
dorgyûlési mozgalom, sem a lényegében fo-
lyamatosan – bár rendôri felügyelet alatt mû-
ködô – Természettudományi Társulat keretén
belül. Egyetérthetünk Szily Kálmánnal, aki
1892-ben, a Természettudományi Társulat fél-
százados jubileuma tiszteletére kiadott Emlék-
könyvben, a társulat történetét vázolva így ma-
gyarázza a hidrográfiai (s egyéb) bizottságok
kudarcát: „Ahelyett, hogy kiszemelték volna
azokat a feladatokat, amelyek az akkori viszo-
nyok közt is megoldhatók voltak, és reális

munkaprogramot tûztek volna ki s amit Szé-
chenyi mindig sürgetett, convergens systemát
alkottak volna maguknak, elforgácsolták a kü-
lönben is csekély számú szakerôket...”

A csekély eredmény ellenére, amit a két (há-
rom) hidrográfiai bizottmány produkált, bal-
neológusainknak és különösen historiográfi-
ánknak számon kell tartania reformkori elôde-
ink kísérleteit.

DR. KISS LÁSZLÓ
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tek. A Gutenberg-galaxis a kézzel írt leveleket,
dokumentumokat csak kiegészítette, gazdagí-
totta a nyomtatott anyagokkal, de nem szüntet-
te meg, hanem inkább csak sosem látott mér-
tékben felgyorsította, elmélyítette az írásbeliség
terjedését, fennmaradását. Maga a nyomtatás
demokratizálta a tudást, hiszen olyan néptöme-
gek elôtt nyitotta meg az írás-olvasás, a tanulás
kapuját, akiknek addig reményük sem lehetett,
hogy ôk vagy gyerekeik, hacsak nem különle-
ges képességekkel megáldottak, valaha is meg-
tanulhassanak írni, olvasni.

A tudomány egyre gyorsabb fejlôdésnek in-
dult, az emberiség belépett az ipari forrada-
lomba, és sosem látott, remélt technikai vív-
mányoknak, felfedezéseknek köszönhetôen
átalakult a mindennapi élete is. Egyvalami
nem változott az ezredfordulóig, a feljegyzé-
sek, levelek, dokumentumok keletkezése, tá-
rolása és újrafelhasználása. Ugyan az utolsó
évszázadban már voltak írógépeink, sôt az
utolsó két évtizedben elterjedt a fénymásoló, a
faxgép, de a produktumuk ugyanaz maradt, a
szemmel olvasható, nagyrészt papíron talál-
ható iromány. Már kongott a vészharang,
hogy a festékszalag oxidálódik, sokszor már
évek múlva is alig olvasható, de nagy baj
nincs, az eredeti még megtalálható, reprodu-
kálható.

És ekkor megérkezett a maga teljes pompá-
jában az információs társadalom és annak

Digitális hagyaték

Múlt évben meghalt egy barátom, akivel több
mint 10 évig napi munkakapcsolatban voltam,
és utána is, haláláig rendszeresen találkoz-
tunk, eszmét cseréltünk az éppen aktuális
eseményekrôl, gondokról. Halála megrázott,
mert noha komoly betegségben szenvedett év-
tizedek óta, azt viszonylag jól tûrte. A fegyel-
mezett beteg kategóriájába tartozott, aki igye-
kezett pontosan gyógyszerelni és rendszere-
sen kontrollálni saját magát. Hirtelen halt
meg. Mint olyan sokan a ma élôk közül, nem
rendelkezett elôre szellemi hagyatékáról. Leg-
alábbis sem családja, sem mi, jó barátai,
ismerôsei nem tudunk róla. Foglalkoztatni
kezdett a gondolat, nem mehet el a túlvilágra
úgy egy ember, aki a saját szakterületén elis-
mert személyiség, sok esetben megfellebbez-
hetetlen szaktekintély volt, hogy hagyatékát –
már csak a történettudomány számára – ne
rögzítsük. Miután családja nem tartott rá
igényt, megkaptam gondozásra a merevle-
mezét, illetve az ott található adatállományo-
kat. Ekkor kiderült számomra, hogy a kérdés
megoldása, azaz a hagyaték rendezése nem is
olyan egyszerû feladat.

Évszázadok óta viszonylag könnyû dolga
volt a történetíróknak, fel kellett kutatni a sze-
mélyekhez, az eseményekhez kötött iratanya-
got. A forrásgondozás a levéltárosok fontos fel-
adata, akik ennek észrevétlenül, de az idôk fo-
lyamán a mai korunkig sikeresen eleget is tet-



minden következménye. Az ezredforduló
elôtti utolsó évtized drámai változásokat ho-
zott. 1993-ban útjára indult a „World-wide-
Web”, a három w (www), amihez az elmúlt 15
évben úgy hozzászoktunk, hogy ma már so-
kunknak gondot okoz, ha nem tudjuk elektro-
nikus leveleinket naponta kezelni. Az egymás
közötti kapcsolatok tömeges telefonhívások
formájában történnek, és csak Magyarorszá-
gon becslések szerint havonta átlagosan 300
millió SMS-t küldünk egymásnak. Írógépet
nem használunk, el sem tudjuk képzelni, hogy
száz évig a kulturált kapcsolatteremtés meg-
határozó eszköze volt. (NB. egy ma hatvan-
éves sem tudja elképzelni, hogy javította ki 30-
40-50 éves korában az elütéseket, a fogalmi té-
vedéseket az írógéppel írt anyagaiban. Jól em-
lékszem arra a kórházi fôorvosra, akinek
titkárnôm gépelte le kandidátusi dolgozatát,
aki miután elvitte és kifizette a munkát, még
aznap este erôsen illuminált állapotban há-
nyadékával megsemmisítette. Titkárnôm ösz-
szetört arca ma is elôttem van, noha a munka
ismétlése újabb bevételi forrást jelentett neki.)

Mi tûnt el az elmúlt 15 évben, és mi lett he-
lyette?

Ma szinte nem írunk kézzel levelet (szükség
lesz-e még grafológusra vagy karakterünkrôl
csak a pszichiátriai tesztek fognak árulkodni,
már ha készülnek rólunk?). Jobb is, hogy nem
írunk, mert írásunk nagyon elromlott. A kéz
kisizmai nincsenek edzésben, leépülnek a ko-
ordinációt biztosító reflexpályák, már ha egy-
általán a mai fiataloknál megfelelô mértékben
kiépültek. De postán küldött levél sincs, ki-
nyomtatott számítástechnikai termék, mert a
feljegyzés is elektronikusan kerül továbbításra
és megôrzésre (?). Történész legyen a talpán,
aki majd korunkról, családunkról, rólunk sze-
retne tanulmányt írni. De ki törôdik ma ezzel
közülünk?

Nincs távirat, legfeljebb dísztávirat, az is
meddig még. Helyette SMS-t vagy MMS-t kül-
dünk. Alig van már karácsonyi, újévi üdvöz-
lôlap, helyette az e-mail és a mobil üzenetvál-
tás dominál. Utazásainkról szintén SMS-t
vagy a mobiltelefonunkkal készített fényképet
is tartalmazó MMS-t, e-mailt küldünk, ami az
üdvözlés egyszerû, gyors és praktikus formá-
ja. Vagy marad csak a mobilhívás.

„Verba volant, scripta manent.” A szó el-
száll, az írás megmarad. Marad? Az SMS-

üzeneteket törölni kell, mert a telefon háttér-
kapacitása limitált. Van, aki letölti számítógé-
pére. Egyelôre tárolja. Kinek, minek, meddig?
Rengeteg az email a számítógépeinken, a WEB
2.0 szervereken, a levélszemétrôl nem is szól-
va. Tényleg kinek rakjuk el? Magunknak?
Utódainknak? A történészeknek? No, az utób-
biakra gondolnak a legkevesebben közülünk.
Az utódokra se sokszor gondolunk. Csak a
legközelebbi hozzátartozók esetében sem len-
ne mindig szerencsés, ha a sok utánunk fenn-
maradó üzenet, tárolt dokumentum más meg-
világításba helyezné a magunkról oly gondo-
san felépített, ápolgatott képet. Ha csak ma-
gunknak tesszük el mindezt, hogy egyszer
még szükségünk lehet rá, akkor könnyen be-
láthatjuk, hogy a tárolt információ és annak
felhasználása sem idôben, sem költségben,
sem jelentôségében nem hasonlítható össze.

Rengeteg digitális képet, videót készítünk.
Egyre többet, hiszen nagyon puha korlátok
állnak elôttünk. Nincs elôhívási költség, mint
korábban a filmek esetében. Nem feltétlenül
kell kinyomtatni a felvételt, hiszen ma már a
számítógép képernyôjén, a televíziókészülé-
ken vagy akár erre szolgáló kis „kütyükön”
jobban látható, mint egy rosszul sikerült pa-
pírnyomaton. A tárolás is egyszerûnek tûnik,
elmentjük lemezre, ma még leginkább CD-re,
DVD-re. Hogy ezt a rengeteg képet ki fogja
rendszerezni, a keresett felvételt megtalálni
(hiszen sokszor még arra sincs erônk, hogy a
felvételnek nevet adjunk!), erre nem is gondo-
lunk, vagy meghagyjuk a jövô problémájának.

Pedig érdemes lenne elgondolkodnunk. Aki
ma 30 felett van, az emlékezhet a számítás-
technika, az információ- és kommunikáció-
technológia elmúlt 20 éves történetére. Ki tud-
ja ma elolvasni a Commodore-lemezeket, -sza-
lagokat? Ki tudja lejátszani a bakelitlemezeket,
meddig lesz alkatrész a régi lejátszókhoz? Mi
olvassa el ma a hajlékony mágneslemezeket és
a rajta tárolt adatokat? De már a 15 évvel
ezelôtti videokamerához sincs alkatrész, ha a
felvétel nem került átmásolásra, ma már alig
játszható le. Hamarosan a videoszalagjaink
megnézéséhez sem lesz technika. Most megy
ki a divatból az 1,44 Mbyte lemez, amire vagy
15–20 éven át mentettük el digitális tartalma-
inkat. Azt ígérik nekünk, hogy a most CD-re,
DVD-re rögzített hang-, kép- és adatállomá-
nyaink 5 évig garantáltan visszanyerhetôk, ha
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jó minôségû adathordozóra dolgoztunk. A
merevlemezen tárolt állományokra 10 év a ga-
rancia. Menteni, menteni, menteni… Ki teszi
ezt meg? Milyen gyakran? Mekkora idôvel és
költséggel jár ez együtt? Vagy lemondunk már
most arról, hogy utánunk kép, hang és írott
dokumentum egyáltalán fennmaradjon?

Végiggondolta-e közülünk valaki is azt a pil-
lanatot, amikor halála után örököse (gyereke,
házastársa vagy bárki arra illetékes) bekapcsol-
ja az elhagyott számítógépet, és döntést hoz ar-
ról, mi történjen az itt tárolt adatokkal. Te-
szünk-e lépéseket abba az irányba, hogy meg-
könnyítsük a dolgát? Szabad a hozzáférés min-
denhez? Ha még le is védünk kulcsszóval bi-
zonyos file-okat, azt ma már az internetrôl sza-
badon letölthetô programokkal bárki percek
alatt feltöri. Ügyvédeket kellene arról megkér-

dezni, tárgya-e ma már a végrendeleteknek a
digitális hagyaték sorsa. Félek, hogy nem. Pe-
dig sokunk esetében igaz a bibliai mondás:
„Olyan az ember élete, mint a fûé: kivirul, mint
a mezô virága, de ráfúj a szél, és nincs többé, s
a helyét sem ismerik (Zsolt 102).” 

Ma erôsebben fúj egy új szél, új irányból, és
neve is van: digitális forradalom. Maga alá te-
met bennünket is? Még azt is, ami korábban
odafigyelés nélkül is fennmaradt utánunk?
Vagy befogjuk vitorlánkba ezt az új szelet?

Jelentem, hozzákezdtem barátom digitális
hagyatékának rendezéséhez. Egyik úttörôje
volt a hazai egészségügyi informatikai fejlesz-
téseknek és alkalmazásoknak. Halála is szol-
gál tanulságokkal, okuljunk belôle!

DR. JÁVOR ANDRÁS

2008. június 21-én, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár II. kerületi Török utcai épületének dísztermében, a barátok, tanít-
ványok és kollégák, 3 nappal születésnapja után, családias légkörben, köz-
vetlen hangulatban köszöntötték

a 85 éves Schultheisz Emil professzor emeritust.

A jelenlevôk itt kézbe is vehették az eseményre kiadott „Ditor ut ditem”
457 oldalas, keményfedelû kötetet, mely „ Tanulmányok Schultheisz Emil
professzor 85. születésnapjára” alcímet viseli és a köszöntôk, a tudomá-

nyos életrajz után 22 külhoni és hazai szerzô tanulmányát tartalmazza. A kötet a Gazda István so-
rozatszerkesztô által gondozott Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtár 75. kiadványa.
Hankiss János kérte, hogy lapunk hangsúlyozza ki, Schultheisz Emil tette lehetôvé, hogy több éves
visszautasítások után meg lehessen alapítani a Magyar Orvosírók és Képzômûvészek Körét, s ezért
örökké hálásak neki.

G. B.
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