-
szerelérhetőség, műszaki szabványok, jogi és szabályozási követelmények, külső adatkezelés, 
hosszú távú megóvás, technológiai elavulás).

• Metaadatok (alapelvek, metaadat-elemek tételhez, ügyirathoz és ügyiratdarabhoz, a metaadat-e-
lemek rögzítése, metaadatelem-kivonatok rögzítése).

Most lássunk egy konkrét példát: milyen követelményeket fogalmaz meg a MOREQ az irattári tervvel 
kapcsolatban?

Az elektronikus iratkezelő rendszer

• támogassa a szervezet már meglévő irattári tervét (legyen vele kompatibilis);

• az ügyiratok tetszés szerinti számú, de minimálisan három szinttel rendelkező hierarchiába legye-
nek rendezve;

• konfiguráláskor opcionálisan tegye lehetővé indexelési mechanizmus(ok) definiálását;

• támogassa egy új irattári terv létrehozását (ha a szerv új irattári terve akar);

• tegye lehetővé, hogy újabb tételeket iktassanak be bármely ponton, bármelyik tételen belül, felté-
ve, hogy ott nincsenek ügyiratok tárolva;

• ha grafikus felhasználói interfésszel alakították ki, támogassa a tallózást és a grafikus navigálást, 
valamint az elektronikus iratok kiválasztását, visszakeresését és megjelenítését;

• támogassa többféle irattári terv definiálását és egyidejű használatát (erre például két szervezet 
egybeolvadásakor lehet szükség);

• biztosítsa az irattári terv hálózati karbantartási/frissítési lehetőségét.

Amint az a fentiekből sejthető, a MOREQ sikerének egyik titka az, hogy kellően általános, ugyanakkor 
eléggé konkrét is, ezáltal rugalmasan alkalmazható sokféle, eltérő hagyományú irattári rendszerhez. 
Kitűnő „sorvezetőt“ jelent iratkezelési szoftverek tervezésekor. Mindezek ellenére az adaptációja nem 
problémamentes, mert az iratkezelési hagyományok országonként eltérők.

A magyarországi alkalmazásnál gondot jelenthet mindjárt az iratszintek elnevezése és meghatározá-
sa. A MOREQ, mint fentebb említettük, minimum három szint alkalmazását írja elő, de csak néhányat 
nevesít, több közülük csak nehezen vagy egyáltalán nem fordítható le magyarra:

• Class: az irattári rendszer egy hierarchikus ága ügyirattól fölfelé. A hazai gyakorlatban ez lehet 
egy sorozat vagy tétel. Ha a classt úgy tekintjük, mint a besorolás (irattári terv) alapját, akkor in-
kább a tételnek felel meg. (Nem világos, hogy a definíció miért használja az „ág”-szót. Egy ágon 
— ügyirattól fölfelé — lehet több szint is, ezekre viszont nem lehet egy fogalmat [class] használni. 
Valószínűleg pontatlan megfogalmazásról van szó, és az ügyirat fölötti közvetlen szint értendő 
alatta.)

• File: ügyirat.

• Record: az irattári rendszerbe került irat, az ügyirat része.
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• Volume: az ügyirat olyan része, amit a kezelhetőség céljából különítettek el, például terjedelmi 
vagy méretbeli okok miatt (magyarul talán ügyiratrész).

• Document: az irat része, olyan rögzített információ vagy objektum, ami egy egységnek tekinthető 
(iratdarab).

Sokaknak nehézséget okozhat a MOREQ azonosító-felfogása. A magyar állami szerveknél mind a 
mai napig elterjedt egységes iktatószám rendszer (alapszámos iktatás), melyben az iktatószámok ön-
magukban nem tükrözik az irattári belső szerkezetet, nehezen egyeztethető össze a hierarchiát meg-
követelő MOREQ-előírással. Ugyancsak alkalmazhatatlan az a széleskörű magyar irattári gyakorlat, 
hogy az ügyiratok besorolása (tételszámozása) csak a lezárásuk után, az irattárba tétel előtt történik 
meg.

Érdekes feladat az INTERPARES és a MOREQ összehasonlítása. Az INTERPARES az elektronikus 
iratból indul ki, ezt boncolgatja, szedi apró alkotó elemekre, és mindent abból ítél meg, hogy mennyire 
szolgál bizonyítékként (elsősorban adminisztratív és jogi szempontból). Bár arra törekszik, hogy az irat 
teljes életciklusát lefedje — ellentétben a MOREQ-kel, amely a levéltári ciklussal nem foglalkozik —, 
az INTERPARES követelményrendszere nagyon statikus, nehezen áttekinthető, töredezett, egysíkú a 
munkamódszere és a „hitelességi csőlátása” miatt. A MOREQ viszont a funkcionalitásból indul ki, 
ezért nem statikus, áttekinthető, rugalmas és sokoldalú. A 2.4-es alfejezetben beszéltem az ún. irattári 
paradigmáról, illetve képviselőiről, akik az iratot csak bizonyítéknak tekintik, és emiatt az irat bizonyító 
erejét, kontextusát, valamint a formai-strukturális jegyeit abszolutizálják. Az INTERPARES-ben jól lát-
hatók ennek a szemléletnek az erényei, de még inkább a hátrányai.

8.3.2 Metaadatok

Az elektronikus iratokhoz ugyanúgy hozzátartoznak metaadatok, mint például a digitális iratképek 
gyűjteményeihez. Tulajdonképpen a metaadatok teszik szervezett rendszerré az elektronikus iratokat. 
A 6.2.4-es alfejezetben a digitalizált iratanyaggal (főleg kép- és hangfájlokkal) kapcsolatosan vizsgál-
tuk a metaadatokat, és ott szerepel egy felosztás, mely szerint a metaadatok lehetnek leíró, adminiszt-
ratív és strukturális jellegűek. Ez itt is érvényes, de lehet más szempontból is kategorizálni a metaada-
tokat:155

• Irattáriak: ezek a szerveknél az iratkezelő rendszer működése során az elektronikus iratokkal 
együtt, általában automatikusan generálódnak. Tartalmazhatják a szerző nevét, a keletkezés dá-
tumát, az irat címét, minősítési fokát, az irathoz rendelt kulcsszót stb.

• Levéltáriak: ezeket az irat lezárása után adják vagy a szervnél vagy a levéltárban beszállítás után. 
Tartalmazhatják az utolsó iratellenőrzés dátumát és az iratképző szerv nevét stb.

• Technikaiak: az elektronikus iratok technikai megértéséhez és kezeléséhez szükséges adatok, 
melyek keletkezhetnek akár a szerveknél, akár a levéltárban. Kívánatos, hogy a szervnél automa-
tikusan generálódjanak, levéltárban pedig csak akkor, ha ott az iratok konvertálására (migrálásá-
ra) kerül sor.

A metaadatok együttesét adatbázisnak is tekinthetjük, nemcsak informatikai (technikai), hanem levél-
tártani szempontból is, ezért érdemes azokat, vagy egy részüket levéltártani elveknek megfelelő adat-
bázisként felépíteni, ugyanis a használatuk mindennapi feladat lehet. Például a technikai adatok nél-
külözhetetlenek a karbantartásnál vagy migrálásnál: figyelni kell, hogy milyen kifutó, elavuló formátu-
mú fájlok hol vannak. Egy levéltártani példa: az iratok tárgya, illetve a hozzájuk rendelt kulcsszavak a 
szervnél még csak metaadatként funkcionálnak, a levéltárban viszont fontos részei lehetnek a szak-
mai adatbázisnak.

A metaadatok kitüntető szerepe miatt a szabványosításuk éppen olyan fontos feladat, mint az elektro-
nikus iratok, illetve az őket létrehozó iratkezelés egységesítése. Számtalan nemzeti szabvány olvas-
ható a szakirodalomban, amelyek többnyire a szerveknél generált metaadatok egységesítését céloz-
zák, ezek természetesen figyelembe veszik az iratkezelés nemzeti hagyományait.156 A következőkben 
egy olyan nemzetközi ajánlást ismertetek, az ún. Dublin Core-t, a „dublini mag”-ot, amely az elmúlt 
években — a MOREQ-hez hasonlóan — sok nemzeti szabvány kiinduló pontja lett. A nevét egy ame-

155 Andrew McDonalds (szerk.): Electronic Records: a Workbook for Archivists (ICA Studies 2005, 38. old.
156 Ilyen például a brit Government Metadata Standard (www.nationalarchives.gov.uk/documents/egov_framework) vagy az 
ausztrál Recorkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies (www.naa.gov.au/recordkeeping/er/guidelines.html).
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rikai (ohio-i) kisvárosról kapta, mert ott ülésezett az a munkacsoport, amelyik azt kidolgozta, a mag-ki-
fejezés pedig arra utal, hogy csak az alapvető, legfontosabb követelményeket tartalmazza.157

A Dublin Core-nak van egy „belső magja”, pontosabban szólva 15 olyan adateleme, amely a legfonto-
sabbnak tekinthető:

• Létrehozó: az iratot létrehozó személy vagy szerv.

• Közreműködő: az irat létrejöttében közreműködő személy vagy szervezet.

• Kiadó: szerv vagy személy, aki hozzáférhetővé teszi az iratot.

• Azonosító: tipikusan irattári vagy levéltári jelzet.

• Cím: az irat címe.

• Tárgy: az irat tárgya kulcsszavak vagy kulcsmondatok formájában.

• Típus: az irat típusa.

• Érvényesség: az irat tárgyának földrajzi, időbeli vagy illetékességi köre.

• Dátum: az irat életciklusán belül egy fontos esemény dátuma vagy időköre.

• Leírás: az irat tartalmának rövid összefoglalója.

• Nyelv: az irat nyelve.

• Forrás: az irat forrása, ahonnan ered.

• Formátum: fájlformátum, fizikai adathozdozó vagy egyéb adatok, például hangdokumentum időtar-
tama.

• Kapcsolat: más, kapcsolódó iratok.

• Jogok: az irathoz kapcsolódó jogok, például szerzői jog.

A fenti 15 adatelemen kívül 40 kiegészítő elemet is meghatároz a Dublin Core, többek között:

• Hozzáférési jogok

• Elérhetőség: mikor válik elérhetővé [kutathatóvá] az irat.

• Korábbi és jelenlegi formátumok: migrációnál fontos adat.

• Korábbi és jelenlegi verziók

• Hordozók: fajtája, típusa.

• Proveniencia: a tulajdonos és/vagy az őrző személy neve az irat létrehozása óta.

A fentiekből jól látható, hogy ez a szabvány túl általános és a levéltárakban csak módosításokkal, ki-
egészítésekkel alkalmazható. Levéltári nézőpontból négy csoportba foglalhatók az eltérések és a hiá-
nyosságok:

1. Az alkalmazott terminus technikusok egy része csak módjával felel meg a levéltári-irattári fogal-
maknak (például az elérhetőség alkalmazható a hozzáférési [kutatási] korlátozásokra; az irattárak-
ban-levéltárakban alkalmazott dátum-évkör meghatározásnak csak részben felel meg a dátum- és 
az érvényesség-elem).

2. Irattárakban-levéltárakban használt alapvető fogalmak hiányoznak, például a címzett neve, a mi-
nősítés az őrzési idő vagy a selejtezés.

3. Nem veszi figyelembe az irattári-levéltári iratok legfontosabb jellemzőit: a hierarchiát, a struktúrát, 
a szinteket. Egyedül a kapcsolat-elem használható itt, ez azonban kevés a kapcsolatrendszer 
megjelenítéséhez, arról nem beszélve, hogy a hierarchikus jelleg miatt más és más szinten más 
és más metaadatok rögzítendők (például ügyiratdarabnál vagy ügyiratnál fel kell tüntetni a verzió-
számot, ugyanez azonban tétel- vagy sorozatszinten már értelmetlen).158

4. Nem követi az iratok életciklusát, főleg nem különíti el az iratok irattári és a levéltári fázisát. Pedig 
nagyon hasznos lett volna erre (is) építeni, mert ahogy azt az INTERPARES-nél láttuk, a folyama-

157 Lásd: Dublin Metadata Core Element Set, http://purl.oclc.org/dc
158 A MOREQ ebből a szempontból mintaértékű, mert szintenként külön tárgyalja a rögzítendő metaadatokat.
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tok, illetve stációik rögzítése metaadatok által nagyon fontos a hitelesség szempontjából, és a 
MOREQ is bebizonyította, hogy a különböző funkciók elkülönítése (szintén metaadatok révén) el-
engedhetetlen az elektronikus iratok megértéséhez és rekonstrukciójához.

A Dublin Core nemzetközi szabvánnyá vált,159 és se szeri se száma a hivatkozásoknak. Az irattárosi-
levéltárosi közösség azonban — gyaníthatóan főleg a fentebb említett eltérések, illetve hiányosságok 
miatt — viszont komoly fenntartással viszonyul hozzá, és legfeljebb kiindulási pontnak tekinti saját 
szabvány létrehozásához. Csak címszavakban álljon itt egy példa a brit kormányszervek által az irat-
kezelés során kötelezően rögzítendő metaadatokról160 (mind a hasonlóság, mind az eltérés jól látható):

• Azonosító

• Cím

• Tárgy

• Iratképző

• Dátum

• Címzett

• Irattípus

• Kapcsolat

• Nyelv

• Helyszín

• Jogok

• Selejtezés

• Elektronikus aláírás

• Megőrzés

• Mandátum (az iratképzőé).

8.3.3 Fájlformátumok

Az elektronikus iratok archiválásnál a fájlformátumok jelentik az egyik legnehezebben kezelhető prob-
lémát. A formátumok éppen olyan gyorsan változnak, mint a szoftverek, egyébként is hardver- és 
szoftverfüggő a megjelenítésük és használatuk. A levéltárak alapvető dilemmája az, hogy a mennyire 
csökkentsék az átveendő fájlformátumok számát. Ha mindent vagy nagyon sokféle formátumot elfo-
gadnak, akkor előbb vagy utóbb — a fentebb említett függés miatt — megjelenítési és használati 
gonddal néznek szembe. Ha erősen redukálnak — azaz megkövetelik a szervektől, hogy a maradan-
dó iratokat bizonyos formátumokban adják át —, akkor a konvertálások miatt (már a jelenben is) meg-
jelenítési és hitelességi gondok merülhetnek fel.

Nincs egységes álláspont a nemzetközi szakirodalomban és gyakorlatban. Bár általánosságban el-
mondható, hogy a levéltárak arra törekszenek, hogy többé vagy kevésbé korlátozzák a beszállítandó 
formátumok számát, a skála nagyon széles, a szigorú dán gyakorlattól a megengedő britig sokféle pél-
dát találunk.161 Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a liberális britek is hagynak maguknak egy kiska-
put, amikor jogszabályban írják elő, hogy a kormányzati iratkezelő rendszereknek képesnek kell lenni-
ük XML-formátumban exportálni az adatokat, ami erős formátum-egységesítést jelent, és ezzel a lehe-
tőséggel élnek is.162 Vannak olyan megoldások, amelyek áthidalhatnak ellentétes szempontokat. Pél-
dául a levéltár alkalmazhat kettős formátumrendszert, egyet megőrzési, egyet pedig kommunikációs 
céllal. Erről már részben volt szó az előzőekben, amikor említettem, hogy a képfájloknál a biztonsági 

159 A Nemzetközi Szabványügyi Hivatal (ISO) 2003-ban saját szabványába foglalta a Dublin Core fentebb felsorolt 15 legfonto-
sabb követelményét ISO Standard 15836-2003 szám alatt.
160 Requirements for Electronic Records Management Systems (Public Record Office, forrrás: http://www.nationalarchives.-
gov.uk/documents/requirementsfinal.pdf)
161 Kenyeres István: A Nemzetközi Levéltári Tanács 2004. évi bécsi kongresszusa (Levéltári Szemle 2005/3, 16-17. old.)
162 E-Government Policy for Electronic Records (www.nationalarchives.gov.uk/documents/egov_framework.pdf, 18. old.), illetve 
Kenyeres István i.m. 16. old.
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példány lehet TIFF-formátumú, a használati pedig JPEG (6.5.2.1-es alfejezet), és a későbbiekben is 
olvashatunk majd egy, az elektronikus iratokra kidolgozott analóg példát (8.4.2.1-es alfejezet).

A formátumok számának csökkentését három módon lehet elérni:

1. A szervek elektronikus iratkezelési rendszere már eleve a követelt fájlformátumokat produkálja — 
erre jogszabályban kell kötelezni őket.

2. A szervek többféle fájlformátummal dolgoznak, de a levéltárnak már csak az előírt formátumokra 
konvertálva adják át az iratokat — ez is megfelelő jogszabályi háttért feltételez.

3. A szervek többféle fájlformátumban adják át az iratokat a levéltárnak, az egységesítés (csökken-
tés) konvertálás útján a levéltárban történik.

A legjobb megoldás az első, mert így az iratok lényegében változtatás nélkül kerülnek a levéltárba, el-
fogadható a második, hátránya a helybeni konvertálás, ami óhatatlan információ-vesztéssel jár. (Az 
elektronikus irat teljes életciklusát tekintve elkerülhetetlenek a konvertálások, a veszteségek miatt 
azonban arra kell törekedni, hogy ezeket a műveleteket minél ritkábban kelljen elvégezni.) A legrosz-
szabb a harmadik megoldás, mert a konvertálás technikailag bonyolult és rendkívül költséges feladata 
a levéltár költségvetését és szakszemélyzetét terheli. (A levéltárnak a későbbi konvertálások [migrálá-
sok] során már egy viszonylag egységes formátumú adattömeget kell átalakítania, ami egyszerűbb fel-
adat.)

Mielőtt áttérnénk a konkrét fájlformátumokra, lássuk, hogy milyen szempontokat érdemes érvényesíte-
ni a kiválasztásnál. A Nemzetközi Levéltári Tanács elektronikus iratokról szóló kézikönyve jó össze-
foglalót ad erről.163 Eszerint a levéltár által befogadott formátumok

• jelenítsenek meg minden fontosnak tartott információt és kapcsolatot;

• legyenek nyílt kódúak, és nemzetközi vagy nemzeti szabvány által elismertek;

• legyenek hosszú életűnek és széles körben elterjedtek;

• legyenek hozzáférhetők és további konvertálásra alkalmasak;

• legyenek hardver- és szoftverfüggetlenek;

• legyenek alkalmasak az eredeti rendszerbe való visszakonvertálásra.

Nagy biztonsággal elmondhatjuk, hogy nincs olyan levéltár, amely maradéktalanul eleget tesz a fenti 
kívánalmaknak. Arra azonban mind törekszik, hogy a szempontok közül minél többet érvényesítsen. 
Mivel nincs örökéletű formátum, a levéltáraknak érdemes mereven rögzített szabályok helyett rugal-
masan követniük a technikai fejlődést, és az általánosan elterjedt irattípusok befogadására folyamato-
san felkészülniük, azaz az ajánlásaikat rendszeresen felül kell vizsgálniuk, így alkalmazkodva a szá-
mítástechnikai változásokhoz. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy nem kell követelményeket 
megfogalmazniuk a szervek iratkezelési rendszereinek kialakításakor, de ezeket az ajánlásokat min-
dig az adott időszak technikai fejlődéséhez mérten kell megtenniük, és a lehető leghosszabb távon is 
kompatibilis fájlformátumok használatát kell elérniük az iratképző szerveknél.

A következőkben néhány alapvető irattípusnak és leggyakoribb fájlformátumaiknak levéltári alkalmaz-
hatóságát tekintjük át.

8.3.3.1 Egyszerű szövegek

Az iratkezelési rendszerekben ez a leggyakoribb irattípus, ezért a levéltáraknak különös figyelmet kell 
fordítaniuk a megfelelő követelmények kialakítására. Mint oly’ sokszor, a szövegfájloknál is gyakran 
kényszerülnek kompromisszumokra a levéltárak. A fő dilemma abban áll, hogy a leginkább elterjed 
formátumok, mint például a Microsoft Word- (RTF, DOC) vagy az Adobe Portable Document Format- 
(PDF) fájlok jogvédettek, nem nyílt kódúak és erősen szoftverfüggőek. (A PDF-nek nagy előnye a 
word-del szemben, hogy az irat platformtól függetlenül megtartja a formáját, ráadásul az olvasó prog-
ram ingyenesen letölthető az internetről, írni viszont csak vásárolt szoftverrel lehetséges.) A széles el-
terjedtség és a korábbi saját verziók támogatása azonban olyan nagy biztonságot ad, hogy sok levél-
tár gond nélkül elfogadja ezeket a formátumokat, mondván, hogy a konvertálásuk a későbbiekben 
nem jelent majd nagy terhet.164

163 Andrew McDonalds (szerk.): Electronic Records: a Workbook for Archivists (ICA Studies 2005, 41. old.).
164 Például az ausztrálok (http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/keeping_er/append_a.html)
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Megoldásként kínálkozik az egyszerű szövegfájl (TXT), ez azonban a nyers szöveg visszaadásán kí-
vül alig tud többet nyújtani, a formázás — az egyszerű tabulátorok és a bekezdések megjelenítését 
nem számítva — teljes mértékben elveszik.

Mindazonáltal van olyan megoldás is, amely minden tekintetben figyelembe veszi az előző alfejezet-
ben felsorolt követelményeket: az egyszerű szövegeket SGML vagy XML-formátumban kell létrehozni. 
Így nemcsak olyan szöveget kapunk, amely nyílt kódú, szabványos, konvertálható, hardver- és szoft-
verfüggetlen stb., hanem ha stíluslapot készítünk hozzá, akkor a PDF-fájlokhoz hasonlóan az eredeti 
formáját is meg tudjuk őrizni, illetve későbbi konvertálásoknál át tudjuk menteni. Ráadásul a karakte-
rek problémája sem jelent gondot, mert az ASCII-szabványt felhasználó SGML-lel vagy XML-lel min-
den karakter kódolható és megjeleníthető (lásd az 5.2.4.1-es alfejezetet). (A népszerű szövegszer-
kesztők vagy saját, vagy szabványos karaktertáblát például ASCII-t vagy Unicode-ot használnak. A 
saját tábla hátránya egyértelmű, az ASCII előnye, hogy könnyen transzferálható, de csak néhány nyu-
gat-európai nyelvet tud hibátlanul megjeleníteni, az Unicode sokkal gazdagabb, de transzferálása már 
nehezebb.)

8.3.3.2 Strukturált szövegek, összetett iratok

A szöveges iratok — a számítógépes hálózatok fejlődésével párhuzamosan — egyre inkább foglalnak 
magukba különböző komponenseket, így utalásokat, ún. linkeket, beágyazott képeket, audio- vagy vi-
deoelemeket stb., nem beszélve az iratok belső, tartalmi szerkezetéről (cím, szerző, tárgy stb.). Ezek 
a komponensek lehetnek külön fájlokban, különböző helyeken, vagy akár egy fájlban is. Ha több fájl-
ban vannak elszórtan, akkor szükséges egy olyan irat, amely leírja a komponenseket és kapcsolatukat 
(ez tulajdonképpen a metaadat kategóriájába tartozik).

Strukturált, összetett iratok visszaadására természetesen nem képes az egyszerű szövegfájl, de a 
népszerű szövegszerkesztők produktumai sem, viszont a korábbiakban (az 5.2.4.1-es alfejezetben) is-
mertetett SGML és XML igen. Bár a formátumok kiválasztásánál a fentiekben felsorolt kívánalmak 
(nyílt kód, szabványosság stb.) mind érvényesek az SGML/XML-re, mindazonáltal ezek a formátumok 
sem csodaszerek, például önmagukban nem képesek a képfájlok megjelenítésére. (Viszont a hozzá-
juk tartalmazó metaadatok már leírhatók velük.) Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy levéltári szem-
pontból az SGML/XML formátumnak nincs valódi versenytársa a strukturált, összetett iratok archiválá-
sánál.

8.3.3.3 Táblázatok

A táblázatok esetében sincs egységes álláspont. Itt is érvényes az egyszerű szövegeknél ismertetett 
dilemma, hogy a széles körben használt de jogvédett formátumokat (például Excel-t) elfogadják-e 
vagy sem. Ha igen, akkor abban bíznak, hogy a majdani konvertálás nem okoz gondot, ha nem, akkor 
egy semleges, szoftverfüggetlen formátumot kell alkalmazni. Ilyen CSV-formátum (Comma Separated 
Variable Format), ahol a mezők (cellák) vesszővel vagy tabulátorral vannak elválasztva. Az 
SGML/XML ennél fejlettebb, és amellett, hogy tökéletesen képes megjeleníteni a táblázatokat, azok 
adatait képes adatbázisszerűen értelmezni.

8.3.3.4 Adatbázisok

A számítástechnika mind szélesebb körű alkalmazása nyomán ez az irattípus vált a legnagyobb levél-
tári problémává az elektronikus iratkezelés területén. Az adatbázisokba rendezett iratok rendkívül erő-
sen függenek a kezelésükre írt alkalmazási szoftverektől, ezek viszont többnyire jogvédettek, csak na-
gyon ritkán fordul elő, hogy a szervek azokat átadják a levéltáraknak. Ha nincs eredeti adatbázis-ke-
zelő szoftver, akkor az általa létrehozott formátumok — hacsak nem szabványosak — többnyire a 
hozzáférést akadályozó tényezővé válnak, tehát ajánlott őket valamilyen szoftverfüggetlen formátumra 
konvertálni (még lehetőleg a szervnél, beszállítás előtt). A nemzetközi szakirodalom kétféle formátu-
mot, esetleg ezek kombinációját ajánlja.

Az egyik a fentebb említett CSV-formátum, melybe az adattáblákat érdemes konvertálni, ezekből a ké-
sőbbiekben könnyen újraépíthető az eredeti adatbázis.165 Nagy hátrány, hogy a táblák ezáltal ugyan 

165 Ezt a megoldást favorizálja az előzőekben gyakran hivatkozott NINCH Guide XIV. fejezete is (The NINCH Guide to Good 
Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials (http://www.nyu.edu/its/humanities/ninch-
guide/).
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rekonstruálhatók, de a közöttük, illetve a mezők közötti kapcsolatok, melyek az adatbázis lényegét je-
lentik, már nem, ezeket külön dokumentumban kell leírni. De van erre más eszköz is, például az XML.

Az XML (és az SGML) a táblák reprezentálására is alkalmas, hiszen a mezők a tag-ekkel elhatárolha-
tók, a kapcsolatok pedig a DTD-ben leírhatók. Mindazonáltal az XML alkalmazása nem problémamen-
tes, mert egy adatbázis áttekinthetetlenül nagy és összetett is lehet. Több variáció is elképzelhető:

• A levéltár átveheti XML formátumban az adatbázist táblánként, a közöttük levő összefüggések le-
írásával. De ebben az esetben már egy kisebb adatbázisnál is lehetetlen a kapcsolatok követése 
számítógép nélkül. (Azaz: megfelelő alkalmazási programot kell írni hozzá.)

• A kapcsolatokat feloldják, és az adatokat normalizált formában egyetlen táblába gyűjtik, majd ezt 
alakítják át XML dokumentummá. Ekkor a hatalmas táblaméret miatt válhat kezelhetetlenné az 
adatbázis.

• Az adatbázist újra fel kell építeni a levéltárban. Ez történhet úgy is, hogy az iratkibocsátó exportál-
ja XML formátumban az adatbázisát, a levéltár pedig importálja (konvertálja) a saját adatbázis-ke-
zelőjébe, ami nem XML-formátumú.

• A levéltár eleve XML alapú adatbázis kezelőt üzemeltet, és ebbe importálja az XML-adatokat.

Az első két megoldás előnye, hogy nem igényel különösebb felkészülést (hardver, szoftver, személyi) 
a levéltár részéről, az adatbázis használhatóvá tételét a kutatóra hárítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a kutatók túlnyomó része nem tudja majd használni azt. A másik két megoldás a kutató, de a le-
véltáros számára is kényelmes, viszont rendkívül munkaigényes és sokba kerül. Adatbázis szervert, 
vagy inkább szervereket kell üzemeltetni, és gondoskodni kell ezek technikai, valamint személyi hátte-
réről.

Az elektronikus iratokat fogadó levéltárnak mindenképpen kell adatbázist üzemeltetnie, hiszen az ira-
tok nyilvántartását elektronikusan kell végezni. A digitálisan kezelt iratoknak a segédletei is digitálisak 
lesznek. Mindezek miatt az utolsó két lehetőség tűnik jó megoldásnak.

8.3.3.5 Képek, mozgókép- és hangdokumentumok

A képek, mozgókép- és hangdokumentumok önmagukban nem állnak meg, mert szövegesen nem ír-
hatók le (sem a tartalmuk, sem a kapcsolatuk más iratelemekkel), és nem lehet keresni bennük, ezért 
az irattárakban és levéltárakban mindig az összetett (strukturált) iratok részét képezik.

A képfájlok esetében a nemzetközi szakirodalom viszonylag egységes álláspontot foglal el, amikor 
hosszú távú megőrzésre, illetve használatra csak néhány formátumot javasol.166

• A TIFF-formátum: mivel adatvesztés nélküli formátum, kiválóan alkalmas szkennelt képek rendkí-
vül jó minőségű és részletgazdag tárolására. Csak korlátozottan tömöríthető, sőt, a biztonság ked-
véért érdemes tömörítetlenül őrizni. Hátránya egyrészt a nagy képméret (emiatt nemigen alkalmas 
számítógépes hálózatokon keresztül történő továbbításra), másrészt az a tény, hogy viszonylag 
széles elterjedtsége ellenére több böngésző nem tudja megjeleníteni.

• GIF-formátum: kis méretű, ezért gyors adatátvitelre kiválóan alkalmas, de a viszonylag gyengébb 
minőség és a tömörítés okozta adatvesztés miatt csak kommunikációs (használati) példánynak ja-
vasolt.

• JPEG-formátum: erősen tömörített, nagyon kis méretű, viszonylag jó minőségű képet ad, az inter-
netnek köszönhetően a legjobban elterjedt formátum. Hátránya az adatvesztés, de ennek ellenére 
ideális használati példány.

• Egyéb képformátumokat (PICT, PCX, BMP stb.) általában egyedi alkalmazások használnak, ezért 
ezek jelenlegi felhasználhatósága is korlátozott, nem beszélve a későbbi időkről, a minőségük 
sem kifogástalan, ezért levéltári alkalmazásuk nem javasolt.

A fentiek ismeretében elmondhatjuk, a levéltárak számára az az ideális megoldás, ha a biztonsági 
(mester) példányok TIFF-formátumban vannak, a kommunikációs (használati) példányokat pedig arról 
konvertálják JPEG-, esetleg GIF-formátumra.

A mozgókép- és hangdokumentumoknál viszont nincs kitüntetett formátum, szinte intézményenként 
változik, hogy ki, milyent őriz és használ. A mozgóképeknél a legelterjedtebbek:167 MPEG-1 és MPEG-

166 V.ö. a 6.5.2.1-es alfejezetben írtakkal.
167 V.ö. a 6.5.2.2-es alfejezetben írtakkal.
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2, Quick Time vagy Windows Media Video, a hangdokumentumoknál a Microsoft WAVE, az MPEG-1 
Layer-3 (MP3) és az Apple Audio Interchange Format.

* * *

Ebben az alfejezetben (8.3.3.) oldalakon keresztül soroltam a pro és kontra érveket a különféle iratok 
fájlformátumaival kapcsolatosan. Lehet, hogy az első pillanatban megoldhatatlan problémahalmaznak 
tűnik az egész kérdés, de ha ismét számba vesszük a javasolt megoldási lehetőségeket, akkor láthat-
juk, hogy szinte mindegyik irattípusnál — az egyszerű és a strukturált szövegeknél, a táblázatoknál és 
az adatbázisoknál — megemlíttetett ugyanaz a „pozitív” formátum: az SGML/XML. (Még a kép- és 
hangdokumentumoknál is van létjogosultsága, mert a hozzájuk tartozó metaadatok ideális formátumá-
nak tekinthető.) Minden lényeges indok amellett szól, hogy — jelenlegi tudásunk szerint — az 
SGML/XML-formátum jelenti a legjobb megoldást mind rövidtávon (elektronikus iratok, adatok cseréje 
irattárak között), mind hosszú távon (levéltári megőrzés).

8.3.4 Adathordozók

A számítástechnikai adathordozókat két nagy csoportra lehet osztani: mágnesesekre és optikaiakra. 
Az első csoportba tartozóknál az adatokat mágnesezett lemez (hajlékony, merev) vagy szalag tartal-
mazza, a másodiknál (CD, DVD) a rögzítés, illetve az olvasás egyaránt lézerfénnyel történik.

A levéltárban alkalmazandó hordozók kiválasztásánál a következő szempontokat kell mérlegelni: sta-
bilitás, élettartam, elterjedtség (szabványosság), kapacitás, kezelhetőség, adatmódosíthatóság (a hite-
lesség miatt fontos). Általánosságban elmondható, hogy a mágneses szalagok-lemezek kevésbé sta-
bilak (hajlamosak a lemágneseződésre), az élettartamuk ezért rövidebb, mint az optikai hordozóké, 
eléggé nehezen kezelhetők (az adatokhoz való hozzáférés lassú, kivéve a merev lemezeket), az ada-
taik módosíthatók, viszont széles körben használatosak, és rendkívül nagy a kapacitásuk. Az optikai 
lemezek stabilak és hosszabb élettartamúak (igaz, mechanikus hatásra nagyon sérülékenyek), általá-
nosan elterjedtek, a kapacitásuk jelenleg még kicsi (de rohamléptekkel nő), könnyen kezelhetők, az 
adataik pedig nem módosíthatók (kivéve az újraírható CD-ket és DVD-ket).

Az elektronikus adathordozók terén is rendkívül gyors a változás és a fejlődés, a szabványok 10-15 év 
alatt elavulnak, ami azt jelenti, hogy a ma használatos adathordozók 20 év múlva jó eséllyel már nem 
lesznek olvashatók. Ezért inkább elméleti jelentőségű egyes hordozók (jellemzően: CD-k és DVD-k) 
gyártóinak állítása, miszerint a termékük élettartama legalább 100 év.

Manapság a levéltárak általában a következő eszközökön vesznek át adatokat (v.ö. a 6.6-os alfejezet-
ben írtakkal):

• CD-ROM, CD-R: az utólagos adatmódosítás lehetetlensége, a technológia igen általános elter-
jedtsége, valamint a média időtállósága és a környezeti hatásokkal szembeni ellenálló-képessége 
miatt levéltárakban általánosan használt eszköz. A kapacitása (650 MB) a rohamosan növekvő 
kép- és hangállományok miatt egyre szűkebbnek bizonyul. Ezért nem tanácsos csak erre építeni a 
teljes adattárolást, mert például pár tucat terrabájt adathoz már több tízezer CD szükséges, ami 
nagyon nehézzé teszi a használatot és karbantartást.168

• DVD: a CD minden előnyével rendelkezik, sőt, a kapacitása általában annak közel nyolcszorosa, 
de a rohamosan növekvő adatmennyiség miatt ez sem elegendő a teljes adatállománynál. (A két-
oldalas és kétrétegű DVD-k, igaz, hogy sokszorosan több adatot tudnak tárolni, de csak kevéssé 
elterjedtek, és a jövőjük bizonytalan, ezért nem ajánlottak.)

• DAT/DDS vagy DLT/SDLT kazetta: nem rendelkezik a CD/DVD biztonsági garanciáival, hiszen az 
adatok utólag is módosíthatók, viszont nagyobb adatmennyiség (több tíz Gb) tárolására és szállí-
tására kiválóan alkalmas.

• ZIP-drive: 100-250 Mb közötti adat tárolására alkalmas, újraírható adathordozó, ritkasága és a 
technológia szabványainak hiánya miatt csak egyéb megoldás híján elfogadható tárolóeszköz, de 
amint a levéltárba kerül, ajánlott más, tartósabb és nagyobb kapacitású hordozóra átmásolni a tar-
talmat.

168 Mindazonáltal vannak olyan levéltárak, melyek a CD-ket tartják a legmegfelelőb adathordozóknak. Lásd Bo Nielsen: Preser-
vation odf Electronic Records: Experiences from Danemark 
(www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_190_NIELSEN_A_DEN01.pdf, 6. old.).
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•  1,44 Mb-os floppy lemez: a rajta tárolt adatok rendkívüli sérülékenysége, használatának rohamos 
szűkülése és csekély kapacitása miatt nem támogatható. A levéltárba került hajlékony lemezeket 
azonnal más, tartósabb és nagyobb befogadó-képességű hordozóra kell másolni.

Nem kell kizárólagosságra törekedni, többféle adathordozó is használható párhuzamosan. Jó megol-
dás például, ha szalagon tárolják a biztonsági példányokat, merev lemezen vagy optikai lemezen a fel-
használói példányokat.

8.4 Levéltári feldolgozás és megőrzés  

8.4.1 Levéltári feldolgozás

A feldolgozást meghatározza, hogy a levéltár az elektronikus iratokat alkalmazói szoftverekkel vagy 
anélkül veszi-e át, ez a kérdés különösen fontos az adatbázis-kezelő programoknál. Már említettem, 
hogy az adatbázisokba rendezett iratok rendkívül nehezen függetleníthetők az őket kezelő szoftverek-
től, ezek viszont többnyire jogvédettek, a szervek általában nem is adhatják át azokat a levéltáraknak. 
Ha mégis ez történik, akkor több gond merülhet fel:

• Az adatbázis-kezelő programok általában bonyolultak, használatuk hosszú betanulási időt igényel, 
ami egy-két program esetében még megoldható, de ha sok van belőlük, használatuk nagyon ne-
héz feladatot jelent mind a levéltárosoknak, mind a kutatóknak.

• A programok éppen úgy hardver- és szoftverfüggőek (operációs rendszer), mint az általuk gene-
rált fájlok, ezért a gyors elavulás miatt vagy fejlettebb verzióra (upgrade) kell konvertálni azokat 
(ha létezik még a fejlesztő cég), ha ez nem lehetséges, akkor emulálásra célszerű törekedni (en-
nek kifejtését lásd a 8.4.2.2-es alfejezetben).

• A jogvédett program tulajdonosa licencdíjat követelhet, ami megdrágítja a fenntartást.

Alkalmazói szoftverrel vagy anélkül, a levéltárba került elektronikus iratokat rendszerezni kell, fondok-
ra, állagokra kell bontani, a fondokat fondcsoportokba kell sorolni, és ki kell építeni egy egységes ke-
zelő és visszakereső rendszert. Belátható ideig a szervek még hagyományos iratokat is létrehoznak, 
amelyek ugyanazon fondok részei lehetnek, mint az elektronikus iratok. Mivel manapság már a hagyo-
mányos iratokat éppúgy számítógép segítségével tartjuk nyilván, mint az elektronikusakat, az összes 
levéltári irat egységes nyilvántartásának nem lehet akadálya. A segédleteknek egy elektronikus rend-
szerbe történő integrálása viszont már jóval nehezebb feladat, bár nem megoldhatatlan: a hagyomá-
nyos segédleteket először digitalizálni kell.

Az elektronikus iratokat a levéltárba kerülés után azonnal ellenőrizni kell. A tesztelést érdemes olyan 
speciálisan kifejlesztett szoftverrel elvégeztetni, amely automatikusan detektálja a vírusokat, ellenőrzi 
a tartalom teljességét — hogy minden irat hiánytalanul megvan-e —, a formátumokat, a struktúrákat, 
illetve elvégzi a szükséges konvertálásokat. A túlságosan lassú és drága manuális konvertálás elkerü-
lésének záloga a szervekkel való együttműködés, amivel el lehet érni, hogy már a kívánt formátumú 
és minőségű iratokat kapja meg a levéltár.

Az elektronikus iratok értékelése lényegében ugyanolyan elvek szerint történik, mint a hagyományos 
iratoké: figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, elemezni kell a funkciókat, a tevékenységet, 
az ügyintézést és az iratképzést, a kapcsolódó és a tükröződő iratokat, majd a megőrzésről vagy a se-
lejtezésről kell döntést hozni.

Ha a levéltár nem veszi át az alkalmazói szoftvereket — ez az általános gyakorlat —, akkor elveszíti 
az adatok megjelenítésére, keresésére és kombinálására szolgáló eszközt, ezt pedig pótolni kell. Erre 
szolgál az egységes kezelő és visszakereső rendszer, ami lényegi pontokon tér el a szerveknél alkal-
mazott szoftverektől. A szerveknél mások voltak a követelmények, ott új adatokat kellett fölvenni, régi-
eket módosítani, törölni, ezeket a funkciókat a levéltárban nemhogy nem kell, de nem is szabad re-
konstruálni, hiszen akkor az iratok hitelessége kérdőjeleződik meg. A szerveknél általában nagyon 
igényes a prezentáció, a keresés és a listázás pedig az alkalmazott eljárásokhoz igazodik. A levéltár-
ban nincs szükség az egyedi megjelenítésre, a keresés és a listázás is sokkal általánosabb, de nem is 
lehetne sok száz elektronikus fondra kifejleszteni egyedi kereséseket, listázásokat.169 Nagyon érdeke-
sen fogalmazzák meg ausztrál levéltárosok ezt a kérdést: a levéltárnak az irat lényegét (record essen-
ce) kell megőrizni, azaz az irat olyan sajátosságait, melyek a lényeges üzenetet tartalmazzák. Ilyen 

169 Elgondolkodtató, hogy az elektronikus iratokkal foglalkozó levéltári szakirodalom mennyire elhanyagolja a kezelő és vissza-
kereső rendszerek kérdését. Ez bizonyára összefügg azzal a ténnyel, hogy most még nincs igazán kutatói igény az elektronikus 
iratokra, az ilyen gyűjteménnyel bíró levéltárakban a működtető szoftverek elsősorban a megőrzést szolgálják, nem pedig a 
visszakeresést. (Andrew McDonalds [szerk.]: Electronic Records: a Workbook for Archivists (ICA Studies 2005, 45. old.).

88



például egy szövegszerkesztett iratnál a tartalom, a betűszedés, a grafikák stb., de nem tartozik ide 
például az adatformátum vagy a képernyő eszköztára (gombok, színek stb.).170

Az elektronikus iratok levéltári feldolgozása alapvetően attól függ, hogy milyen mértékben képes a le-
véltári szakma érvényesíteni az érdekeit az iratkezelési rendszerek alapelveinek kidolgozásakor, illet-
ve a konkrét iratkezelési gyakorlat kialakításakor és jóváhagyásakor. Amilyen mértékben érvényesíte-
ni lehet az előző alfejezetekben kifejtett követelményeket, olyan mértékben válik egyszerűbbé és haté-
konyabbá az elektronikus levéltárak munkája. Ha általános szabványok és normák szerint alakulnak ki 
az elektronikus köziratok kezelésére szolgáló rendszerek, a levéltárosok jól strukturált, pontosan doku-
mentált, szabványos formátumú irategyütteseket vehetnek át és kezelhetnek, melyeknek az egységes 
szerkezet lehetőséget ad a széleskörű felhasználására.

8.4.2 Megőrzési stratégiák

A Nemzetközi Levéltári Tanács elektronikus iratokról szóló kézikönyve szerint a hosszú távon megőr-
zésre kerülő iratoknak hitelesnek, teljesnek, hozzáférhetőnek, feldolgozhatónak és újrafelhasználható-
nak kell lenniük. Arra kell a levéltárnak törekednie, hogy az iratok jellegzetességeit, bizonyító erejüket 
(nemcsak jogi értelemben) és a bennük lévő információt maradéktalanul megőrizze.171 (Ez a definíció 
sok ponton érintkezik a fentebb említett ausztrál állásponttal, a kivétel az irat formája, ugyanis a Ta-
nács azt egyáltalán nem tartja lényegesnek és megőrzendőnek.)

A levéltárnak még az elektronikus levéltár felállítása előtt el kell döntenie, hogy milyen megőrzési stra-
tégiát alkalmaz. Azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy az elektronikus iratokat nem tudjuk vál-
tozatlan formában megőrizni évtizedeken, évszázadokon keresztül — illetve ha így cselekszünk, akkor 
az iratok egy idő után olvashatatlanok és használhatatlanok lesznek —, a legtöbb, amit elérhetünk, 
hogy az iratokat olyan állapotban tartjuk, vagy olyan állapotba hozzuk, hogy a belátható jövőben képe-
sek leszünk azokat reprodukálni.172 Az elektronikus iratok megőrzésével kapcsolatos stratégia tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy meghatározzuk azokat az alapvető módszereket, melyek alkalmazásával 
ezt a képességünket megtarthatjuk.

A levéltárak az elmúlt pár évtizedben sokféle módszerrel próbálkoztak. Kezdetben — abból a gondo-
latból kiindulva, hogy a hagyományos és az elektronikus irat között nincs lényegi különbség —, a le-
véltárak megelégedtek a fontosabb iratok, sorozatok vagy tételek kinyomtatott verziójával. Az adatbá-
zisok, különösen pedig a hálózatok terjedésével azonban erről a módszerről gyorsan kiderült, hogy tel-
jesen alkalmatlan az elektronikus iratok teljességének és kapcsolatainak reprodukálására. Volt olyan 
módszer is, mely kezdetben (’80-as évek) ígéretesnek tűnt, de végül nem váltotta be a hozzá fűzött re-
ményeket: a Coputer Output Microfilm (COM), mely technológiával a számítógépes kódokat mikrofilm-
re fényképezték. Az elképzelés az volt, hogy a tartós és könnyen megőrizhető mikrofilmen lehet tárolni 
a kódokat, amiket később vissza lehet alakítani számítógépes kódokká. A COM-mal — levéltári szem-
pontból — három komoly probléma volt: 1) egy bonyolult elektronikus rendszer nem szűkíthető le egy 
kétdimenziós médiumra veszteségek nélkül, 2) a gyors technológiai, illetve szabványváltozás miatt a 
sok év után visszaalakított kódok olvashatatlanná válnak, 3) mikrofilmen nem hozzáférhetők az ada-
tok.

Végül sok év alatt alakult ki négy olyan stratégia, amit a nemzetközi szakirodalom jelenleg alternatívá-
nak (vagy párhuzamosan alkalmazandónak) ismer el: a migrálás, az emulálás, a technológiai megőr-
zés és a poszt-kusztodiális levéltár. A négy stratégiát nem azonos súllyal képviselik a levéltárak. A túl-
nyomó többség a migráció mellett tette le a garast, néhányan (bizonyos esetekben) alkalmazzák az 
emulálást, a technológiai megőrzés és a poszt-kusztodiális megoldás pedig igazán ritkaságszámba 
megy.

8.4.2.1 Migrálás

A migrálás azt jelenti, hogy a levéltár a fájlokat a régi, elavult formátumokról új szabványoknak megfe-
lelő formátumokra konvertálja. A migrációt tervezetten, előre elhatározott periódusonként vagy na-

170 Helen Heslop et al.: Australian Approach to the Preservation of Digital Records, December 2002 (http://www.naa.gov.au/re-
cordkeeping/er/digital_preservation/) Érdekes, hogy a forma bizonyos elemeit (a példánkban a betűszedést) is lényegi elemnek 
tartják, míg mások a forma megőrzését reménytelennek tartják (v.ö. a 8.4.2-es alfejezettel).
171 Andrew McDonald i.m. 33. old.
172 Kenneth Thibodeau szavai, idézi Terry Eastwood: The Appraisal of Electronic Records: What is New? (Comma 2002/1-2. 77. 
old.)
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gyobb változások előtt — például tízévenként vagy az operációs rendszer változtatása előtt — kell vé-
gezni, nem pedig kampányszerűen, amikor az a veszély fenyeget, hogy az elavult formátumokat már 
nem is tudjuk maradéktalanul konvertálni. A migrálás vonatkozhat csak az adatfájlokra (a metaadato-
kat is beleértve) vagy pedig az egész rendszerre (az egységes kezelő és visszakereső szoftverünkre), 
ekkor a feladat jóval bonyolultabb, mert a rendszer teljes funkcionalitását át kell menteni. Nem ajánlott 
részleges migrálásokat végezni (az éppen veszélyeztetett fájlokat az aktuális új formátumra menteni 
— ezt néha frissítésnek és nem migrációnak nevezik), hanem a teljes anyagot tartós, időtálló, a lehető 
legkevesebb nyílt formátumra kell konvertálni.

Migráció során elkerülhetetlen az adatvesztés. Nem mindegy azonban, hogy milyen mennyiségű és 
minőségű adatokat veszítünk. A tartalmat, illetve a lényeges funkciókat reprezentáló kapcsolatokat 
nem vagy csak minimális mértékben érheti veszteség, a formai megjelenítéssel kapcsolatos hiányos-
ságnál már lehetünk nagyvonalúbbak. A sokszoros migráció azonban halmozott adatvesztést eredmé-
nyez, ezért érdemes azt a lehető legritkábban, de az adatbiztonságot még nem veszélyeztető interval-
lumonként elvégezni. Az adatvesztés ellenőrzésére nem elég a szúrópróba-szerű ellenőrzés, a migrá-
lást végző szoftverbe olyan hibafigyelőt kell építeni, ami azonnal jelzi, ha egy iratot nem sikerült mara-
déktalanul konvertálni.

A migrálásnál tűnik ki igazán a metaadatok és a megfelelő fájlformátumok fontossága. Az adatelemek, 
az adatok és az iratok közötti kapcsolatokat a metaadatok rögzítik, ha nincs szabványos, jól strukturált 
metaadat rendszerünk, akkor a migrálás során nehéz vagy egyáltalán nem lehet a kapcsolatokat át-
menteni. Az elterjedt, szabványos, nem jogvédett, platformfüggetlen, az alkalmazási szoftverektől (be-
leértve a levéltár saját kezelő és visszakereső szoftverét is) jól függetleníthető fájlformátum — ahol az 
adatfájlok teljesen függetleníthetők bármilyen alkalmazói programtól — stratégiai előnyt biztosít. Jelen 
tudásunk szerint jelenleg egyetlen ilyen formátum létezik, az SGML/XML. Nem véletlen, hogy a nagy, 
élenjáró levéltárak, mint például az amerikai, a brit és az ausztrál National Archives mind XML-re épí-
tik a migrációs stratégiájukat. Számomra az ausztrál példa a legérdekesebb, ezért ezt ismertetem 
részletesebben.173

Az igazat megvallva az ausztrál megoldás tulajdonképpen egy vegyes modell, melynek legfontosabb 
pillére a migrálás. A szervektől beérkező fájlokat először lemásolják, egy példányt eredeti formátum-
ban őriznek meg, egy másik példányt pedig XML-formátumba konvertálnak. Ezt levéltári adatformá-
tumnak (Archival Data Format) nevezik, és meggyőződésük szerint az idők folyamán nem fog változni, 
azaz nem kívánják azt a jövőben migrálni. (Ez biztosan nem igaz, mert semmi sem örök, különösen 
nem az informatikában.) Végül az XML-es fájlokról használati (olvasói) formátumokat konvertálnak, 
ezeket használják a levéltárosok és a kutatók.

Tehát van két biztonsági másolat: az egyik teljesen eredeti, ahogy a szerv átadta, és őrzésének fő in-
doka az, hogy ha valaki a jövőben szeretné rekonstruálni az iratokat, az megtehesse, a másik XML-es 
formátumú, örök példánynak szánva, amihez szükség esetén fordulni lehet. Végül van az aktuális for-
mátumokban lévő példány, emulációs „beütésekkel” — azaz a rendszer néhány eleménél megőrzik az 
eredeti formátumokat, valamint az alkalmazói szoftvert, a megváltozott hardverrel, illetve operációs 
rendszerrel a kapcsolatot pedig egy köztes szoftver biztosítja —, amit a napi munkában és kutatásban 
használnak.174 Az alap azonban az XML, erre épül az egész ausztrál (főleg migrációs) stratégia.

8.4.2.2 Emulálás

Az emuláció azt jelenti, hogy az eredeti hardver- és szoftverkörnyezetet (operációs rendszert) egy kü-
lön, erre a célra készült szoftverrel imitálják. Így lehetővé válik, hogy az adatokat az eredeti alkalmazói 
programmal egy teljesen más (új) hardver- és szoftverkörnyezetben is úgy futtassuk, mintha az eredeti 
környezetben tennénk ezt.

Az emulálás rendkívüli informatikai felkészültséget igényel, hiszen az eredeti elektronikus iratok, vala-
mint az alkalmazói szoftver mellett meg kell őrizni az eredeti operációs rendszert és azokat a fájlokat, 
melyek az alkalmazói szoftver működéséhez szükségesek. Emellett le kell írni az ún. emulátor-specifi-
kációkat, azaz az eredeti hardver-platform minden olyan attribútumát (például sebesség, display-attri-
bútumok, eszközök és perifériák, multi-user aspektusok), ami a jövőben is lehetővé teszi az aktuális 

173 Az ausztrál koncepció hozzáférhető a National Archives honlapján több dokumentumban a http://www.naa.gov.au record-
keeping/ cím alatt.
174 Nem világos, hogy a használati példánynál a periodusonként elvégzendő migrációt az XML-es biztonsági másolatról vagy 
magáról a használati másolatról végzik-e, valószínűleg az előbbiről van szó.
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emulátor (illesztő szoftver) programozását. Ezenkívül rögzíteni kell a metaadatokat és egyéb annotáci-
ókat.175

Az emuláció híveinek érvelése szerint az általánosan alkalmazott migrációs stratégia nem megfelelő 
az iratok hitelességének és használhatóságának biztosítására, mert

1. A migrálások során általában jelentősen megváltozik az iratok formája, ami lényeges információs 
és hitelességi elem.

2. A levéltárban lévő elektronikus iratokat kezelő és visszakereső egységes rendszer (szoftver) csak 
általános funkciókkal (böngészés, keresés stb.) bír, a teljes funkcionalitásra, valamint az adatok 
közötti összes kapcsolat megjelenítésére és kezelésére képtelen, különösen igaz ez a bonyolult 
adatbázisoknál.

3. Az ismételt konvertálás az idők folyamán olyan halmozott adatvesztést eredményez, ami egy idő 
után kritikus szintet ér el. (Az emuláció egyik nemzetközileg ismert híve, Jeff Rothenberg szemlé-
letes példája: ha Homéroszt az eredeti ógörögről lefordítjuk egy másik nyelvre, majd arról egy har-
madikra, majd erről egy negyedikre stb., az X-dik fordítás után már rá sem lehet ismerni az erede-
tire.)176

Az emuláció ellenfelei ezeket a tényeket — ha nem is teljesen vetik el, de — vitatják. A forma ugyan 
fontos elem, de 100%-os megőrzésre fölösleges törekedni. Ez az informatika előtt sem volt mindig így 
(lásd például a mikrofilmen történő megőrzést), és ezután sem kell erre törekedni, hiszen vannak a 
formának lényegtelen elemei, például az előbbiekben ismertetett ausztrál álláspont szerint a képernyő 
eszköztára (gombok, színek stb.) nem tartozik az irat „lényegéhez”.

Nem szükséges megőrizni a teljes funkcionalitást sem, hiszen — amint azt a 8.4.1-es alfejezetben ki-
fejtettem — bizonyos funkciók (új adat felvétele, meglévő adat módosítása, törlése, munkafolyamat-
hoz kapcsolódó lekérdezések stb.) nem relevánsak vagy egyenesen nemkívánatosak a levéltárban. 
David Bearman egyenesen azzal vádolja az előbb idézett Rothenberget, hogy mindenáron az informa-
tikai rendszer funkcióit akarja megőrizni az ügyirat helyett, összetéveszti az információt az ügyirattal.177

A konvertálásnál fellépő adatvesztés valóban fennáll, de azt lehet úgy is csinálni, hogy a lényeges, a 
hitelességet és a megfelelő funkcionalitást biztosító adatok megmaradjanak.

Végül az emulációs stratégiát alkalmazó levéltáraknál fennálnak mindazok a hátrányok, amiket az ere-
deti szoftver átvételével kapcsolatban a 8.4.1-es alfejezetnél soroltam fel:

• A sok alkalmazói szoftver használatának megtanulása a mennyiség növekedésével hatványozott 
nehézséget okoz mind a levéltárosoknak, mind a kutatóknak.

• A hardver és a szoftverkörnyezet (operációs rendszer) változásával az emulálást újra meg újra el 
kell végezni.

• A jogvédett alkalmazói szoftverek gyakran licencdíjasak, ami halmozódás esetén rendkívül sok 
pénz rendszeres kiadását eredményezi.

Mindezen ellenérvek ellenére az emulációt nem lehet teljesen elvetni, mert az elektronikus iratok egy 
részénél lehetnek olyan fontos funkciók, melyek migrálással nem, csak emulálással őrizhetők meg, ez 
azonban csak részleges megoldás lehet.178 Érdekes aktualitást kapott ez a stratégia Magyarországon 
a legújabb jogszabályok fényében, nem levéltárakban, hanem irattárakban, nem a köz-, hanem a ma-
gánszférában. Rendelet írja ugyanis elő hogy a nem állami vagy önkormányzati szervek kötelesek az 
elektronikus irataikat úgy létrehozni és őrizni, hogy azok utólag ne legyenek módosíthatók, viszont a 
jogosultak számára a hozzáférést biztosítani kell (lásd a 8.5-ös alfejezetet). A szigorú követelmények-
nek a szervek többsége nem tud megfelelni, ezért a feladatot erre szakosodott cégekre bízzák, akik 
gyakran emulálást alkalmaznak.

175 Jeff Rothenberg: Avoiding Technological Quicksand: Finding a Viable Foundation for Digital Preservation (Council on Library 
and Information Resources, Washington 1999, http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/contents.html)
176 Jeff Rothenberg i.m.
177 Idézi Stewart Granger: Emulation as a Digital Preservation Strategy (D-Lib Magazine, October 200, vol. 6. No. 10, 
http://www.dlib.org/dlib/october00/granger/10granger.html)
178 Erre az álláspontra helyezkedik az egyébként erősen Rothenberg-kritikus Stewart Granger is az előbb említett művében.

91



8.4.2.3 Technológiai megőrzés

A technológiai megőrzés azt jelenti, hogy a levéltár nem csak az eredeti fájlokat és a kezelő szoftvere-
ket veszi át és őrzi meg, hanem a hardvert is. Ez a stratégia napjainkban teljesen visszaszorult, 
ugyanis még egy kis gyűjtőkörű levéltár esetében is megoldhatatlan gondot jelent az állandóan növek-
vő géppark üzemeltetése és karbantartása. (Egy több tucat, esetleg több száz iratképző szervet fel-
ügyelő közepes, illetve nagy levéltár esetében már a kezdetekben [’80-as évek] is nyilvánvaló volt, 
hogy lehetetlen a technológiai megőrzés.) A hardver üzemben tartása ugyanis gyakran speciális isme-
retet követel meg, minél régebbi, illetve változatosabb a hardverpark, annál nehezebb megfelelő szak-
embert találni. Az elavult hardverelemek gyártását megszüntetik, az alkatrész-utánpótlás pár éven be-
lül megszűnik, így a gépek (és velük együtt az általuk kezelt iratok) addig élnek, amíg az alkatrészeik 
működőképesek.

Mindezek ellenére bizonyos esetekben van létjogosultsága a technológiai megőrzésnek. Érdemes 
olyan elavult hardverelemeket megőrizni, melyek használata szükséges lehet későbbiekben felbukka-
nó elektronikus iratok olvasására. Az Országos Levéltár például megőrzött néhány olyan régi személyi 
számítógépet, melyek 5 hüvelykes lemezmeghajtóval rendelkeznek. Így az esetleg előkerülő régi le-
mezek egy-két évtizedig (amíg ezek a régi gépek még életben tarthatók) olvashatók, illetve átmenthe-
tők lesznek mai, szabványos hordozókra.

8.4.2.4 Poszt-kusztodiális levéltár

Az ún. poszt-kusztodiális179 elmélet főleg a ’90-es években, az internet robbanásszerű terjedésének 
kezdetén hódított. Amint azt a 2.4-es alfejezetben már említettem, ezen stratégia követői szerint a jövő 
levéltára nem fog elektronikus iratokat őrizni és feldolgozni, mert azok a szervek őrizetében maradnak 
— a világháló idején közömbös, hogy melyik központi számítógépen vannak fizikailag az iratok —, és 
ők maguk fogják karbantartani, szükség esetén konvertálni az adatokat (iratokat). A levéltárak feladata 
csak az lesz, hogy az internet segítségével intellektuális kontrollt érvényesítsenek az iratok fölött, ide 
értve a leírást is (elsősorban a kontextus kibontására helyezve a hangsúlyt).180

Az poszt-kusztodiális elmélet ellen komoly — elsősorban etikai — kifogások fogalmazhatók meg. Egy-
részt ez úgy is tekinthető, mint annak az alig palástolt beismerése, hogy a levéltáros képtelen megol-
dani az elektronikus iratok problémáját, de ahelyett, hogy a kudarcot nyíltan elismerné — ami szintén 
elfogadhatatlan lenne — áthárítja a felelősséget és a munkát az iratképző szervekre. Ha valaha is ál-
talános lesz ez a stratégia, a társadalom egy idő után jó okkal felteheti a kérdést: „Mire valók akkor a 
levéltárak? Hogy csak a szervek történetéről, működéséről és az iratok keletkezéséről szolgáltassa-
nak adatokat?”. Nem hiszem, hogy a kérdezők (a politikusok) megelégedéssel fogadnák az ilyesfajta 
választ. Másrészt az iratokat komoly veszély fenyegetné. A szervek egyszerűen nem érdekeltek az ar-
chív, tehát számukra már fölösleges elektronikus iratok drága karbantartásában és konvertálásában, 
ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy a sorsukra hagyják azokat, azaz tönkremennek. Lehetne jog-
szabállyal kötelezni a szerveket a megőrzésre, de ellenérdekeltségük miatt aligha lehetne az előíráso-
kat hosszú távon betartatni.

Az elmúlt évek szakirodalmában már sokkal kevesebb szó esik erről a stratégiáról. A Nemzetközi Le-
véltári Tanács elektronikus iratokkal kapcsolatos, 2005-ben megjelent összefoglaló kézikönyve például 
azzal intézi el a poszt-kusztodiális stratégiát, hogy „mindazonáltal van néhány példa arra, hogy kor-
mányzati szervek pénzt és fáradságot nem kímélve őriznek és tesznek elérhetővé olyan elektronikus 
iratokat, melyeket már nem használnak rendszeresen.”181

8.4.3 Állományvédelem182

Az elektronikus iratok állományvédelme talán a legfontosabb feladata a levéltáraknak, hiszen ha nem 
maradnak meg az iratok, akkor minden egyéb levéltári szempont érvényét veszíti. A 6.6-os és a 8.3.4-

179 Az angol custody szó őrizetet jelent. A fogalom (post-custodial) szó szerinti fordítása: őrzés utáni. A szóösszetételt valószí-
nűleg a divatos „posztmodern” kifejezés mintájára alkották.
180 Az elmélet rövid összefoglalóját lásd: Terry Cook: Archives in the Post-Custodial World; Interaction of Archival Theory and 
Practice since the Publication of the Dutch Manual in 1898  (Archivum XLIII, 205-207. old.)
181 Andrew McDonalds (szerk.): Electronic Records: a Workbook for Archivists (ICA Studies 2005, 19. old.).
182 Ez az alfejezet részben A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása c. cikkemen alapszik (társszerzők: Albrechtné 
Kunszeri Gabriella, Czikkely Tibor — Levéltári Szemle, 2004/1, 3-38. old.)
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es alfejezetekben már érintettem az állományvédelem néhány fontos kérdését, az ott elmondottak 
mind érvényesek itt is.

Először is a levéltárnak ki kell választania azt a hordozót vagy hordozókat, amelyeken az elektronikus 
iratokat nem használati példányként kívánja tárolni. A döntés előtt több szempontot kell mérlegelni: a 
hordozó várható élettartamát, kapacitását, kezelhetőségét, valamint hardver- és szoftverigényét.

A várható élettartamnak nincs olyan nagy jelentősége, mint ahogy azt sok levéltáros hiszi és sok gyár-
tó hirdeti. Egyrészt azért, mert nincs konkrét tapasztalatunk, nem tudhatjuk biztosan, hogy például a 
csak alig több mint egy évtizede létező DVD valóban 100 évig fog-e tartani. Másrészt a hardver-elavu-
lási periódus szinte biztosan rövidebb (10-20 év), mint a jó minőségű hordozók élettartama, viszont 
azzal nem megyünk semmire, ha van egy tartós hordozónk, viszont már nincs az azt olvasni és kezel-
ni tudó hardverünk. Hasonló a helyzet az optikai lemezek és a migrációs ciklusok esetében. Ha mond-
juk 20 évenként konvertálnunk kell a teljes állományt, akkor hiába tartanának jóval tovább az egyszer 
írható DVD-k. (Az újraírható CD-k és DVD-k hosszú távú tárolását nem ajánlják a szakemberek.)183

A hordozó kapacitása és kezelhetősége szorosan összefügg. 10 terrabájtnyi információ 13 000-16000 
CDre (650-850 MB/db) vagy 1200-2200 DVD-re 4,7-8,5 GB/db) vagy 14-29 DAT/DLT szalagra (35-72 
GB/db) írható. Mivel az állományt szisztematikusan figyelni kell, azaz időről időre minden hordozót 
tesztelni kell, hogy olvashatók-e még az adatok, nem mindegy, hogy ezt a műveletet sok ezer CD-vel 
vagy csak néhány tucat szalaggal kell-e végrehajtani.

Az állományvédelem hardver- és szoftverigényéről sokan elfelejtkeznek, pedig az előbb említett rend-
szeres ellenőrzés ezt megköveteli. Ha sok CD-vel vagy DVD-vel dolgozunk, akkor ehhez megfelelő 
berendezés szükséges (például jukebox). Külön szoftverek (repository management software) kapha-
tók állományvédelmi ellenőrzésre és kezelésre. Az ilyen szoftverek automatikusan elvégzik az adatok 
azonosítását, az integritás ellenőrzését, az előírt időben elvégzik a frissítést és utasításoknak megfele-
lően a migrálást.184 Nagyon fontos előre, szabályzatban rögzíteni, hogy milyen ellenőrzéseket milyen 
rendszerességgel kell elvégezni, a hibáknak milyen mennyiségénél és minőségénél milyen beavatko-
zásokat kell tenni. A hibamérésre vonatkozóan vannak nemzetközi szabványok és ajánlások, ezeket 
érdemes figyelembe venni.185

Mindenképpen ajánlott több példányban őrizni az elektronikus iratokat. Az ideális az, ha van egy biz-
tonsági példányunk, amit távoli helyen őrzünk, egy mesterpéldányunk, amit optimális raktári körülmé-
nyek között tartunk, valamint egy munkapéldányunk. Akár mind a három lehet eltérő hordozón, példá-
ul a biztonsági példány szalagon, a mesterpéldány DVD-n, a munkapéldány pedig merevlemezen.

A levéltár maga is létrehoz sok elektronikus iratot: szakmai adatbázisokat, ügyviteli iratokat, honlapot. 
Ezeket éppúgy archiválni kell, mint a szervektől kapott iratokat. A saját iratoknál különösen fontos az 
ún. back-up-stratégia, azaz annak a meghatározása, hogy a gyorsan változó tartalmat milyen rend 
szerint, milyen időközönként rögzítsék. A rendszeres (napi) mentés kötelező, mert ha elvesznek az 
adatok, óriási munka eredménye semmisülhet meg. Nem kell azonban minden mentést megőrizni, 
ahogy telik az idő, úgy célszerű azokat ritkítani, például egy hétre visszamenően napi mentést őrzünk, 
egy hét és egy hónap között már csak heti egy mentést, még távolabbi időben már csak havi mentést, 
véglegesnek szánva pedig csak évi egy mentést őrzünk meg. Természetesen a saját iratoknál is kell 
selejtezni, hosszú távon csak a maradandó értékű fájlokat szabad megőrizni.

A mágneses adathordozók példányainak használatát minimalizálni kell. A szalagokban felhalmozódó 
feszültségek és az átmágneseződés csökkentése érdekében időnként (1-2 évenként) át kell tekercsel-
ni a kazettákat, és az egyik végükre csévélve kell tárolni őket. Nagy figyelmet kell fordítani a lejátszó 
berendezések rendszeres karbantartására és tisztítására, mert a nem megfelelő műszaki állapotú gép 
jóvátehetetlenül károsíthatja az adathordozót.

Az optikai adathordozókat károsítás szempontjából leginkább a hajlítás és karcolás veszélyezteti, 
ezért az ilyen hatásokat kerülni kell. A lemezek kézbevételekor szálmentes kesztyű viselése ajánlott. 
Tisztításukra nem szabad oldószereket használni. A por vagy enyhe szennyeződés textíliával vagy 
puha ecsettel eltávolítható. Itt is alapvető követelmény, hogy a lejátszó berendezés tiszta és rendsze-
resen karbantartott legyen. Nem szabad a lemezeket a lemezmeghajtóban hagyni.

183 Az egyszer írható CD/DVD-k ún. festék-bázisúak, azaz egy festékréteget tartalmaznak, amit az író lézersugár a megfelelő 
helyeken eléget. A többször írható CD/DVD-k nem festék-, hanem fémötvözet-réteget tartalmaznak, aminek a szerkezetét az író 
lézersugár ismételten megváltoztathatja (vagy amorf vagy kristályos állapotba hozza). Ez a szerkezeti változás sokkal instabi-
labb, mint a festékréteg. (Kevin Bradely: Risks Associated with the Use od Recordable CDs and DVDs as Reliable Storage Me-
dia in Archival Collections – Strategies and Alternatives [UNESCO, Paris 2006, 15. old.])
184 Kevin Bradely i.m. 21. old.
185 Erre jó útmutatást ad Kevin Bradely, i.m. 15. old.
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Mágneses adathordozókat (szalagokat) nem szabad tápegységek, kábelek és egyéb mágneses teret 
generáló eszköz közelében tárolni, mert az információveszteséget okozhat. Ennek mértéke a térerős-
ségtől, a távolságtól és a hatás időtartamától függ, ezért a legkisebb mágneses tér is káros lehet, ha 
sokáig fejti ki a hatását. A szalagokat és a lemezeket az élükre állítva, függőlegesen kell tárolni.

A magas hőmérséklet és relatív páratartalom illetve ezek ingadozása kerülendő, mert az alapanyag 
törékennyé válását, a mágneses réteg leválását vagy a szalag összeragadását okozhatják. A magas 
hőmérséklet a mágnesesség megszűnését, vagyis az információ elveszését is eredményezheti. A 
40% fölötti páratartalom gyorsítja a kötőanyag bomlását.

A biztonsági, a mester- és a használati másolatok tároló helyének klimatikus követelményei eltérőek. 
A rövid, felhasználási célú tárolásra a normál szobai körülmények (20-24 oC, de mindig 55% relatív 
légnedvesség mellett) megfelelőek. Ezzel szemben a tartós megőrzés klimatikus feltételei sokkal szi-
gorúbbak. A mágneses adathordozók számára ajánlott tárolási hőmérséklet 19±1oC, a relatív légned-
vesség 40±5%. Ha a tárolás és a használat helyének hőmérséklete között 8oC-nál nagyobb a különb-
ség, akkor minden 10oC után négy órás akklimatizációt kell beiktatni.

A városi levegőben előforduló korrozív gázok már kis mennyiségben is károsítják a mágneses szala-
gokat, ezért nagy hatékonyságú szűrők alkalmazása válhat szükségessé. A mágneses felvételeket 
fénytől, különösen napfénytől védve kell tartani. A tároló- és használati hely tisztaságára fokozott fi-
gyelmet kell fordítani, mert a mágneses felületen a por, zsiradék, vegyi szennyeződések páralecsapó-
dást és káros vegyi folyamatokat okozhatnak.

Az optikai adathordozókat tiszta, 19±1oC hőmérsékletű és 40±5% relatív páratartalmú helyiségben 
ajánlott tárolni. Hűvösebb tárolással a természetes öregedési folyamatok lassíthatók. Nagyon fontos a 
klimatikus tényezők stabilitása. A relatív páratartalom ingadozása, a meleg erősen felgyorsítja a káro-
sodási folyamatokat. A 60% fölötti relatív páratartalom kedvez a penészek megtelepedésének. Megfe-
lelő intenzitású légmozgással a raktárban a kedvezőtlen mikroklímák kialakulása megakadályozható.

Közvetlen napfény hosszabb ideig nem érheti a lemezeket. Nem szabad a lemezeket egymásnak szo-
ruló halmokban tárolni, mert könnyen deformálódhatnak. Az eredeti (műanyag) dobozok a deformáló-
dás ellen is védelmet nyújtanak.

Meg kell mondani, hogy a levéltári állományvédelem igazából már az iratképző szerveknél kezdődik. 
Ott is be kell tartani mindazokat a szabályokat, amelyeket fentebb ismertettünk. Ugyanis ha egy szerv-
nél nem fordítanak gondot a biztonsági másolásra, a raktárkörülményekre stb., akkor már a levéltárba 
való átadás előtt károsodhatnak vagy megsemmisülhetnek az iratok. Ezért a szervellenőrzéseknél a 
levéltáraknak fokozottan kell figyelni a szervek állományvédelmi tevékenységére is.

8.5 A magyarországi helyzet  

Amint az előzőekben láttuk, a levéltárak, ha befolyással akarnak lenni a későbbiekben hozzájuk kerülő 
elektronikus iratok minőségére és mennyiségére, három területen kell eredményt elérniük:

1. Levéltári ajánlások és követelmények érvényesítése a szervek elektronikus iratkezelésére vonat-
kozó jogszabályokban.

2. Aktív részvétel az iratképző tevékenységének elemzésében és az elektronikus iratkezelési rend-
szerek kialakításában.

3. Az elektronikus iratkezelés rendszeres és alapos ellenőrzése.

Magyarországon még nem vesznek át elektronikus iratokat a levéltárak, sőt a közeljövőben nem is ter-
vezik azt, ezért ez idáig csak az első pontban sikerült eredményt elérni. A legfontosabb jogszabályok 
2005-2006-ban születtek meg.

A 7/2005 IHM rendelet a nem állami és önkormányzati szervek digitális archiválásáról kimondja, hogy 
a szerv köteles az elektronikus iratait úgy létrehozni és őrizni, hogy azok utólag ne legyenek módosít-
hatók, viszont a jogosultak számára a hozzáférést biztosítani kell (3§). A teljesítés feltételei nagyon 
szigorúak:

• Az iratokat el kell látni legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

• Szakmai akkreditáló szervezet által hitelesített zárt informatikai rendszerrel vagy közjegyző által 
hitelesített, megfelelő csomagolásban kell az iratokat őrizni.

A fő probléma ezzel a rendelettel az, hogy az elektronikus iratokat nem rendszerben vizsgálja, illetve 
szabályozza, ezért az iratok hitelességének biztosítását kénytelen teljesen az elektronikus aláírásokra 
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bízni. Ez azonban egy sor problémát vet fel, kezdve azon, hogy „életszerűtlen” minden egyes iratot 
aláírással hitelesíteni, mégha ez technikailag lehetséges is, ahelyett, hogy az egész irattárat (rend-
szert) hitelesítenénk. Az pedig külön gond, hogy az elektronikus aláírások gyorsan, 2-3 éven belül le-
járnak, az ismételt aláírások beszerzése pedig komoly problémát jelent. A szervek többsége nem is 
tud megfelelni a követelményeknek, ezért, ha súlyt helyez az e-irattárának hitelességére, kénytelen 
egy erre szakosodott informatikai céget megbízni (a megfelelően kiépített) e-irattárának gondozásával.

A levéltárak szempontjából nagyobb jelentőségű a 12/2005 IHM (az ún. formátum-) rendelet, ami a 
közigazgatási eljárásokban keletkezett iratok technikai szabályait részletezi. A rendelet előírja, hogy a 
közigazgatási szervek kötelesek elfogadni az ISO vagy az ENSZ szakosított szervei által szabványos-
nak elismert formátumú elektronikus iratokat, illetve azokat, melyek széleskörűen elterjedtek, valamint 
a rendelet mellékleteiben részletezetteket (2§). A jogszabály foglalkozik a levéltárba adással is, és ki-
mondja, hogy a levéltárnak is elfogadott formátumokban kell átadni az iratokat (6§ (2)).

A formátumokkal kapcsolatos melléklet meglehetősen szűkszavú: foglalkozik a kötelezően alkalma-
zandó karakterkészletekkel (ASCII, Latin-1, Latin-2, Unicode), a szövegfájloknál az egyszerű szöveg- 
és a Microsoft RTF-formátumot írja elő, a „képi elemek megjelenítésénél”(!) a PDF-formát, az elektro-
nikus leveleknél pedig az Internet Message Format-ot, valamint a Multipurpose Internet Mail Extensi-
on-t (MIME). Ezek a formátumok csak részben felelnek meg azoknak a követelményeknek, amelyek a 
8.3.3-as alfejezetben szerepelnek, igaz, mivel a rendelet megengedi a széleskörűen elterjedt formátu-
mokat is, elvileg alkalmazhatók az általam jónak tartottak is. Nagy hátrány, hogy hiányzanak a struktu-
rált szövegek, táblázatok, adatbázisok, mozgóképek, hangdokumentumok formátum-előírásai, ami 
gyakorlatilag szabad kezet ad a szerveknek a formátum-alkalmazásnál.

A 13/2005 IHM rendeletet azt szabályozza, hogy mikor válik hitelessé a digitalizált másolat. Vélemé-
nyem szerint túl szigorúak és nem is megfelelők a feltételek:

• Biztosítani kell az analóg és a digitális másolat közötti képi és tartalmi megfelelést.

• A másolóra, másolatra és a másolási eljárásra vonatkozóan megfelelő metaadatokat kell rögzíteni.

• Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt kell elhelyezni a másolaton.

• Megfelelő belső szabályzatot kell kiadni, amit a másolatkészítés során be is kell tartani.

• Az egész eljárást megfelelően kell dokumentálni.

Ez a jogszabály már némi haladást jelent a 7/2005-ös rendelthez képest, mert megjelennek a rend-
szerszemlélet elemei (metaadatok, szabályzat, dokumentáció), ez azonban elég messze van attól, 
amit a korábbiakban kifejtettem (különösen a 8.2.4-es alfejezetben). Bár indokolható, nem szerencsés 
dolog kiragadni a digitális másolatokat az elektronikus iratok közül, és külön szabályozni a hitelessé-
güket. Az elektronikus irattárak jócskán tartalmaznak digitális másolatokat, akkor azok hitelesek, a töb-
bi irat pedig nem? Mivel a jogalkotó nem rendszerben gondolkodott, a hitelesség sarokkövének ez a 
jogszabály is az elektronikus aláírást tekinti, így viszont fennállnak mindazok a problémák, amiket a 
7/2005-ös rendeletnél említettem.

Szintén 2005-ben jelent meg a 335/2005. sz. kormányrendelet, ami a közfeladatot ellátó szervek irat-
kezelését szabályozza. Ezt a jogszabályt azért kellett kiadni, mert az „elődje”, a 40/1998. sz. kormány-
rendelet csak „nyomokban” utalt az elektronikus iratkezelésre, miközben a szervek naponta százezré-
vel készítették a szövegszerkesztett iratokat, táblázatokat, elektronikus leveleket. Az új kormányrende-
let, amellett, hogy a teljes iratkezelést — az érkeztetéstől a levéltárba adásig — lefedi, már minden te-
kintetben figyelembe veszi az elektronikus világ igényeit.

A levéltári törvény 2005. évi módosítása (CXLIX. törvény) megteremtette a jogi kereteket arra, hogy 
alacsonyabb jogszabályokban szabályozzák a közfeladatokat ellátó szervek elektronikus iratkezelését, 
beleértve az elektronikus iratok képzését is. A módosított levéltár törvény immár előírta, hogy a szer-
vek 2007, illetve bizonyos esetben 2008-tól kezdődően csak megfelelő és tanúsítvánnyal rendelkező 
iratkezelési szoftvert használhatnak.

Az iratkezelő szoftverekkel szemben támasztott követelményeket a 24/2006 BM-IHM-NKÖM rendelet 
tartalmazza. Ez a jogszabály tulajdonképpen a MOREQ magyar adaptációja. A formátumot illetően je-
lentős változás, hogy bár az előbb ismertetett 12/2005 IHM rendeletre hivatkozik, hozzáteszi, hogy ki-
vétel a levéltárba adás, amire vonatkozóan egy későbbi jogszabály állapítja meg a formátumokat (mel-
léklet, 8. pont).186 Azzal, hogy a levéltári formátumot megkülönbözteti a szervek által használható for-
mátumoktól (a kettő persze nem zárja ki egymást), burkoltan elismeri, hogy az utóbbiak nem feltétle-
nül alkalmasak a hosszú távú megőrzésre.

186 Jogilag aggályos, hogy a két rendelet ellentmondásban van e tekintetben.
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Nagyon fontos részét képezik a jogszabálynak a metadatokra vonatkozó előírásai. A kötelezően rögzí-
tendő metaadatok a következők (általam csoportosítva):

• Érkeztetés: időpontja, módja, a küldemény prioritása, az érkeztető neve, érkeztetési azonosító, a 
küldő adatai, a címzett adatai, az adathordozó típusa, a küldemény bontója, a bontás időpontja, 
bontással kapcsolatos megjegyzés.

• Iktatás: időpontja, az iktatószám, az iktató neve, az iktatás státusza, a küldő iktatószáma, az irat 
tárgya, tárgyszavak, ügyazonosító, a mellékletek száma, az elő- és az utóirat iktatószáma, a kap-
csolódó irat iktatószáma, az ügykezelő rendszer azonosítója, kezelési feljegyzések.

• Szignálás, szétosztás: a felelős neve, az ügyintéző neve, intézési határidő és mód, az elintézés 
időpontja,

• Ügyintézés: a kiadmányozó neve, a kiadmányozás dátuma, egyéb aláíró neve, az egyéb aláírása 
dátuma, az expediálás dátuma és módja, az expediáló neve.

• Kölcsönzés: időpontja, határideje, engedélyezője, a kölcsönző adata, a visszavétel időpontja, a 
visszavevő neve.

• Irattározás: az irattári tételszám, az irattárba vétel és helyezés időpontja, az átvevő neve.

• Selejtezés: az irat helye, a selejtezhetőség és a selejtezés időpontja, a selejtező neve, az ellenőr 
neve.

• Levéltárba adás: a levéltárba adhatás és adás időpontja, az átadó és az átvevő neve.

• Egyéb: naplózási adatok, azonosító, szerepkörök.

Összesen 59 kötelezően rögzítendő metaadatot van, ami több szempontból is problematikus. Túl sok-
nak tűnik ez a mennyiség, helyesebb lett volna két csoportot kialakítani: kötelezően és opcionálisan 
rögzítendőket. (A túlzott követelmény azt eredményezheti, hogy nem tartják be.) Nem szerencsés, 
hogy nincsenek funkció vagy eljárás szerint csoportosítva a metaadatok, mert így nagyon nehéz az át-
tekintésük, az pedig kifejezetten hátrány, hogy iratszintek alapján nincsenek megkülönböztetve, pedig 
— mint ahogy azt a 8.3.2-es alfejezetben kifejtettem — más és más metaadatok rögzítendők a külön-
böző szinteken.

* * *

Mindezen hiányosságok ellenére a meglévő jogi szabályozást jó irányban tett lépéseknek kell tekinte-
nünk. Persze az elektronikus levéltárak megvalósításához ez nem elegendő. Szükségeltetnek még to-
vábbi megfelelő jogszabályok (a levéltárba adandó iratok kötelező formátumai, a levéltári elektronikus 
levéltárak szabványai, szervezeti szabályozás), a levéltárosi közösség szakmai felkészülése, és a 
megfelelő infrastruktúra megteremtése.
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9 Levéltári rendszerek

Rendszernek nevezzük azt az adategyüttest, melynek részei közvetlen vagy közvetett kapcsolatban 
állnak egymással, azaz struktúrát alkotnak. Az adatok értéke és viszonya attól függően változik, hogy 
a rendszer adattartalma és struktúrája mennyire módosul. Tulajdonképpen rendszernek tekinthetünk 
egy egyszerű táblázatot is, de természetesen a levéltári rendszerek ennél jóval változatosabbak és 
összetettebbek, nemcsak sokféle iratot (szöveges iratot, táblázatot, képet, adatbázist stb.) tartalmaz-
hatnak, hanem a levéltári tevékenység több funkcióját (iratkezelés, szakmai nyilvántartás, segédletek 
stb.) is integrálhatják.

Sokféle levéltári rendszer van, áttekintésük érdekében először röviden, általános szempontok felől kö-
zelítem meg ezt a rendkívül bonyolult kérdéskört. Mivel nem lenne szerencsés csupán nehezen konk-
retizálható általánosságokon keresztül ismertetni a rendszereket, ezért jelen fejezet második részében 
(9.2-es alfejezet) egy konkrét példa, az Országos Levéltár által kifejlesztett, E-Archívum nevű rendszer 
elemzésével próbálom bemutatni, hogy melyek a legfontosabb követelmények a levéltári rendszerek-
kel kapcsolatban. Annál is inkább indokolt ez az elemzés, mert az érvényes jogszabályok szerint a jö-
vőben minden magyar közlevéltár köteles lesz az E-Archívumot használni, tehát a levéltárak többsé-
gében ez lesz „a” rendszer.

9.1 A levéltári rendszerekkel kapcsolatos fontosabb szempontok  

Bár egy levéltári rendszerbe a lehető legtöbb adategyüttest és funkciót célszerű integrálni, ez nem je-
lenti azt, hogy mindent össze kell kötni. Például a gazdasági vagy a személyzeti adatokat biztonsági 
okok miatt is ajánlott külön kezelni a szakmaiaktól, és ha van is közös tábla (adatforrás), például egy 
személyi tábla a levéltárban dolgozók nevével és főbb adataival, azt lehet úgy alkalmazni, hogy korlá-
tozott és ellenőrzött legyen az átjárás az elkülönült rendszerek között. Egyébként is egy túl nagy és 
bonyolult rendszerben sok a hibaforrás, és működése aránytalanul nagy hardvert igényel.

A jól felépített rendszer legnagyobb előnye, hogy nincs adatismétlés, és — ha az adatokat rendszere-
sen frissítik —, akkor minden információ naprakész. Maradva az előbb említett példánál, ha létesítünk 
egy személyi adatbázist, akkor annak adatait használhatjuk mind az intézményi telefonkönyvnél, mind 
a leltár- és a személyzeti nyilvántartásnál, valamint a szakmai nyilvántartásnál is (fond- és állag-, vala-
mint szervnyilvántartás), ahol fel kell tünteni az irategyüttesek referenseinek nevét. Az óhatatlan fluktu-
áció következtében előállt változásokat így csak egyszer kell a rendszerbe bevezetni (az új neveket és 
a hozzá tartozó adatokat), azok érvényes lesznek az összes kapcsolódó adategyüttesben. Egy jól ki-
épített rendszer központi eleme egy vagy több adatbázis. Tulajdonképpen ezen központi adatbázis 
köré célszerű építeni a rendszert.

Jó rendszert úgy kell tervezni, hogy átfogja az egész kijelölt vertikumot, mindennek előre kijelölt helye 
legyen (kép, metaadat, irat stb.). Ha így cselekszünk, akkor a rendszer gyarapodásakor minden auto-
matikusan a helyére kerül. Érdemes komplex rendszerben gondolkodni és úgy tervezni, hogy újabb 
feladatok, funkciók (adminisztráció, nyilvántartás, szkennelt iratanyag stb.) könnyen beilleszthetők le-
gyenek.

A levéltári rendszer lehet olyan, ami csak intézményen belül érhető el, ezt nevezzük belső rendszer-
nek, illetve ami külső használóknak is rendelkezésre áll, ez a külső rendszer. Vannak vegyes rendsze-
rek is, amikor egyes elemek, modulok belső használatra szolgálnak, más elemeket, modulokat láthat-
nak külső személyek is. Manapság a kimondottan belső rendszerek általában olyan bizalmas adatokat 
tartalmaznak, melyek fokozott védelme indokolja a teljes szeparálást — ilyenek például az intézményi 
gazdasági adatbázisok.

A belső rendszerek futhatnak belső és/vagy külső hálózaton, a külső rendszerek értelemszerűen csak 
külső hálózaton. A külső hálózat napjainkban már túlnyomórészt internetet jelent, ezzel viszont az 
adatok fizikailag ki vannak szolgáltatva a nagyvilágnak. Különösen fontosak ezért a védekezés külön-
böző formái és fokozatai, melyek az illegális behatolás ellen védő ún. tűzfaltól a vírusok és férgek elle-
ni programokon keresztül a bonyolult jogosultsági rendszerig terjednek. Kétségtelen, hogy a legna-
gyobb biztonságot a külső és belső adatok fizikai elválasztása jelenti (amikor a belső és a külső háló-
zat fizikailag más szervereken fut). Ez azonban nem mindig megoldható — például amikor egy több 
telephellyel bíró levéltár minden egységénél elérhetővé kívánja tenni a belső rendszerét —, ekkor az 
elválasztás a jogosultsági rendszer segítségével történik.
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A belső rendszerek jellemzően sokkal bonyolultabbak mint a külvilágra orientáltak. Ez érthető, hiszen 
a belső rendszerek a sokrétű levéltári tevékenységet igyekeznek lefedni a maga bonyolultságában, 
gyakran jogszabályok írják elő, hogy mit kell nyilvántartani, milyen eljárást kell követni (lásd a követke-
ző alfejezetben az E-Archívum példáját). A külső rendszereknél — hacsak nem egy nagyobb szakmai 
közösség „belső” rendszeréről van szó (így kellene működnie az E-Archívumnak) — viszont az egy-
szerűség a jellemző, mert itt laikus közönség szembesül szakmai kérdésekkel, akitől nem várható el a 
bonyolult szakmai megközelítés ismerete. Ez régen is így volt, manapság, az internet világában ez 
még inkább jellemző, a „google-nemzedék” nemigen bajlódik komplikál adatkereséssel. (Lásd a 2. és 
a 7. fejezetben leírtakat.) Mindazonáltal nem szabad a végletekig leegyszerűsíteni a publikumnak szó-
ló külső rendszereket, meg kell találni a szakmaiság és az egyszerűség ésszerű kompromisszumát 
ebben a tekintetben is.

Egy külső rendszer túlnyúlhat az intézményi kereten. Számtalan példa mutatja a világon, hogy több le-
véltár vagy közgyűjtemény közös, általában csak kereső, néha listázó és böngésző funkcióval ellátott 
rendszert — azaz gyakorlatilag csak egy kereső-listázó felületet — üzemeltet. Óriási a társadalmi 
igény (és a politikai nyomás) erre, és tagadhatatlan, hogy a felhasználók (a közlevéltártárak szem-
pontjából többnyire adófizető állampolgárok) a kérdésükre a lehető legpontosabb válaszokat szeret-
nék megkapni, számukra kevésbé érdekes, hogy a keresett adat X levéltár vagy Y könyvtár vagy Z 
múzeum adatbázisában szerepel.

Ezek a rendszerek úgy integrálják a különböző intézmények adatbázisait vagy adategyütteseit, hogy 
az autonómiájuk nem sérül, hiszen csak keresni lehet velük, megváltoztatni az adatokat vagy egyéb 
módosítást végezni nem lehet. A működésükre két alapvető megoldás van. Az egyik, hogy a különbö-
ző adatbázisok adatait egy szabványos formára konvertálják, a keresés ebben az összadatbázisban 
történik, a találatként kijelzett adatok azonos elrendezésben és formátumban jelennek meg.187 A másik 
megoldás lényege az, hogy készítenek egy olyan kereső szoftvert, ami képes kommunikálni a vele 
kapcsolatban álló adatbázisokkal. Ebben a rendszerben tehát van egy központi felület, a kereső szoft-
ver, és számos lokális rendszer (adatbázis). A központi felület a kérdést elküldi a lokális rendszerek-
nek az ő saját, egymástól eltérő szabványuknak megfelelően. A keresést minden lokális rendszer 
maga elvégzi, és az eredményről visszajelzést küld s központi felületnek, ahol a találatok egyszerűsí-
tett, szabványos módon (hasonlóan mint például a Google felületén) jelennek meg. Rákattintva a talá-
latokra viszont már a lokális rendszerek kijelzése, teljes adattartalma jelenik meg.188

Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai. A szabványos rendszer előnye, hogy viszonylag 
könnyű a működtetése. Ha például az egyik helyi levéltár adatbázisának szerkezete megváltozik, és 
emiatt módosítani kell a konvertálási eljárást, annak elvégzéséig a korábban konvertált adatok tovább-
ra is elérhetők lesznek a központi rendszerben. Hátránya viszont, hogy a helyi adatbázisok lehetősé-
gei (további keresés, böngészés stb.) kihasználatlanok maradnak. A központi-lokális együttműködő 
rendszereknél mindez éppen fordítva van. A helyi adatbázisokban történt akár kisebb szerkezeti vagy 
szabványváltoztatás — és ilyen gyakran történik — már lehetetlenné teszik a kapcsolatot a központi 
felülettel egészen addig, amíg a kommunikációs szabványt a változáshoz nem igazítják. Másrészt vi-
szont a használó a helyi rendszerek minden előnyét élvezi.

9.2 Az E-Archívum  189  

A 2002-ben megjelent 10/2002. NKÖM rendelet szabályozza a közlevéltárakkal és a nyilvános ma-
gánlevéltárakkal kapcsolatos szakmai követelményeket. A rendelet részletesen leírja a levéltár által 
vezetendő különböző nyilvántartásokat, így a szervnyilvántartást, a törzskönyvi, a gyarapodási, a fo-
gyatéki, stb. nyilvántartásokat. A 60§ kimondja, hogy az Országos Levéltárnak 2003 végéig létre kell 
hoznia egy olyan egységes számítógépes rendszert, ami a jogszabályban felsorolt nyilvántartásokat 
kezeli. A közlevéltáraknak 2006-tól kezdődően ezzel a rendszerrel kellett volna a nyilvántartásaikat ve-
zetni, ez azonban egy-két kivételtől eltekintve 2007 közepén még nem történt meg, igaz, a rendszer 
üzembe állítása is több évet késett.

Az E-Archívum egy ún. osztott rendszer, ami azt jelenti, hogy minden levéltár maga installálja a prog-
ramot, mindenütt külön működnek az adatbázisok, nincs lehetőség arra, hogy több levéltár egyesítse 

187 Jó példa erre a szabványos rendszerre a brit The National Archives A2A (Access to Archives) felülete. Ez 411 intézmény 
adatbázisát integrálja, de érdekes módon magának a The National Archives-nak az adatbázisai nincsenek közöttük! Lásd: 
http://www.nationalarchives.gov.uk.
188 Így működik a The National Archives honlapján a Global Search nevű funkció, ami egyrészt tartalmazza az A2A-rendszert, 
valamint a brit Nemzeti Levéltár adatbázisait.
189 Az ebben az alfejezetben leírtak az E-Archívum 2007. áprilisi állapota alapján készültek.
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az adatait. Rendkívül sajnálatos, hogy a XXI. század elején, amikor minden az integrálásról szól, és 
maga az informatika is eleve erre ösztönöz, akkor a magyar közlevéltárak az elkülönülés útját válasz-
tották.

Az adatok két felületen érhetők el: belső hálózati, illetve internetes felületen.190 Az első teljességre tö-
rekszik, míg az utóbbi egy egyszerű keresési szolgáltatást kínál a felhasználónak. Az alábbiakban elő-
ször a belső hálózati felületet elemzem, majd az internetes szolgáltatásra térek ki.

9.2.1 A rendszer általános szolgáltatásai és működőképessége

• Súgó. Egy jól működő és jól szerkesztett súgó elengedhetetlen tartozéka a bonyolult rendszerek-
nek. A súgónak helyzetérzékenynek kell lennie, azaz az éppen használt funkcióról, képernyőről 
kell információt szolgáltatnia. Az E-Archívum ennek a követelménynek eleget tesz, de megjegy-
zendő, hogy az olvasott információ sokszor nem elégséges, illetve nehezen érthető. A súgó szö-
vegezésében vélhetően nem vett részt levéltáros, vagy ha igen, akkor nem végezte jól a dolgát, 
különben nem fordulhattak volna elő olyan szakterminológiai tévedések, mint amilyeneket a ké-
sőbbiekben említek.

• Nyomtatás. A rendszernek gyakorlatilag nincs nyomtatási funkciója, illetve ami van, az elfogadha-
tatlan. A törzskönyvnél és a szervnyilvántartónál egyáltalán nem működik a nyomtatás, a naplók-
nál csak a Windows nyomtatói ablakát kapja meg a felhasználó, de az ottani opciók sem használ-
hatók ki, mert például nem lehet kijelölni nyomtatandó tételeket, így részleges nyomtatás nincs, ki 
kell nyomtatni a teljes naplót.

A rendszer követelményeihez igazodó nyomtatási funkció minden számítógépes rendszernél alap-
követelmény.

• Ablakkezelés, mezők áttekintése. Az E-Archívumnál komoly gondok vannak az ablakkezeléssel. 
Az ablakok vagy túl kicsik vagy kilógnak a képernyőről, így fontos információk maradnak rejtve. 
Igaz, hogy a felhasználó saját maga elvégezheti egérrel az ablakméretezést, amit a rendszer el-
méletileg megjegyez magának (a gyakorlatban nem mindig), és a továbbiakban ennek megfelelő-
en jeleníti meg az ablakokat, erről azonban egyrészt tudni kellene, másrészt elég sok munkát és 
időt igényel, ami nem várható el a felhasználótól.

Egy sok mezőből álló adatbázisnál mindig problémát jelent a mezők megjelenítése, így van ez az 
E-Archívumnál is, ahol úgy oldották meg a feladatot, hogy a kevésbé fontos mezőket „összenyom-
ták”, a felhasználó csak azt látja, hogy van ott egy mező, és ha kíváncsi rá, akkor az ablakokhoz 
hasonlóan maga végezheti el a méretezést. Elfogadható ez a megoldás, ha megfelelően működik 
a méretezés, sajnos esetünkben ez nincs így, több „összenyomott” mező megnyithatatlan.

• Egyéb használhatósági szempontok. Az egész rendszer működésére jellemző a lassúság, amit 
sem a rendelkezésre álló sávszélesség, sem a hardver, szoftver, illetve az architektúra nem ma-
gyaráz. Ellenkezőleg, az Országos Levéltár infrastruktúrájának vannak egészen kiváló elemei, 
például az alkalmazott Oracle adatbázis-kezelő szerver a legjobbak között van a világon, nagy-
ságrendekkel nagyobb adatbázisokra méretezték, mint az E-Archívum.

Egy fondfőcsoport törlése kb. 2 óráig(!) tart, egy már lokalizált törzslap (rekord) megnyitása több 
mint egy órát(!) is igényelhet, attól függően, hogy milyen szintű irategyüttesről van szó. Minél ma-
gasabb szintű a rekord (például szekció), annál hosszabb ideig tart a megnyitás, vélhetően a kü-
lönböző adatok (ifm, db, évkör stb.) számolása miatt, ami rossz programozást sejtet, ugyanis eze-
ket az adatokat nem kellene újra és újra, minden rekordnyitásnál végigszámolni. A lassúság a 
hosszabb böngészést — ami levéltári keresésnél gyakori — gyakorlatilag lehetetlenné teszi, mert 
ennek lényege, hogy a felhasználó nem tudja pontosan, hogy mit keres, ezért esetenként 15-20 
rekordot is meg kell nyitnia, hogy a részletes információkat elolvassa.

Rendkívül idegesítő, hogy nem tudja a felhasználó, mit csinál a gép egy parancs kiadása (például 
egy rekord megnyitására adott utasítás) után. Hosszú másodpercek, esetleg percek után derül ki, 
hogy a lassúság miatt kellett-e várni, vagy lefagyott a gép. Érthetetlen, hogy a rendszer miért nem 
jelzi a parancs végrehajtásának állását vagy csak egyszerűen a parancs elfogadását (például ho-
mokórával).

A rendszer instabil, a tesztelés során többször fagyott le a számítógépem. A stabilitás kérdését ki-
emelt szempontként kellett volna kezelni.

190 A belső hálózati verzió — mint ahogy az elnevezése is mutatja — csak az Országos Levéltár belső hálózatán érhető el. En-
nek publikus adatai kerülnek automatikusan az internetes felületre (http://www.e-archivum.hu/
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A könnyű használhatóság valószínűleg nem volt szempont a tervezéskor. A műveletek végrehajtá-
sa gyakran túlbonyolított, túl sok ablakot kell megnyitni, kattintgatni. (A későbbiekben erre lesz né-
hány konkrét példa.)

A képernyőkön egy sor fölösleges menüpont, illetve ikon van. Minden képernyő tetején a szabvá-
nyos Windows menüpontok (például Fájl, Szerkesztés, Formátum) és ikonok láthatók (lásd a 9. 
sz. képet, a többi képről ezeket kivágtam), melyek többsége ebben a rendszerben vagy nem mű-
ködik, vagy szükségtelen. Viszont nagyon hiányzik a képernyőkről egy Vissza-gomb. A gombok ki-
osztása és működtetése egyébként sem következetes és átgondolt. Időnként Enterrel, időnként 
Rendben-gombbal lehet végrehajtani a parancsokat. A Törzslap-képernyőn a módosítási ikonok 
(új tétel, módosítás, törlés) meg vannak négyszerezve, mert más-más, de azonos funkciójú ikon-
nokkal lehet változtatni a terjedelmet, a darabszámot, a raktári helyet és a korlátozásokat. (Lásd a 
7. sz. képet.)

7. sz. kép — Törzslap

9.2.2 Levéltári szolgáltatások

9.2.2.1 Törzskönyv

A 10/2002-es NKÖM rendelet 60. paragrafusa egyértelműen fogalmaz atekintetben, hogy milyen nyil-
vántartásokat kell elektronizálni: törzskönyvi nyilvántartást, gyarapodási naplót stb. — ezek között vi-
szont nem szerepel fond- és állagjegyzék. Amit az E-Archívum megvalósít, az a törzskönyv, valamint 
a fond- és állagjegyzék egy furcsa keveréke, amiben semmi sem az, aminek lennie kellene.

A magyar levéltári elmélet és gyakorlat mai állása szerint a törzskönyv egy olyan fond- vagy állagszin-
tű nyilvántartás, amely a törzsszámok emelkedő számrendjében rögzíti a legfontosabb adatokat.191 Ez 
teszi többek között lehetővé, hogy a levéltáros az újonnan bejövő fondnak vagy állagnak az éppen so-
ronkövetkező törzsszámot adja ki. Ha megnézzük az E-Archívum törzskönyvének mezőit, megállapít-
hatjuk, hogy azok majdnem minden szükséges rovatot tartalmaznak (egy hiány van: a fondnál nem 
sorolja fel, hogy milyen állagai vannak), ezen kívül még sok pluszinformáció bevitelére adnak lehető-
séget. A törzslapok sorrendjét az Áttekintő törzskönyvi struktúra c. menüpont alatt nézhetjük meg, ahol 
a törzslapok ideális vagy más néven levéltári rendjét kapjuk (9.sz. kép), lényegében azt, amit egy 
fond- és állagjegyzék mutat. Pontosabban szólva mégsem azt, mégpedig három ok miatt. Egyrészt ál-
lag alatti „törzslapokat” is találhatunk, ami kizárt mind a törzskönyv, mind a fond- és állagjegyzék ese-

191 Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest 1982, 192. old.)
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tében, másrészt szerepelnek a megszüntetett törzsszámok adatai is, ami egyértelműen „törzskönyvi 
beütés”, harmadrészt az évköri és terjedelmi adatokat csak akkor láthatjuk, ha megnyitunk egy-egy re-
kordot (a törzslapoknál). A rendszertől nem tudhatjuk meg, hogy mi volt az utoljára kiadott törzsszám, 
hacsak nem pörgetjük végig a kérdéses fondfőcsoport vagy szekció törzslapjait, ami eltarthat egy jó 
ideig. Másik megoldás, hogy külön manuális nyilvántartást vezetünk erről fondfőcsoportonként/szekci-
ónként, ami elég abszurdnak hangzik.

Helyes az a törekvés, hogy a rendszer mutassa az irategységek levéltári rendjét is, ez azonban nem 
indokolja a törzskönyvi rend negligálását. Egyszerű programozási feladat lenne elválasztani a törzs-
könyvet és a fond-állagjegyzéket, ezt meg is kell csinálni a levéltártan és a kialakult gyakorlat szabá-
lyainak megfelelően.

Iratszintek

Az áttekintő törzskönyvi struktúránál jól látható, hogy a rendszer a levéltári informatikában immár álta-
lánosan használt szintrendszerre épült. Az elv helyes, a megvalósításban azonban komoly hiányossá-
gok vannak, ami arra utal, hogy a rendszer készítői nem ismerik a szintrendszer levéltártani szabálya-
it.

A magyar levéltárelmélet és -gyakorlat a következő iratszinteket ismeri:

1. levéltári intézmény (az ott őrzött iratok összessége)

2. fondfőcsoport/szekció

3. fondcsoport/levéltár

4. fond

5. állag

6. sorozat

7. tétel

8. ügyirat

9. ügyiratdarab

10. irat

Az Országos Levéltár nyomtatott fond- és állagjegyzékében láthatunk még állagcsoportokra utaló cí-
meket (például a Magyar Kir. Kancellária regisztratúrája című fondban: 1770 előtti regisztratúra), illet-
ve fondok csoportját jelző címeket (például a P szekcióban: 1945 előtti nem kormányzati szervek ira-
tai),192 ezek azonban nem tekintendők iratszinteknek, legfeljebb tájékoztató címeknek. Nem véletlen, 
hogy a fondjegyzékben az ilyen címek mellett nem szerepel sem évkör, sem iratfolyóméter.

Ha több levéltárban gondolkodunk — és gondolkodunk is kell a fényképtár, valamint a filmtár eseté-
ben, nem beszélve arról, hogy az E-Archívumban országosan felhalmozott adatok együttes kezelése 
sem került le a napirendről —, akkor a fenti 10 iratszintet ki kellene egészíteni levéltári intézmények 
csoportjával (például önkormányzati levéltárak), valamint intézmények nagyobb csoportjával (például 
ausztriai levéltárak).

Nézzük meg, hogy milyen szinteket használ az E-Archívum:

192 A Magyar Országos Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke I. kötet, Budapest 1996, 25. és 187. old.)
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8. sz. kép — Alkalmazott levéltári szintek

A szakmai konszenzus teljes negligálásával állunk szemben. Az E-Archívum önkényes terminus tech-
nikusokkal operál (mint például állagközépcsoport), és teljesen összekuszálja a levéltári rendszert: 
például a fondfőcsoport/szekció és a fondcsoport/levéltár közé beteszi az ún. levéltárfőcsoport és a 
mikrofilmes levéltári intézmény szintjét. A gyakorlat egyébként még ezen is túltesz, mert a besorolás 
időnként ad-hoc jellegű: a filmtárban például az önkormányzati levéltárak országszinten vannak nyil-
vántartva.

A levéltári anyag bonyolult struktúráját nem könnyű áttekinteni, ezért a levéltárosok különböző segítő 
jeleket alkalmaznak. Gutenberg világában ez úgy működött, hogy tipográfiai megoldásokkal jelezték, 
hogy a szóban forgó irategység milyen szintű (például a fondokat félkövér betűkkel szedték). Az infor-
matikában is bevett gyakorlat ez, sőt a programozó színekkel is operálhat: például az állagokat kékkel, 
a fondokat kékkel és félkövérrel, a fondcsoportokat nagyobb betűkkel és lila színnel jelezheti. Az E-Ar-
chívumban vannak színek, de ezek más jelentést hordoznak: a rekord adminisztratív státuszára utal-
nak, nem pedig a struktúrában elfoglalt pozíciójára. Ha az irategyüttes (rekord) kék, ez azt jelzi, hogy 
alatta változás történt (például egy fond egyik állagában), ha piros, akkor törlésre van kijelölve, ami jó-
váhagyásra vár, ha zöld, akkor egy új vagy változtatott rekordról van szó stb. Ez a jelölési rend jó az il-
letékes vezetőnek, akinek gyors áttekintést ad a változásokról, de mindenki másnak rossz. A bürokra-
ta szemlélet győzött a levéltárosi fölött. Egy olyan képernyőn, ami önmagát áttekintő törzskönyvi struk-
túrának mondja magát, a legnehezebben éppen erről a struktúráról kapunk információt.
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9. sz. kép — Áttekintő törzskönyvi struktúra, hierarchikus, különböző szintű rekordok

A rendszer alkotói valószínűleg érezték az áttekintési nehézséget, ezért alkalmaztak a képernyőn alul 
egy státusz-sort (lásd a 9. sz. képet). Ezen egy csomó fölösleges információ van, ami csak nehezíti a 
tájékozódást (a törzsszám, a cím és az állapot pontosan leolvasható a képernyőn fentebb), emellett 
közli az irategyüttes szintjét (a képen: fond), valamint jelzi, hogy „iratszintről” van-e szó (a képen: 
igen). Szerencsétlen szóhasználattal állunk itt szemben, mert a mi fogalmaink szerint iratszint a levél-
tári hierarchiában azonos szinten lévő irategyüttesek összességét jelenti, tehát van állagszint, 
fondszint, fondcsoport/szekciószint stb. Sokkal jobb lett volna iratszint helyett egy találóbb nevet hasz-
nálni, például a valós irategyüttes kifejezést.

Valós irategyüttesnek azt az irategyüttest nevezhetjük, aminek az adatait (terjedelem, évkör stb.) fi-
gyelembe kell venni a fölöttes szintű adatoknál. Például ha egy fond három állagból áll, akkor ezek ter-
jedelmének összege adja a fond iratfolyóméter-adatát. Ez az adat megy tovább a felsőbb szintek ösz-
szesítő adatainál. Az E-Archívumban minden új rekordnál, legyen az állag, fond, fondcsoport stb. meg 
kell jelölni, hogy valós irategyüttesről van-e szó. Fölösleges bonyolítása ez a dolgoknak, mert fond- és 
állagszintű nyilvántartásnál csak kétféle valós irategyüttes lehet: állag vagy állagtalan fond. Mivel ez a 
szabály következetesen érvényesül az egész rendszerben, könnyen leprogramozható lett volna, hogy 
a számítógép automatikusan felismerje, melyik rekordnak az adatait kell számolnia és melyikét nem 
(az állagokat mindig, illetve az olyan fondok adatait, melyeket nem követ állag).

A fényképgyűjtemény és a filmtár beolvasztása

A levéltári szintek működésének meg nem értését mutatja, hogy a rendszer létrehozói az eredeti ira-
tokkal együtt egy táblába tették a fényképgyűjteményt és a filmtárat. Ezek azonban államok az állam-
ban, és külön kezelendők. Nem véletlen, hogy a filmtár mindig külön kötetet kapott a fond- és állag-
jegyzékekben. A fényképgyűjtemény esetében ez már nem így volt, és ennek zavarai jól láthatók az 
előbb említett 1996-os kiadásban: a többi szekciónál alkalmazott tipográfiai szint-megkülönböztetés az 
U szekciónál érvényét veszti, és más jelentést kap. Itt lett volna a jó alkalom ezt a hiányosságot korri-
gálni, ez elmaradt, az eredmény egy még kuszább rendszer lett.
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Miért nem lehet beolvasztani a fényképgyűjteményt és a filmtárat az eredeti iratok jegyzékébe? Azért 
mert ezeknél a másolat-gyűjteményeknél — melyek az Országos Levéltár állományán belül egy-egy 
szekciót alkotnak — nyilván kell tartani az eredeti iratok jelzeteit és teljes struktúráját, ami óhatatlanul 
szekció fölötti szinteket eredményez. Egy példa az E-Archívum filmtárából:

Mikrofilmtár (fondcsoport/szekció)

Önkormányzati levéltárak (levéltári intézmények csoportja)

Csongrád Megyei Levéltár (levéltári intézmény)

Megyei törvényhatóságok és thj városok (fondcsoport/szekció)

Csanád megye levéltára (levéltár)

Csanád megye nemesi közgyűlésének iratai (fond)

Közgyűlési jegyzőkönyvek (állag)

Egy szekció alá nem tartozhat levéltári intézmény stb., mert akkor ezt nem rendszernek, hanem más-
valaminek nevezzük. A dilemma úgy oldható fel, hogy az X és az U szekcióknak külön-külön táblát 
nyitunk, ahol gond nélkül alkalmazhatjuk a magasabb szinteket. A három tábla összekötése, hogy pél-
dául az eredeti iratokhoz tartozó A 35-ös törzslapról egy kattintással át tudjunk ugrani a filmtári A 35-
re, illetve, hogy mindhárom táblában egyszerre keressen a számítógép, viszonylag egyszerű progra-
mozási feladat lett volna.

Elkülönült adatállományok beolvasztása

Nem kevéssé problematikus a szeparált adatbázisok beolvasztása sem. Két mikrofilmes adatállomány 
integrálására került sor: az anyakönyvi gyűjteményre és az úrbéri tabellákra (C 59).

Az anyakönyvek részei voltak a korábbi fondjegyzékeknek is, de a filmtáron belül mindig külön gyűjte-
ményként — ha úgy tetszik: külön táblaként — szerepeltek annak ellenére, hogy levéltártani szem-
pontból beilleszthetők lettek volna a hierarchikus filmtári struktúrába, tehát besorolva a Római Katoli-
kus, a Református stb. Egyház intézménycsoport alá, ugyanis az anyakönyvek többsége iratképző-
ként és -őrzőként (plébánia, egyházközség stb.), azaz fondonként vannak nyilvántartva a filmtár törzs-
könyvében.193 Ennek ellenére a szerkesztők az elkülönítés mellett döntöttek egyrészt a gyűjtemény 
egységes jellege, de főleg a speciális kutatói igények miatt. Az E-Archívum annyiban követi ezt a ha-
gyományt, hogy a filmtár végén külön tételben helyezi el az anyakönyveket, az egy táblába való beol-
vasztás azonban általános, szabványosítási problémát vet föl.

Egyértelmű, hogy az olyan rendszerek, mint az E-Archívum az adatok szabányosítását követelik meg. 
Viszont az is nyilvánvaló, hogy nem lehet minden adatot szabványosítani, különösen nem a levéltári 
világban. A nem standardizálható adatokat az „egyéb” kategóriába vagy mezőbe kell tenni, viszont ek-
kor az adatbázis fő előnye, az adatok adatok célirányos keresésének, csoportosításának lehetősége 
tűnik el. A kérdés úgy is fölvethető, hogy meddig szabványosíthatók a levéltári adatok? Véleményem 
szerint állag alatt nem érdemes standardizálni, mert többet veszítünk a vámon, mint amennyit nyerünk 
a réven, ennek bizonyítására álljon itt a beolvasztott két adatállomány példája. Az anyakönyvek adatai 
a következők:

193 Nem minden esetben. A külföldről érkezett anyakönyvek egy része közös törzsszám alatt lett regisztrálva.
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10. sz. kép — Törzskönyv, anyakönyvi adatok

A programozó nem tudott mit kezdeni az anyakönyvi adatokkal, ezért azokat betette az általános 
fondismertetés mezőbe. Ott viszont az olvasáson kívül nem lehet velük semmit sem kezdeni, például 
évkör szerint szűrni (XVI. századi anyakönyvek), vagy névetimológiai keresést végezni. Minden más 
hasonlóképpen integrált adatbázissal ugyanez lesz a helyzet: a speciális, nem szabványosítható ada-
tok gyakorlatilag kiaknázhatatlanokká válnak.

Sokkal bölcsebb lett volna ezeket az adatállományokat úgy csatlakoztatni az E-Archívumhoz, hogy az 
önálló adatbázis-jellegüket ne veszítsék el. Az integráció minimum kereshetőséget jelentene, azaz a 
keresőprogram minden csatlakozó adatállomány minden adatát tudná keresni a központi adatbázis 
adataival együtt, amit kiegészíthetne egy csak a csatlakozókra érvényes kombinált keresési és szűrési 
lehetőség. Egy ilyen megoldás lehetővé tenné azt is, hogy az elkülönült adatbázisokhoz külön kere-
ső-listázó programok készüljenek, teljesen kiaknázandó azok értéke.

Az úrbéri tabellák esetén is hasonló problémák merülnek föl, de a helyzet azért némileg eltérő. Ebben 
az esetben ugyanis állag alatti iratszintekről van szó (lásd alább a 11. sz. képet), ami újfent levéltárta-
ni, sőt törvényességi kérdéseket vet föl. A 10/2002-es NKÖM rendelet 34-40. paragrafusai egyértel-
műen fogalmaznak: a nyilvántartásban törzslaponként (rekordonként) legfeljebb állagszintig szabad 
regisztrálni az adatokat, az állag alatti adatok helye a raktári jegyzék. A beolvasztással az állag alatti 
szintek is bekerültek a törzskönyvbe, ezzel nemcsak sérülnek a levéltártani (és jogi) szabályok, de az 
adatok duplikálódnak is, mert a későbbiekben integrálandó raktári jegyzékek részben ugyanezen ada-
tokat fogják tartalmazni. Hogy milyen furcsaságok születnek így, azt a 11. sz. kép adataiból jól láthat-
juk: az Abaszéplak, Krásna (SZL)… című MF állagalcsoportnak(!) a törzsszáma(!) ABAUJ 2.

A rendszer alkotói nemcsak a fenti levéltártani és jogi hibákat követték el, de nem értették meg azt 
sem, hogy az elkülönült adatbázisok nem nyilvántartási, hanem kimondottan kutatási céllal készülnek 
— még egy indok a törzskönyvbe való beolvasztás ellen.
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11. sz. kép — Áttekintő törzskönyvi struktúra, állag alatti szintek

Irategyüttesek fragmentálása

Ha az áttekintő törzskönyvi struktúrában megnézzük a fondfőcsoportok listáját, akkor meglepő dolgot 
tapasztalunk: a XVII-es, a XIX-es, a XXVI-os, a XXVII-es, a XXVIII-as fondfőcsoportokból kettő-kettő 
van, a XXXII-esből meg egyenesen három, attól függően, hogy hány osztály között van elosztva a kér-
déses fondfőcsoport! (Lásd a 12. sz. képet.) Az Országos Levéltárnak egy XVII-es, XIX-es stb. fondfő-
csoportja van, az állomány nem fragmentálódhat osztályok alapján sem a törzskönyvben, sem a 
fondjegyzékben.
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12. sz. kép — Áttekintő törzskönyvi struktúra, fondfőcsoport szint

Szakmai hiba, hogy az osztás fondokat is érint. A Magyar Nemzeti Bank iratai egy fondot alkotnak, az 
E-Archívumban azonban kettő található belőle, egy a Z szekcióban, egy pedig a XXIX-es, Vállalatok(!) 
fondfőcsoportban. Más anyagnál is tetten érhető a proveniencia-elv hasonló negligálása, például az 
Ajkai Kőszénbánya Rt-nél vagy a Péti Nitrogénművek Rt-nél vagy a Viktoria Vegyészeti Művek Rt-nél, 
a jelek szerint a korszakonkénti tagolás igénye egy makacs, a magyar levéltárügyben évtizedek óta je-
lenlevő rögeszme.

Rekordműveletek

A rekordműveletek kezelése nem átgondolt. Egy rekord (például egy fond) adatait több helyen, külön-
böző módon lehet megváltoztatni. A cím, jelzet, szintbesorolás, pozíció az áttekintő törzskönyvi struk-
túrából módosítható, a többi adat (terjedelem, raktári hely, korlátozások stb.) pedig a törzskönyvi (a 
törzslapot mutató) képernyőn. A rekord pozícióját az áttekintő struktúrában egy külön gombbal is meg 
lehet változtatni.

A rendszer tele van fölösleges duplázással, a műveletek gyakran túlbonyolítottak. Egy rekord áthelye-
zéséhez 4 ablak megnyitására és egy sor kattintásra van szükség. A tételeket csak egyenként lehet 
áthelyezni, ami mondjuk 10-12 rekordnál nagyon időrabló feladat. (Javítja a képet, hogy egy rekord vi-
szi magával az összes alája besorolt rekordot.)

Keresés

A keresés meglepően gyors, ami nagyon fontos szempont, emellett azonban komoly hiányosságok is 
vannak. A legsúlyosabb ezek közül az, hogy nem lehet az általános leírásokban keresni. Így több ezer 
oldalnyi olyan információ, ami már az adatbázisban van, gyakorlatilag rejtett marad a felhasználó szá-
mára.

Itt is nagyon zavaró, hogy nincs visszajelzés a rendszertől, tehát ha kiadunk egy keresőparancsot, és 
nincs változás a képernyőn, akkor lehet, hogy nincs találat, de az is lehet, hogy lefagyott a gép. A talá-
latok kiírása jelzetek sorrendjében történik, ami nagy hiba, mert az eredmény zűrzavaros lesz — lásd 
a 13. sz. képet. A parancs az volt, hogy a gép keresse meg azokat a rekordokat, melyek címében elő-
fordul az a szó, hogy Pálffy. Az első négy találat a filmtárból van, a következő kilenc az I. és a III. osz-
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tály fondjaiból-állagaiból, az utolsó öt megint a filmtárból. A találati listán csak a rekord szintjét (például 
fond), törzsszámát és címét kapjuk meg, ami elég kevés. Az alább látható találatok egy részét még 
egy az Országos Levéltár anyagában jártas levéltáros sem tudja biztonsággal beazonosítani, ehhez 
látni kellene a hierarchiát, ami csak a találati rekordok egyenkénti megnyitása esetén állapítható meg, 
ez viszont sok találat esetén nagyon lassú és nehézkes.

13. sz. kép — Találati lista

Mivel jelenleg lényegében a Fond-X-ből194 áttöltött adatok képezik az E-Archívum adatállományát, ösz-
szehasonlítottam a két rendszer találati eredményességét. Az előbb említett példánál maradva a Pál-
ffy-szót kerestem három, eltérő feltétel szerint:

Fond-X – találatok E-Archívum – találatok

1. Mindenütt keressen, szórészletre is 53 18

2. Csak a címmezőben keressen, szórészletre is 18 18

3. Csak a címmezőben keressen, csak egész szóra 16 7

Az első keresésnél jól látható, hogy milyen hátránya van annak, hogy az E-Archívum nem tud keresni 
a fondleírásokban. A második keresésnél a találati azonosság rendben van. A harmadik esetnél látha-
tó nagy különbségre nem tudok magyarázatot adni, az E-Archívum valószínűleg programozási hiba 
miatt nem talál meg 9 tételt (ezeket egyenként ellenőriztem, mind megvan az adatbázisban).

Egyéb keresési defektusok is programozási hiányosságokra utalnak. Kiirattam az összes olyan rekor-
dot, melynek törzsszám-mezőjében előfordul XXX-as karaktercsoport, azaz szórészletre is kerestet-
tem. Ekkor — nagyon helyesen — megkaptam nemcsak a XXX-asokat, de a XXXII-eseket, XXXIII-a-
sokat és XXXIV-eseket is. De amikor csak a XXX-asokat akartam kilistáztatni (egész szóra kerestet-
tem), akkor is megkaptam a többi fondfőcsoportot.

Itt is visszaüt a filmtár és a fényképtár beolvasztása. Mivel ezek másolatgyűjtemények, a törzskönyvi 
számok (a filmtárnál X-szám) adminisztratív jellegűek, szinte sohasem keresnek ez alapján, hanem 

194 A Fond-X az Országos Levéltár korábbi általános adatbázisa, ami 2006 tavaszáig volt üzemben, egyelőre még hozzáférhető.
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mindig az eredeti irat törzsszáma szerint. Azt viszont, hogy az eredeti törzsszámot a név-mezőben kell 
keresni, csak nagyon kevesek tudják.

Listázás, böngészés

Listázási funkció nincs a rendszerben, pedig levéltári adatbázisoknál ez alapfunkciónak számít, egy 
gyakorló levéltárosnak a munkájához nap mint nap szüksége van különböző szempontú listákra. (Ter-
mészetesen a listázás csak akkor kielégítő, ha társul hozzá nyomtatási funkció is — lásd a 9.2.1-es al-
fejezetet.)

A listázást össze lehet kötni böngészéssel, ami a teljes állományban való gyors tallózást teszi lehető-
vé. Jó alap lehet a böngészésre a mostani áttekintő törzskönyvi struktúra, de a jelenleginél több adatot 
kell megjeleníteni: alapvetően azokat, amelyek szerepelnek egy fond- és állagjegyzékben. Ezek hiá-
nyában ugyanis gyakran kell megnyitni az egyes rekordokat, hogy a hiányzó adatokhoz hozzáférjünk, 
ez pedig nehézkessé, ha nem lehetetlenné teszi a böngészést a rendszer jelenlegi lassúsága mellett.

Export-import

Az export-funkció arra szolgál, hogy a legfontosabb szabványos formátumokban mentéseket végez-
hessen a használó, akár a teljes állományról, akár a keresési, listázási eredményekről. Az E-Archí-
vummal csak az áttekintő törzskönyvi struktúrában kijelölt irategyüttesek (fond- és állagjegyzékszerű) 
alapadatait lehet exportálni HTML-fájlba. Súlyos hiányosság, hogy a fondleírások adatai nem exportál-
hatók — és, mint korábban láttuk, nem is nyomtathatók —, tehát mintegy zárványként „be vannak zár-
va” a rendszerbe. További hiány, hogy a kereséssel elért találatok sem exportálhatók. A HTML, mint 
egyetlen exportformátum messze nem elégíti ki az adatcsere és -biztonság minimális követelményeit, 
hiszen, mint az előzőekben olvashattuk (5.2.4.1-es alfejezet), az nem tud megjeleníteni tartalom és je-
lentés szerint strukturált adatokat, erre az SGML/XML lenne képes.

Az import-funkció a menüben megvan, de nem aktivizálható. Alapkövetelmény lenne, hogy az Orszá-
gos Levéltár önállóan és egyszerűen tudjon adatokat importálni a rendszerbe.

Törzslapok

A törzslap nem lett gondosan megtervezve. Az Alapadatok nevű képernyőn (14. sz. kép) felül látható 
két sor a pozícióra utal, ebben kevés az információ, ami van, viszont túl van bonyolítva, és rossz a 
sorrend:

Irategység törzsszáma, neve: (Levéltárfőcsoport): [P] Testületek és egyesületek iratai

Fölötte álló szint törzsszáma, neve: (Fondfőcsoport/Szekció): [P] Családok, személyek, testületek és 
egyesületek iratai – P szekció

Az egészet így is lehetne:

(Fondfőcsoport/Szekció): Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai [P]

(Levéltárfőcsoport): Testületek és egyesületek iratai [P]

Így ránézésre is meg lehetne állapítani, hogy minek mi a szintje és a pozíciója.
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14. sz. kép — Törzslap, alapadatok

Túlbonyolítottak a terjedelemmel és a darabszámmal kapcsolatos adatok is, ránézésre korántsem 
egyértelmű, hogy például melyik darabszám mire vonatkozik. A fenti képen lévő adatokat sokkal egy-
szerűbben és világosabban is lehetne ábrázolni, például így:

Terjedelem: 2940,9 ifm

1371 kisdoboz 168,09 ifm

865 nagydoboz 172,04 ifm

4077 csomó 572,06 ifm

1483 kötet 62,40 ifm

1 db mozgófilmtekercs

A szintén a törzslaphoz tartozó, Az irategység jellemzői című képernyő (15. sz. kép) az előzőnél is 
rosszabbul van tervezve, ráadásul teljesen fölösleges is. Fent két részletben, részben önmagát ismé-
telve, ellentétes sorrendben megadja a pozíciót, alatta pedig két érdemi adat van: a referenciák és a 
kapcsolódó irategységek adatai. Ezeket nyugodtan rá lehetne tenni az Alapadatok-képernyőre, az 
előbb vázolt egyszerűsítés után bőven lenne rá hely. A törzslapok lapozásának gombjait (Előző/követ-
kező irategység) szintén rá lehetne applikálni az Alapadatok-képernyőre, de a fölösleges bonyolításo-
kat itt is el kellene hagyni, ugyanis most, ha kiadjuk a parancsot, hogy lapozzon, mindig rákérdez: Át 
szeretne lépni a következő irategység törzslapjára?
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15. sz. kép — Törzslap, az irategység jellemzői

9.2.2.2 Fondleírások

Az iratanyag tartalmának leírása a levéltári szakmai rendszerek talán legfontosabb része. Az E-Archí-
vumban a törzslapokból kétféle leírás-fül nyitható meg. Az első Fondismertetés címen elkülönült me-
zőket kínál fel leírásra (16. sz. kép). Ha ezeket összevetjük az ISADg mezőivel (5.2.1-es alfejezet), ak-
kor láthatunk némi hasonlóságot, de hogy mi volt a szelektálás koncepciója — ha volt egyáltalán —, 
az nem világos. Az elkülönült mezők struktúrát alkotnak, és szabványosítást tesznek lehetővé, de 
csak akkor, ha azt a rendszer támogatja megfelelő kereső-szűrő- listázó-, export- és import-funkciók-
kal, ugyanis így lehet csak kiaknázni azok lehetőségeit. Mivel ennek nyomát sem lehet látni, ezért a 
fondleírások holt zárványként szerepelnek a rendszerben. Ugyanaz a helyzet velük, mint amit az 
anyakönyvi adatok strukturálatlan integrálásával kapcsolatosan az előzőekben említettem: az olvasá-
son kívül semmit sem lehet velük kezdeni, a szűrés, keresés, listázás, export stb. lehetetlen.

111



 

16. sz. kép — Törzslap, fondismertetés

A második fül (Fondismertetés általános) csak egy mezőt tartalmaz, ahova begépelték a hagyomá-
nyos levéltári segédletek (leltárak, repertóriumok) fond-, illetve állagleíró szövegeit. (Ez még a Fond-X-
ben történt, az adatok onnan lettek áttöltve.) Innen kellene átemelni az adatokat az első fül alatti struk-
turált leírásmezőkbe, de ennek nincsenek meg az eszközei. Az adatok itt is csak olvashatók, még 
Windows-vágólappal sem vihető át szöveg a strukturált leírásba, amelynek mezői jelenleg teljesen 
üresek.

Egyébként szerencsétlen dolog fondismertetés-nevet adni a strukturált leírásnak, amikor ez a felület 
minden iratszinten megjelenik. Fondcsoportnál vagy állagnál eléggé anakronisztikus lenne például a 
Fondképző története nevű mezőt kitölteni. Így a fondon kívüli irategyütteseknél ki kell hagyni ezt a le-
írást, ami nagy luxus, mert rengeteg közlésre méltó információ van ezeken a szinteken is. Pedig a 
többszintű strukturált leírás nem megoldhatatlan feladat, csak az ISADg mintáját kellett volna követni.

9.2.2.3 Raktári jegyzék, Segédletek

A Raktári jegyzék- és a Segédletek-fül alatt tudunk szövegfájlokat, táblázatokat stb. hozzárendelni a 
rendszerhez. Saját magunk is szerkeszthetünk raktárjegyzéket vagy HTML, illetve CSV-formátumban 
importálhatunk külső fájlokból jegyzéket. Mindez nagy pozitívum lenne, ha a csatolt anyagot nem csak 
megtekinteni lehetne, így itt is fennáll az előző alfejezetben leírt „zárvány-effektus”.

A fondleírásoknak, a raktári jegyzékeknek és a segédleteknek azonos a funkciójuk: az iratképzőt és a 
levéltári anyagot írják le részletesen, azaz mindegyik a levéltári leírás kategóriájába tartozik. A hagyo-
mányos (azaz nem elektronikus) leírásban is rengeteg átfedés van az egyes leírások között, például 
az áttekintő raktári jegyzék és a repertórium adatai között nincs érdemi különbség. Az E-Archívum a 
leírásokat négy adategyüttesbe különíti el (Fondismertetés, Fondismertetés általános, Raktári jegyzék, 
Segédletek), ami nem szerencsés megoldás. Hosszabb távon mindenképpen szabványosításban és 
integrálásban kell gondolkodni. Konkrétan: a most fondismertetés címen futó szabványos leírásba kel-
lene beolvasztani az általános fondismertetést, illetve a Segédletek megfelelő adatait, a Raktárjegy-
zékbe pedig a Segédletek részletes adatait.
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9.2.3 Naplók

A naplók viszonylag egyszerű elemét képezik a rendszernek. A 10/2002-es NKÖM rendelet a naplók 
esetében is pontosan meghatározza a kötelezően vezetendő adatokat. Az E-Archívum ezeket hiányta-
lanul tartalmazza, sőt lehetővé teszi, hogy a gyarapodási, fogyatéki stb. tételeket részletesen taglaljuk 
(lásd a 17. sz. képen a Gyarapodási naplóbejegyzés tételei c. részt).

17. sz. kép — Gyarapodási napló

Érthetetlen, hogy miért nincs keresőfunkció a naplókhoz. Az Országos Levéltárban évente több száz 
tételnyi gyarapodás történik, ezek manuális keresése így nehézkes és lassú.

A naplókat és a törzskönyvet integrálni kell, hiszen az adatok egy részét át kell vezetni, illetve megje-
leníteni. Sajnos ez nem automatikusan történik, tehát például a növedéki naplóba bevezetett adatok 
nem jelennek meg azonnal a törzskönyv megfelelő rekordjában (a Bejegyzések-rovatban), pedig ezzel 
csökkenteni lehetne az elmaradásokat.

9.2.4 Szervnyilvántartó

9.2.4.1 Szervek

A szervnyilvántartó a rendszer önálló modulja, azaz nincs kapcsolata az E-Archívum többi nyilvántar-
tásával, ami mind jogilag, mind szakmailag indokolható.

Több bosszantó programozási hiányossággal találkozunk ebben a modulban. Indításkor egy böngé-
sző lista ablaka jelenik meg, mögötte, takarva egy üres űrlap van, amire egy új szerv adatait lehet fel-
vinni. (Hasonló programozói pongyolaság van az Adminisztráció c. menü ablakainál.) Érthetetlen, 
hogy a programozó miért nem alkalmazta a törzskönyvnél már bevált gombokat és a hozzájuk rendelt 
funkciókat (keresés, megnyitás, módosítás stb. — itt egy „titkos”, azaz sehol sem jelzett keresési funk-
ció van: rá kell kattintani a mezőlécre, majd elkezdeni a keresett szöveg gépelését…). A böngésző lis-
ta tételeit kettős kattintással lehet megnyitni, ekkor megjelennek a részletes adatok. Onnan a listára vi-
szont már nem lehet visszalépni, azt újra be kell hívni, ami, tekintettel a rendszer lassúságára, sok tü-
relmet igényel.
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A 10/2002-es NKÖM rendelet a szervnyilvántartó esetében is megadja a kötelezően vezetendő adato-
kat, az E-Archívum ehhez képest nagyságrendekkel több adat nyilvántartására tartalmaz mezőket. Bi-
zonyára mindegyikre lehet indokot felhozni, azonban véleményem szerint összességében már negatív 
az eredmény: túl bonyolult a nyilvántartás, túl sok a rovat, ami óhatatlanul túl sok üresen maradó me-
zőt eredményez.

A NKÖM-rendelet előírja, hogy a szervek jogelődjét-jogelődjeit is nyilván kell tartani (6§ e bekezdés). 
Az E-Archívum túlmegy ezen, és a jogutódokra is tartalmaz rovatot. Ez a plusz szolgáltatás mind jogi-
lag, mind szakmailag erősen aggályos. Nem véletlen, hogy a jogszabály csak jogelődről szól, ugyanis 
csak a még létező szervek nyilvántartását írja elő, lévén, hogy a szervnyilvántartás az iratkezelés fel-
ügyeletének eszköze. Ha jogutódot is nyilvántartunk, akkor a megszűnt szervek is a nyilvántartás 
egyenrangú részét képezik, ami ellentmond a jogalkotó szándékának. Bizonyítja ezt, hogy a megszűnt 
szerveknél egy sor adat (a szerv címe, elérhetősége, a kapcsolattartó személy adatai stb.), értelmet-
lenné válik. 2007 áprilisában több mint 1100 szervet tartott nyilván az Országos Levéltár, és ezek igen 
nagy százaléka megszűnt szerv volt, melyek aránya a jövőben csak növekedni fog, és előbb vagy 
utóbb túlsúlyba is kerülnek. Ekkor már merőben más nyilvántartás lesz, mint amit a jogszabály előír, 
és ami szakmailag indokolt. Kétségtelen, hogy szükséges a megszűnt szervek nyilvántartása, de a két 
dolgot el kell választani, ami programozás szempontjából egyszerű feladat lenne. Jelenleg az élő és a 
megszűnt szervek nem különíthetők el, sőt azt is csak kikövetkeztetni tudjuk, hogy egy adott szerv 
melyik kategóriába tartozik (ha van jogutód, akkor megszűnt).

Helytelen gyakorlat, hogy a szervek többségénél jelenleg csak a közvetlen jogelőd szerepel az adatla-
pon: a 18. sz. képen látható Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a nyilvántartás szerint 
egyetlen jogelődje volt!

18. sz. kép — Szervnyilvántartó

9.2.4.2 Segédtáblák

A szervnyilvántartáshoz tartozó segédtáblák megkönnyítik a nyilvántartás egységes használatát, hi-
szen amikor egy új rekordot nyitunk, vagy egy meglévőt módosítunk, sokszor elég innen kattintással 
kiválasztani egy táblából a beírandó szöveget. Ezek a táblák itt tárolódnak, itt lehet azokat feltölteni, 
módosítani. Az egyik tábla a levéltárak munkáját érintő jogszabályok adatait tartalmazza, ennek hasz-
nálata erősen problematikus, mert itt sem áll rendelkezésre kereső. Ha valaki nem tudja pontosan a 
jogszabály számát vagy címét, akkor kénytelen végigpörgetni az egész táblát, ami akár 30-40 percig 
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is eltarthat, hiszen 2007 áprilisában 11613 jogszabály volt benne. Nem is kell mondani, hogy az idő 
előrehaladtával a helyzet csak romlani fog.

9.2.5 Adminisztráció

E menüpont alatt az adminisztratív segédtáblák vannak. Itt vannak eltárolva mindazok a nevek és re-
ferenciák, melyek a törzskönyvben, naplókban, szervnyilvántartókban megjelennek, illetve újakat lehet 
fölvenni. Mindez azt jelenti, hogy csak egyszer kell a változásokat bevezetni, és azok automatikusan 
jelentkeznek a megfelelő szakmai adattáblákban.

9.2.6 Az internetes felület

9.2.6.1 Általános szolgáltatások

A világ fejlettebb felében általánosan elfogadott nyitottlevéltár-koncepció megköveteli, hogy a levéltári 
intézmények az adatbázisaik nyilvános adatait a nagyvilág rendelkezésére bocsássák. Nyilvánvalóan 
ezt a célt szolgálja az E-Archívum internetes felülete.

Az E-Archívumban biztonsági megfontolásból teljesen elkülönítették a belső és a külső használatra 
szánt felület. Lett volna lehetőség rá, hogy a programozó egységes internetes rendszert készítsen, 
amihez mindenki, az Országos Levéltár dolgozói és a külső felhasználók is az interneten keresztül 
kapcsolódtak volna. (Persze nem ugyanazt látták volna, a külsősök csak a nyilvános adatokban tekint-
hettek volna, ez jogosultság kérdése.) Valószínűleg több előnnyel, mint hátránnyal járt volna egy ilyen 
egységes felület. Egyszerűbb lett volna a programozás (egy felületet kell készíteni, javítani és karban-
tartani), ami a külvilág felé óhatatlanul gazdagabb szolgáltatást eredményezett volna. A hátránya egy 
ilyen rendszernek, hogy védtelenebb a külső támadás ellen, de ha megfelelő biztonsági szabályok 
működnek az intézményben (például minden este készül egy biztonsági másolat), akkor csekély a kül-
ső károkozás kockázata.

A nyitólap három állományt kínál fel használatra: törzskönyvi adatbázist, segédleteket és digitalizált 
iratokat. Az elnevezések több tekintetben ellentétesek a belső hálózati felülettel, illetve félrevezetőek:

1. A törzskönyvi adatbázisban a fondok, állagok stb. alapadatait és a leírásokat tudjuk keresni.

2. Segédletek címszó alatt a raktári jegyzékekben és a segédletekben kereshetünk.

3. Digitalizált iratok alatt egy vagy több azonosíthatatlan jegyzék strukturálatlan szövegét kapjuk, 
digitális képeknek nyoma sincs.

Miközben az informatikai világ egyértelműen az integráció felé halad, az Országos Levéltár internetes 
felülete a széttagoltság irányába tart, és szétválasztja az egységes állományt.

Az új felhasználó először a súgót tanulmányozza, hogy annak segítségével használja a felületet. Mivel 
az internetes felületet többnyire külső, laikus kutatók és érdeklődők használják, a súgó szerkesztése 
különösen nehéz feladat: egyszerűen, röviden és mégis szakszerűen kell tájékoztatást adni. A súgót 
ugyan nem könnyű megnyitni, de némi kitartással eljutunk a szöveges magyarázathoz, pontosabban 
szólva egy tartalomjegyzékhez. A törzskönyvi adatbázisról szóló rész elfogadható, a másik kettőt vi-
szont egy-egy, egymással gyakorlatilag megegyező, semmitmondó bekezdés ismerteti.

A internetes felület mindhárom állománynál csak egy egyszerű keresőfunkciót működtet, ami — ha ko-
molyan vesszük a nyitott levéltár koncepcióját — messze nem elég: böngészés, listázás és nyomtatás 
lehetőségét is biztosítani kellene.

9.2.6.2 Törzskönyvi adatbázis

A belső hálózati verzióhoz képest nagy előnye az internetes felületnek, hogy viszonylag sokoldalú ke-
resést tesz lehetővé, kereshetünk mezőnként vagy a teljes állományban, sőt a leírásokban is. A talála-
tok rendje és kijelzése azonban itt is komoly gondot okoz. Az adatokat (törzsszám és cím) rendezetle-
nül kapjuk, és itt, ellentétben a belső hálózati verzióval, nagyon keveset tudunk meg a hierarchiában 
elfoglalt pozícióról. Az elfogadható a levéltári rend lenne, levéltári intézmény-szintig tartó hierarchikus 
pozíció-kijelzéssel. Enélkül ugyanis meglehetősen nehézkes a találatok beazonosítása, egy külső, 
kezdő kutató számára gyakorlatilag lehetetlen, hiszen nincs sem böngészés, sem listázás. A saját, in-
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tézményi anyagnál egy tapasztalt levéltáros még csak elboldogul, de a filmtárban és a térképtárban, 
különösen állag alatti szintű találatoknál már valószínűleg ő sem. Íme egy példa:

19. sz. kép — Internetes felület, törzskönyv

Egyéb furcsaságokat is mutat a fenti kép: raktári egységként 127 352 mikrofilmfelvétel van kiírva, a lis-
ta pedig a jobb oldalon belecsúszik a gombokba.

9.2.6.3 Segédletek

Ennél a keresésnél a találatok kijelzése a legminimálisabb levéltári követelményeket sem elégíti ki. Áll-
jon itt egy példa:
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20. sz. kép — Internetes felület, segédletek

Fölöttes iratszint itt egyáltalán nem deríthető ki, a hierarchikus pozícióról nem is beszélve. Hogy egy 
raktári jegyzék melyik fondhoz vagy állaghoz tartozik, azt úgy tudjuk meg, hogy a Kapcsolódó tételek 
c. szövegre kattintunk, ami elég félrevezető. (A raktárjegyzék X fond vagy állag jegyzéke, nem pedig 
egy ahhoz kapcsolódó irategység.)

Az adatbázisban tartalom nélküli  segédletcímek is láthatók, és azt a hiú képzetet keltik, hogy bön-
gészhetünk bennük. (Jenei Károlynak a 20. sz. képen látható leltára 64 fondnál, illetve állagnál szere-
pel segédletcímként az adatbázisban, és ha keresőkérdésként az ő nevét írjuk be, akkor a rendszer 
hatvannégyszer írja ki a címet — tartalom nélkül.)

9.2.6.4 Digitalizált iratok

Amint fentebb említettük, a digitalizált iratok nem tartalmaznak digitális képet, ami bizonyára sok kuta-
tónak okoz csalódást, főleg, mert semmilyen tájékoztató nem készült ehhez a felülethez. Ha lehet fo-
kozni a rosszat, akkor itt ez megtörténik, mert a találatoknál sem a fond- vagy állagcímet, sem a törzs-
számot nem sikerül kideríteni, azon még egy tapasztalt levéltáros sem igazodik el:
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21. sz. kép — Internetes felület, digitalizált iratok

* * *

Ebben a fejezetben láthattuk, hogy az E-Archívumnak súlyos informatikai és levéltártani hiányosságai 
vannak. A 4-8-as fejezetekben megfogalmazott követelményeknek a belső hálózatos felület csak kis 
mértékben, az internetes felület pedig semmiképpen nem tesz eleget. Azt kell sajnos megállapítani, 
hogy az E-Archívum egyáltalán nem felel meg a magyar levéltárakkal szemben támasztott informatikai 
és levéltártani elvárásoknak.

118



Irodalom

Access to Archives, The English Strand of the UK Archives Network (www.a2a.org.uk)

Albrechtné Kunszeri Gabriella, Czikkely Tibor, Körmendy Lajos: A nem hagyományos levéltári anya-
gok archiválása (Levéltári Szemle, 2004/1)

Allocution de M. Bonislaw Geremek au XIIe Congrès international des Archives, Montréal 1992 (Archi-
vum vol. XXXIX)

Állományvédelmi ajánlás, MOL 2005 (www.mol.gov.hu)

An Approach to the Preservation of Digital Records, Green Paper 2002 (www.naa.gov.au/recordkee-
ping/er/digital_preservation/summary.html)

Baracs Tibor, Cseh Gergő Bendegúz, Körmendy Lajos, Szőke Zoltán, Vánkosné Tímár Éva: Az elekt-
ronikus iratok levéltári archiválása (Levéltári Szemle, 2003/2)

David Bearman: Virtual Archives (Archivum XLIII)

Hans Booms: Gesellschaftsformen und Überlieferungsbildung; Zur Problematik archivalischer Quel-
lenbewertung (Archivalische Zeitschrift 68, 1972)

Kevin Bradely: Risks Associated with the Use od Recordable CDs and DVDs as Reliable Storage Me-
dia in Archival Collections – Strategies and Alternatives (UNESCO, Paris 2006)

Inge Bundsgaard, Anders Sode-Pedersen: Danish Strategies for New Methods of Digital Archival  
Description and Access (Comma 2004.1)

Vinton Cerf: Az Internet szabadsága (http://www.mindentudas.hu/vintcerf/20070406vint.html)

Michèle V. Cloonan, Shelby Sanett: Preservation Strategies for Electronic Records: Where we are 
Now — Obliquity and Squint? (The American Archives vol 65, Spring/Summer 2002)

James Coleman, Don Willis: SGML as a Framework for Digital Preservation and Access (The Com-
mission on Preservation & Access, July 1997, Washington D.C.)

Terry Cook: Archives in the Post-Custodial World; Interaction of Archival Theory and Practice since 
the Publication of the Dutch Manual in 1898  (Archivum XLIII)

Bertrand Coüasnon, Jean Camillerapp, Ivan Leplumey: Making Handwritten Archives Documents Ac-
cessible to the Public with a Document Image Analysis System (Digicult.Info Issue 8, Au-
gust 2004)

Barbara Craig: Old Myths in New Clothes: Expectations of Archives Users (Archivaria 45, Spring 
1998)

Cseh Gergő Bendegúz, Körmendy Lajos, Németh István, Rádi Péter, Reisz T. Csaba, Szőke Zoltán: A 
levéltárak helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozá-
sa (Levéltári Szemle 2001/1)

Cseh Gergő Bendegúz, Körmendy Lajos, Rácz György: Digitalizálás a levéltárakban (Levéltári Szem-
le, 2002/3)

Adrian Cunningham: Dinamic Descriptions, Australian Strategies for the Intellectual Control of Re-
cords and Recordkeeping Systems (P. J. Horsman – F. C. J. Ketelaar – T. H. P. M. Tho-
massen [ed.] Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, Jaarboek 1999 Stichting Ar-
chiefpublicaties, ’s-Gravenhage 1999)

Dublin Metadata Core Element Set (http://purl.oclc.org/dc)

119

http://purl.oclc.org/dc
http://www.mindentudas.hu/vintcerf/20070406vint.html
http://www.mol.gov.hu/


Michel Duchein: Le respect des fonds en archivistique, principes théoriques et problèmes pratiques 
(Gazette des archives, 97, 1977)

Michel Duchein: Le principe de provenance et la pratique du tri, du classement et de la description en 
archivistique contemporaine (Janus 1998.1)

Luciana Duranti: Diplomatics: New Uses for an Old Science I-VI (Archivaria 28-33, 1989-1991)

Luciana Duranti, Heather MacNeil: The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview 
of the UBC-MAS Research Project (Archivaria 42 /1996)

EAD Application Guidelines for Version 1.0 (http://www.loc.gov/ead/ag/agcontxt.html)

Terry Eastwood: The Appraisal of Electronic Records: What is New? (Comma 2002/1-2)

E-Government Policy Framework for Electronic Records Management (PRO 2001, www.nationalarchi-
ves.gov.uk/documents/egov_framework.pdf)

Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest 1982)

Encoded Archival Description (www.loc.gov/ead)

Gérard Ermisse: La communication (Gazette des Archives, 1988 No. 141)

Gérard Ermisse: L’étude sur les publics des Archives de France (Comma 2003.2-3)

Kathleen Feeney: Retrieval of Archival Finding Aids Using World-Wide-Web Search Engines (The 
American Archivist vol. 62/2, Fall 1999)

Michael J. Fox: Encoded Archival Description: An EAD Primer (15th International Congress on Archi-
ves (www.wien2004.ica.org)

Barbel Förster: Das Erschliessungskonzept des Schweitzerischen Bundesarchiv. Vom Findmittel zum 
Findsystem (Zeitschrift des Schweitzerischen Bundesarchiv, Studien and Quellen, 23, 
1997)

Guntram Geser, Helen Wood: Moving Here — Migration Records and Experiences (Digicult Thematic 
Issue 5, January 2004. 8)

Anne J. Gillilan-Swetland: Testing our Truths: Delineating the Parameters of the Authentic Archival El-
ectronic Record (The American Archivist vol. 65 Fall/Winter 2002)

Government Metadata Standard (www.nationalarchives.gov.uk/documents/egov_framework)

Stewart Granger: Emulation as a Digital Preservation Strategy (D-Lib Magazine, October 200, vol. 6. 
No. 10, www.dlib.org/dlib/october00/granger/10granger.html)

Cläes Gransröm, Torbjorn Hornfeld, Gary Peterson, Maria Pia Rinaldi Mariana, Udo Schäfer, Josef 
Zwicker: Authenticity of Electronic Records, Report Prepared for UNESCO by the ICA 
Committee on Archival Legal Matters,  (ICA Studies 13-1, November 2002)

Mark A. Greene: The Power of Meaning: The Archival Mission in the Postmodern Age (The American 
Archivist, vol. 65. 2002)

Guidelines for management, appraisal and preservation of electronic records (www.nationalarchives.-
gov.uk/electronicrecords/advice/guidelines.htm)

Andrea Hänger: Disposal and Archiving of Electronic Records: The DOMEA Concept in Germany (Di-
gicult.Info, Issue 10, October 2005)

Susan Hazan: Weaving Community Webs: a Position Paper (Digicult Thematic Issue 5, January 2004. 
8)

120

http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/advice/guidelines.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/advice/guidelines.htm
http://www.dlib.org/dlib/october00/granger/10granger.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/egov_framework
http://www.wien2004.ica.org/
http://www.loc.gov/ead
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/egov_framework.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/egov_framework.pdf
http://www.loc.gov/ead/ag/agcontxt.html


Karl Heinz: A Monasterim projekt (MOM) (Levéltári Szemle, 2005/2)

Helen Heslop et al.: Australian Approach to the Preservation of Digital Records, December 2002 
(http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/digital_preservation/)

Amanda Hill: From Elements to Elephans: A Review of Progress in Providing Online Access to the 
United Kingdom’s Archival Information (Digicult.Info, Issue 10, October 2005)

Peter Horsman: The Last Dance of the Phoenix or the De-discovery of the Archival Fonds (Archivaria 
No. 54, Fall 2002)

Chris Hurley: The Australian (series) system: An Exposition (S. McKemmish, M. Piggott, eds., The Re-
cords Continuum. Ian Maclean and Australian Archives first fifty years, Clayton 1994)

Chris Hurley: Data, Systems, Management and Standardisation (Archives and Manuscripts, vol. 22, 
Nov. 1994)

Chris Hurley: Problems with Provenance  (Archives and Manuscripts, vol 23 Nov. 1995,)

INTERPARES, International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems 
(www.interpares.org)

ISAD (G), General International Standard Archival Description (Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, Secretaría de Estado de Cultura, Madrid, 2000)

ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Fa-
milies, Second Edition (International Council on Archives, 2004)

Iványi Emma: Adalék az Országos Levéltár történetéhez. (Levéltári Szemle, 1964/4)

Hilary Jenkinson: A Manual of Archival Administration (2nd ed., London 1937)

Katona Csaba, Kerekes Dóra, Körmendy Lajos, Lakatos Andor: Internet és levéltár (Levéltári Szemle, 
2005/1)

Charles Kecskeméti: The Professional Culture of the Archivist (The American Archivist 1987, vol. 50 
Spring 1987)

Keeping Electronic Records, Appendix A – Transfer Records to the Custody of the Australian Archi-
ves: Technical Requirements (http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/keeping_er/ap-
pend_a.html)

Kenyeres István: A Nemzetközi Levéltári Tanács 2004. évi bécsi kongresszusa (Levéltári Szemle 
2005/3)

Körmendy Lajos (szerk.): Manual of Archival Reprography, ICA Handbook Series Volume 5, KG 
SAUR 1989)

Körmendy Lajos: Egy nyitott és rugalmas információs rendszer koncepciója (Levéltári Szemle, 1999/1)

Körmendy Lajos: A levéltári irat értéke és az iratértékelés (Levéltári Szemle, 1994/4)

Körmendy Lajos: A Nemzetközi Levéltári Tanács XIII. kongresszusa — Peking, 1996. szeptember 1-7. 
(Levéltári Szemle, 1997/2)

Körmendy Lajos: A levéltári leírás szabványosítása — nemzeti és regionális hagyományok (Levéltári 
Szemle, 2000/4)

Körmendy Lajos: A levéltárak filozófia- és funkcióváltozásai a XX. és XXI. század fordulóján (Levéltári 
Szemle, 2006/2)

121

http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/keeping_er/append_a.html
http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/keeping_er/append_a.html
http://www.interpares.org/
http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/digital_preservation/


Peter Lyman: Archiving the World Wide Web (Building a National Strategy for Digital Preservation: Is-
sues in Digital Media Archiving; Council on Library and Information Resources and Lib-
rary of Congress; Washington D.C. 2002)

Ted Ling: Taking it to the streets: why the National Archives of Australia embraced digitisation on de-
mand (http://www.naa.gov.au/publications/corporate_publications/digitising_tling.pdf)

Heater Macneil: Providing Grounds for Trust: Developing Conceptual Requirements for the Long-Term 
Preservation of Authentic Electronic Records (Archivaria 50 Fall 2000)

Heater Macneil: Providing Grounds for Trust: The Findings od the Authenticity Task Force of INTER-
PARES (Archivaria 54 Fall 2002)

Andrew McDonalds (szerk.): Electronic Records: a Workbook for Archivists (ICA Studies 2005)

Sue McKemmish: Are Records ever Actual? (S. McKemmish, M. Piggott, eds., The Records Continu-
um. Ian Maclean and Australian Archives first fifty years, Clayton 1994)

Laura Miller: Discharging our Debt: The Evolution of the Total Archives Concept in English Canada 
(Archivaria 46, Fall 1998)

Shaunna Moore, Luciana Duranti: INTERPARES2: A Progress Report (Digicult.Info, Issue 10, October 
2005)

MOREQ, Model Requirements for the Management of Electronic Records 
(www.cornwell.co.uk/moreq.pdf)

Samuel Muller, Johan Feith, Robert Fruin: Manual for the Arrangement and Development of Archives 
(1940 New York)

Tom Nesmith: Seeing Archives: Postmodernism and the Changing Intellectual Place of Archives (The 
American Archivist, vol. 65 Spring 2002)

Anders Bo Nielsen: Preservation odf Electronic Records: Experiences from Danemark (www.-
wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_190_NIELSEN_A_DEN01.pdf)

The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heri-
tage Materials (http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/)

The Principle of Provenance, First Stockholm Conference on Archival Theory and the Principle of Pro-
venance, 2-3 September 1993 (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 10, Stockholm 
1994)

Proceedings of the EASTICA Workshop on Archives Descriptive Standards (EASTICA 1997 Hong 
Kong)

Christopher J. Prom: The EAD Cookbook: A Survey and Usability Study (The American Archivist vol. 
65 Fall/Winter 2002)

Recorkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies 
(www.naa.gov.au/recordkeeping/er/guidelines.html)

Requirements for electronic records management systems, Public Record Office (www.nationalarchi-
ves.gov.uk/documents/requirementsfinal.pdf)

Requirements to sustain electronic information over time (www.nationalarchives.gov.uk/electronicre-
cords/reqs_sustain.htm)

Jeff Rothenberg: Avoiding Technological Quicksand: Finding a Viable Foundation for Digital Preserva-
tion (Council on Library and Information Resources, Washington 1999, www.clir.org/pubs/
reports/rothenberg/contents.html)

122

http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/contents.html
http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/contents.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs_sustain.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs_sustain.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/requirementsfinal.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/requirementsfinal.pdf
http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/guidelines.html
http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/
http://www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_190_NIELSEN_A_DEN01.pdf
http://www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_190_NIELSEN_A_DEN01.pdf
http://www.cornwell.co.uk/moreq.pdf
http://www.naa.gov.au/publications/corporate_publications/digitising_tling.pdf


Theodore R. Schellenberg: Modern Archives, Principles and Techniques (Chicago 1956)

Theodore R. Schellenberg: The Appraisal of Modern Records (Bulletin of the National Archives No. 8, 
Nat. Arch. Publication No. 57-5, 1956)

Peter Scott: The Record Group Concept: a Case for Abandonment (The American Archivist 29, Oct-
ober 1966)

Jean Sévillia: Az értelmiség terrorizmusa (Budapest, Kariosz kiadó 2005)

Iván Székely, Charles Kecskeméti: Access to Archives (Strasbourg 2005)

Székely Iván: Adatvédelem és nyilvánosság (www.hte.hu/ob/1.pdf)

Helen R. Tibbo, Lokman I. Meho: Finding Finding Aids on the World Wide Web (The American Archi-
vist, vol. 64. Spring 2001)

Hartmut Weber: Use the Key and Play a Part. Archives in International Context. (Sbornik prispevku z 
mezinárodni konference 29. zári 1. víjna 2004)

The XML Family of Technologies (Digicult Technology Watch Report 2, European Commission 2004)

Josef Zwicker: Some Problems of Authenticity in an Electronic Environment, ICA Pre-Congress Mee-
ting – Vienna  2004 (Papers of the Internationa Conference, Elblag, May 22-24, 2003, 
edited by W. Stepniak, Warszawa 2003)

123

http://www.hte.hu/ob/1.pdf

	1 Bevezetés
	2 Társadalom, levéltár, informatika1
	2.1 Társadalmi változások
	2.1.1 Az egyenlőség, a szabadság, a demokrácia és a verseny eszméje
	2.1.2 Az informatika szerepe a változásokban

	2.2 A levéltárak filozófiájának változásai
	2.2.1 Popularizálódás
	2.2.2 Átláthatóság és nyitottság
	2.2.3 Piaci szemlélet
	2.2.4 Médiakultúra
	2.2.5 Gyorsuló idő és információ-központúság

	2.3 A levéltárak funkcióinak változásai
	2.4 A levéltári elméletek változásai23

	3 Levéltári informatikai stratégia és tervezés
	4 Levéltári információ, levéltári anyag44
	4.1 A levéltári információ elemei
	4.2 A levéltári anyag struktúrája
	4.2.1 Mikrostruktúra
	4.2.2 Makrostruktúra
	4.2.3 A levéltári anyag rendszere

	4.3 A levéltári információ megközelítése

	5 A levéltári iratok leírása, leírási szabványok56
	5.1 A levéltári leírás
	5.2 Nemzetközi leírási szabványok
	5.2.1 Az ISADg
	5.2.1.1 Az ISADg adatelemei
	5.2.1.2 Az ISADg jelentősége

	5.2.2 Az ISAAR(CPF)
	5.2.2.1 Az ISAAR adatelemei
	5.2.2.2 A sorozat-elv
	5.2.2.3 Az ISAAR jelentősége

	5.2.3 Az ISADg és az ISAAR hatása
	5.2.4 Az EAD
	5.2.4.1 Az SGML, XML és HTML család
	5.2.4.2 Az EAD maga
	5.2.4.3 Az EAD jelentősége



	6 Levéltári digitalizálás104
	6.1 A digitalizálás
	6.2 Levéltári alapelvek és követelmények
	6.2.1 Biztonság
	6.2.2 Állományvédelem
	6.2.3 Rendezettség és hozzáférhetőség
	6.2.4 Metaadatok
	6.2.5 Hitelesség
	6.2.6 Rendszer
	6.2.7 Minőség
	6.2.8 Hatékonyság
	6.2.9 Kommunikáció

	6.3 A digitalizálható levéltári anyag
	6.3.1 Segédletek
	6.3.2 Levéltári iratok
	6.3.3 Kiadványok

	6.4 Digitalizálási stratégia és tervezés
	6.4.1 A szakmai célok meghatározása
	6.4.2 A szükséges eszközök, feltételek
	6.4.3 A stratégiai döntés meghozatala
	6.4.4 Tervezés

	6.5 Digitalizálási program megvalósítása
	6.5.1 Iratkezelési követelmények
	6.5.2 Technikai követelmények
	6.5.2.1 Képfájlok
	6.5.2.2 Mozgókép- és hangdokumentumok (audio- és videofájlok)117

	6.5.3 Minőség ellenőrzése, utómunkálatok

	6.6 Megőrzés, karbantartás
	6.7 Személyi követelmények, vezetés

	7 Internet és levéltár126
	7.1 Az internet jelentősége a levéltárak életében
	7.2 Levéltári honlapok — nemzetközi kitekintés
	7.3 Levéltári honlapok — ajánlások és elvárások
	7.3.1 Honlap létesítése és fenntartása
	7.3.2 Kommunikációs üzenet
	7.3.3 Forma és stílus
	7.3.4 Menürendszer
	7.3.5 Rugalmasság
	7.3.6 Nyelv
	7.3.7 Tartalom és struktúra
	7.3.7.1 Nyitólap
	7.3.7.2 A levéltár bemutatása
	7.3.7.3 Kutatással kapcsolatos információk
	7.3.7.4 Információk kezdő és laikus kutatóknak
	7.3.7.5 Levéltári iratok leírása (adatbázisok)
	7.3.7.6 Dokumentumgyűjtemények
	7.3.7.7 Kiállítások
	7.3.7.8 Publikációk
	7.3.7.9 Szakmai információk
	7.3.7.10 Egyéb


	7.4 Karbantartás

	8 Elektronikus iratok136
	8.1 Az elektronikus irat fogalma és jellemzői
	8.2 Az elektronikus iratok archiválásnak főbb problémái
	8.2.1 Hardverfüggőség
	8.2.2  Szoftverfüggőség
	8.2.3 Egyéb, a hozzáférést akadályozó tényezők
	8.2.4 Hitelesség

	8.3 Irattári és levéltári követelmények, szabványok
	8.3.1 Iratkezelő rendszerek
	8.3.2 Metaadatok
	8.3.3 Fájlformátumok
	8.3.3.1 Egyszerű szövegek
	8.3.3.2 Strukturált szövegek, összetett iratok
	8.3.3.3 Táblázatok
	8.3.3.4 Adatbázisok
	8.3.3.5 Képek, mozgókép- és hangdokumentumok

	8.3.4 Adathordozók

	8.4 Levéltári feldolgozás és megőrzés
	8.4.1 Levéltári feldolgozás
	8.4.2 Megőrzési stratégiák
	8.4.2.1 Migrálás
	8.4.2.2 Emulálás
	8.4.2.3 Technológiai megőrzés
	8.4.2.4 Poszt-kusztodiális levéltár

	8.4.3 Állományvédelem182

	8.5 A magyarországi helyzet

	9 Levéltári rendszerek
	9.1 A levéltári rendszerekkel kapcsolatos fontosabb szempontok
	9.2 Az E-Archívum189
	9.2.1 A rendszer általános szolgáltatásai és működőképessége
	9.2.2 Levéltári szolgáltatások
	9.2.2.1 Törzskönyv
	9.2.2.2 Fondleírások
	9.2.2.3 Raktári jegyzék, Segédletek

	9.2.3 Naplók
	9.2.4 Szervnyilvántartó
	9.2.4.1 Szervek
	9.2.4.2 Segédtáblák

	9.2.5 Adminisztráció
	9.2.6 Az internetes felület
	9.2.6.1 Általános szolgáltatások
	9.2.6.2 Törzskönyvi adatbázis
	9.2.6.3 Segédletek
	9.2.6.4 Digitalizált iratok



	Irodalom

