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ELKERÜLHETÖ-E A PUSZTULÁS? 
Könyvtári állományaink jövője

ZIRCZ PÉTER

Mint az utóbbi években már szokássá vált, az idei IFLA konferencia idején (Manilá
ban) is ülésezett a nemzeti könyvtárak igazgatóinak tanácsa. Magyar kiküldött ugyan az
1980. évi konferencián nem vett részt, a főbb beszámolókat azonban írásban megkaptuk 
és ezekből kitűnt, hogy az ülésszakon — néhány egyéb fontos kérdés mellett — a könyv
tári állományok preventív védelme és restaurálása került a figyelem középpontjába. Nem 
ok nélkül, korunk talán legégetőbb könyvtári problémájáról van szó. Ezt tükrözte 
a Kanadai Nemzeti Könyvtár igazgatójának a British Library (Hookway)
és az Állami Lenin Könyvtár (Kartasov) igazgatóinak beszámolója, amelyekből a teljesség 
igénye nélkül az alábbi lényegesnek és számunkra legtanulságosabbnak tartott megállapí
tásokat idézzük.

A helyzet súlyossága

Sylvéstre szerint
— a Library of Congess egy 1976. évi vizsgálata alapján a könyvtár gyűjteményei

nek mintegy 17 millió kötetéből 6 millió (azaz 34%) papíranyaguk önromlása miatt 
gyakorlatilag használhatatlanná vált, illetőleg súlyosan megsérült;

— a Bibliothèque Nationale 90 ezer kötete olyan állapotban van, hogy valójában 
elpusztultnak tekinthető, 7 millió folyóiratoldal szinte teljesen használhatatlan, súlyosan 
megsérült továbbá 36 ezer darab térkép, 375 ezer apró nyomtatvány, 300 ezer fénykép, 
37 ezer zenemű és 31 ezer kézirat;

— a Kanadai Nemzeti Könyvtár 1,5 millió kötetes állományából 450 ezer kötet 
igényel valamilyen formában restaurálást, javítást. Más becslés szerint 1,125 ezer kötet 
(az állomány 75%-a) esetében lenne szükség valamilyen formájú közbelépésre (például 
megelőző védelem formájában).

A könyvtári állományok pusztulásának legfőbb tényezője a felhasznált papír ön
romlása. Sylvéstre hivatkozik az amerikai W. G. Barrow Research Laboratories megállapí
tására, amely szerint az USA-ban 1900 és 1939 között kiadott 500 megvizsgált könyv 
használhatóságának időtartama legfeljebb 50 év.

A szovjet beszámoló a világszerte sokasodó tárolókönyvtárakban felhalmozódó, 
kutatási szempontból többnyire nagyértékű dokumentumok romlásának a veszélyére 
hívja fel a figyelmet. Nem jobb a helyzet az ugyancsak romlékony iratanyaggal dolgozó
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levéltárakban sem: Sylvéstre közlése szerint a kanadai Public Archives becslése alapján 
mintegy kétezer „emberévnyi” (fő/év) munkaráfordításra lenne szükség ahhoz, hogy 
legalább a legfontosabbnak vélt fondok megmenthetők legyenek.

A múlt században kezdett elterjedni a papír tömeggyártása, aminek sanyarú 
kísérőjelensége, hogy az így gyártott papírt idővel saját savtartalma teszi tönkre, rombolja 
szét. A papír anyagába beépült, abszorbált sav világméretű veszedelemmé kezd válni. 
„Létkérdés, hogy sikerüljön egy világszerte alkalmazható papírmassza-savtalanítási eljárást 
kidolgozni — írja beszámolójában Hookway, majd hozzáteszi: — Az amerikai Library of 
Congress figyelemre méltó eredményeket ért el a probléma megoldása terén. A British 
Library ugyancsak reméli, hogy kutatási tervei valóra váltásával tevékenyen kiveheti 
részét a munkából.” A moszkvai Állami Lenin Könyvtár — mint ez Kartasov beszámoló
jából kitűnik — több össz-szövetségi kutatóintézettel és a leningrádi Szaltükov-Scsedrin 
Nyilvános Könyvtárral együttműködve jelentős eredményeket mutathat fel a papíranyag 
savtalanítása, a különböző szennyfoltok eltávolítása, a papír szintetikus anyagokkal való 
felületi kezelése terén. A kanadai Public Archives — Sylvéstre közlése szerint — kifejlesz
tett már egy tömeges savtalanításra alkalmas berendezést. A jelenleg még prototípus 
formájában létező berendezés naponta 150 könyvet képes savtalanítani, savtartalmukat 
közömbösíteni.

Mindhárom szerző hangsúlyozza az egyéb könyvvédelmi módszerek (restaurálás 
stb.) fontosságát, ugyanakkor felhívják a figyelmet a preventív védekezés elkerülhetet
lenségére. Ennek lényegét a Hookway a római jogból merített fogalommal határozza 
meg: a könyvvel, mindegyik könyvvel a „jó gazda” módjára kell bánni, azaz kímélni, 
óvni és tisztán kell tartani őket, könyvtárosoknak és olvasóknak egyaránt. Szükség 
esetén a sérülékenyebb dokumentumokat külön kell tárolni, speciális eszközökkel szállí
tani, gondoskodni a legkisebb sérülések azonnali kijavításáról stb. E védekezési kategóriá
ba tartozik az optimális tárolási feltételek (hőmérséklet, páratartalom, pormentesség) 
biztosítása.

Summázva a feladatokat: mindhárom beszámoló kiemeli, hogy a jelenleginél sokkal 
több gondot kell fordítani részint a könyvekben lecsapódott szellemi értékek átmentésé
re, illetőleg maguknak a történeti, formai stb. okokból értékes könyveknek a védelmére. 
Háromfajta feladatcsoport vázolható fel:

a) a dokumentumok kutatási szempontból jövőben is értékes intellektuális tartal
mának átmentése (mikrofilmezéssel),

b) a tartalmukra való tekintet nélkül is értékes dokumentumok preventív védelme, 
restaurálása,

c) a jövő könyvtárai állományának biztosítása a már tárolt, illetőleg folyamatosan 
szerzeményezett dokumentumok preventív védelmével.

A beszámolók nagyszabású intézkedés-sorozatról (szovjet), átfogó tervekről 
(kanadai) adnak számot. A gazdaságosság követelményét — és az ezzel összefüggő dönté
sek felelősségét — hangsúlyozza az angol jelentés, utalva arra, hogy a British Library 
Reference Divison-ja már ma is hozzávetőlegesen annyit költ az állomány védelmére 
(beleértve a köttetést is), mint a szerzeményezésre és az olvasószolgálatra (a katalógusok 
gondozásával együtt) összesen. Megszívlelendő Hookway intése: szemléletváltozást is el
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kell érni, nemcsak a könyvtárosok körében, hanem az olvasóknál is, akikkel meg kell 
értetni, hogy a dokumentumok rongálódás nélküli használata saját maguk (és utódaik) 
közvetlen érdeke.

És minálunk?

A felszabadulás óta nagyra nőtt könyvtári rendszerünk útja sosem volt könnyű: 
tartósabb visszaesések nélküli növekedését és erősödését „harcok*’ között kellett kivívnia. 
Hatalmas ellenlábasai között unos-untalan felbukkan a gazdaságpolitika szűkkeblű értel
mezése (amelynek jegyes szószólói a jogos takarékossági követelményeket elsősorban 
a könyvtárak költségvetéseinek rovására igyekeznek „megvalósítani”). Csoda-e hát, hogy 
könyvtáraink — ideértve a megőrzési szempontból fokozott felelősségűeket is — sokkal 
több gondot, figyelmet és anyagi eszközt fordítanak az állomány beszerzésére, mint az 
utókor számára való megmentésére. Ha meggondoljuk, nem marasztalhatok el azért, hogy 
elsősorban a mai olvasó, a mai könyvtárhasználó igényeit próbálják — egyre mostohább 
körülmények között — kielégíteni. A jövő olvasójával, a következő nemzedékek könyv
tárhasználóival való törődés, a könyvtárakban őrzött értékeknek számukra való átmentése 
elsősorban a mai olvasót rövidíti meg, de a szerzeményezés korlátozása a következő 
nemzedékeket is sújtja. Ördögi kör ez. A megcsappanó (legjobb esetben szerényen növek
vő, de az általános dokumentum-áremelkedéssel lépést tartani semmiképpen sem képes) 
szerzeményezési keretek az elvszerű állománygyarapítást egyszerűen lehetetlenné teszik, 
a gyarapítási politika a legjobb igyekezet mellett is esetlegessé, voluntarisztikussá válik. 
Köztudott dolog ez, éppannyira, mint a raktári férőhelyek országos hiánya, a különbség 
csupán annyi, hogy míg a beszerzési keretek stagnálása vagy csökkenése jobbára új jelen
ség, a raktári férőhely-hiányt népgazdaságunk felfutásának korszakában sem sikerült 
számottevően enyhíteni. Meg kell jegyeznem, hogy ez legkevésbé a könyvtárosokon múlt, 
akik mindent megtettek új raktárak, központi tárolókönyvtár(ak) létesítése érdekében. 
Ma már ilyen igényekkel fellépni szinte illetlenségnek, jó esetben naivitásnak számít. 
Pedig érdemes lenne végiggondolni, hogy a krónikus raktáriér-hiány milyen forintban és 
devizában is mérhető veszteséget okoz, részint az idő előtti kényszerű selejtezések, részint 
az egyes állományrészek ugyancsak kényszerű mozgatása, a könyvek elkerülhetetlen 
ide-oda szállítgatásai miatt. A korszerű könyvtári raktárak országos hiánya okozza, hogy 
számos könyvtár a könyvhigiénia elemi követelményeinek sem képes megfelelni (elsősor
ban éppen a legnagyobb és legértékesebb gyűjteményekkel rendelkezők). Itt kell szólni 
arról — ami egyébként szakmai axióma —, hogy a tárolt könyveket tisztán kell tartani és 
meg kell kímélni a porosodástól éppúgy, mint a túl alacsony és túl magas hőmérséklettől. 
De hol az a nagykönyvtárunk, amelyik legalább arra képes, hogy könyveit rendszeresen 
leporoltassa? (Pedig ez nemcsak egészségügyi, esztétikai szempontból, hanem a könyvek 
fertőzésének elkerülése érdekében is ajánlatos lenne!) A megoldást a technika nyújthatja, 
pontosabban nyújthatná, ha lenne pénz a szükséges berendezésekre. Beruházói-tervezői 
gyakorlatunkban azonban még a légkondicionálás is fényűzésnek számít...
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Van-e kiút?

A szerző úgy érzi, hogy bár nem közgazda, kívülállóként is képes jól-rosszul figye
lemmel kísérni gazdaságpolitikánk útját. Épp mert tisztában van a megoldandó feladatok
kal, elismeri a szigorú takarékosság követelményét. Ügy véli azonban, hogy mindenfajta 
takarékosság akkor érheti el célját, ha nem csupán a pillanatnyi igényeket, hanem a hol
nap — a közeljövő — érdekeit is figyelembe veszi. A Könyvtári Figyelő olvasói számára 
ugyan nyilvánvaló, a kívülállók számára azonban — úgy tűnik — már kevésbé —, hogy 
a könyvtárainkban őrzött tudományos és szakkönyvállomány jelentős, sőt pótolhatatlan 
értékeket képviselnek. Nem szeretem a patetikus fordulatokat, ezúttal azonban a valóság 
drámai: ezeknek az értékeknek a jelentős részét rövidebb vagy hosszabb távon a pusztulás 
fenyegeti. Közéjük tartoznak a legújabb tudományos eredményeket hordozó, sokszor 
rendkívül drága (több tíz- vagy százezer forint értékű, devizáért beszerzett) folyóirat
évfolyamok éppúgy, mint a nemcsak csereértékük, hanem művelődés- és tudománytörté
neti becsük miatt jelentős hazai és külföldi eredetű nyomtatványok. A pusztulás veszélye 
többféle: a selejtezésen kívül (amely a viszonylag friss szakirodalmat ritkítja) a legtöbb 
gondot a rossz tárolás és a papírromlás okozza. Közismert, hogy szakképzett restauráto
rok hiányában (csak a legnagyobb könyvtárak némelyikében dolgozik néhány) az orszá
gos restaurálási kapacitás csak töredéke a szükségesnek. A „házon kívül” végzett 
könyvrestaurálás nehézkes és meglepően drága (az erre alkalmas szakemberek jórésze az 
előbb említett nagykönyvtárakban dolgozik). Ennek következtében ma még csak becsülni 
sem lehet, hogy mikorra sikerülhet az állami és nem állami (például: egyházi) könyvtárak
ban romló legfontosabb könyvértékeket a pusztulás elől megmenteni. És közben a veszé
lyeztetett könyvek állaga napról-napra romlik...

Könyvvédelmünk országos helyzetéhez tartozik, hogy nincs a tömeges, k o m 
mersz” kötészeti munkákat elvállalni képes központi kötészeti üzem. A könyvtárak, saját 
kis műhelyeiken kívül kisiparosokra, újabban téesz-üzemágakra vannak utalva, de az 
országosan jelentkező igényt ezek sem képesek kielégíteni. Igaz, pénz se nagyon van 
a köttetésre, hiszen a könyvbeszerzéstől kellene elvonni.

A problémák egy részére megoldást az állományt helyettesítő mikrofilmezés adhat
na (legalább egyes dokumentumtípusok esetében). Az országosan jelentkező szükségletek 
kielégítésére azonban nemcsak kapacitás, pénz sincs.

Az állományvédelem ilyen állapota mellett ki gondolhatna a frissen beszerzett 
művek savtalanítására, amihez — éppúgy, mint a restaurálás kibővítéséhez és korszerűsíté
séhez — modern technológiák bevezetésére lenne szükség. Pedig a restaurálással foglalkozó 
maroknyi könyvtárban értékes kutatómunka folyik, igaz, nem állami kutatási feladatként, 
hanem szinte néhány lelkes szakember „hobby ”-jaként.

Az állományvédelem országos problematikája annyira összetett és oly mértékű 
anyagi áldozatokat igényel, hogy megoldása nyilvánvalóan csak lépésről-lépésre képzelhe
tő el. A kiút keresése (és meglelése) alighanem messze túlnyúlik a könyvtárügy, sőt 
a művelődési tárca illetékességi körén. A kezdeményezésnek, sőt a megfelelő országos 
könyvtári állományvédelmi politika felvázolásának mégis innen kellene kiindulnia, vagyis 
a problémával — amely megítélésem szerint legalább olyan súlyú, mint a műemlékvéde
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lem — először szakmai síkon kellene foglalkozni. Ki kellene dolgozni az állományvédelem 
olyan országos koncepcióját, amely a nagykönyvtárak között létrehozandó munkameg
osztás keretében megoldást irányozna elő a megőrzési, konzerválási és restaurálási, köté
szeti és mikrofilmezési feladatokra, tervbe venné a megfelelő laboratóriumok, országos 
feladatkörű üzemek kiépítését, a kutatómunkák kibővítését (az OMFB támogatásával).

Ilyenfajta — nagyszabású — program lebonyolításához kétségtelenül nem a legalkal
masabbak a pillanatnyi népgazdasági adottságok. A feladat előkészítése és a lehetőségek 
megfelelő végrehajtása véleményem szerint mégsem halasztható. Ugyanis: tetszik vagy 
nem tetszik, a könyvtári állományok átörökítéséért miénk a felelősség utódaink előtt.

AZ AGRIS létrehozására 1970-ben született meg az elhatározás, és a rendszerépítés 
munkálatai a FAO támogatásával 1971-ben meg is kezdődtek. (Az AGRIS célkitűzéseiről 
és feladatairól szóló közleményt ld. a Könyvtári Figyelő 1975/6. számában, 659—665.p.) 
A rendszer 1975-ben kezdett működni, illetve szolgáltatásait — az AGRINDEX című 
bibliográfiát és az AGRIS mágnesszalagot — havi rendszerességgel ekkor kezdte kibocsá
tani. Jelenleg az adattárból retrospektív szolgáltatásokat is ad és on-line módon is hozzá
férhető. Az AGRIS gyűjtési területe az agrártudományok köréből a vonatkozó dokumen
tumok. Jelenleg 500 000 dokumentum adatai találhatók adattárában, az évi gyarapodás 
pl. 1979-ben: 132 000 dokumentum adata. A rendszer angol nyelvű. Az inputot az adat
tárba a rendszer tagközpontjai — nemzeti, illetve regionális központok — (számuk már 90 
felett van) szolgáltatják be. Az AGROINFORM arra törekszik, hogy e nagy és értékes 
adattárához lehetővé tegye a hazai felhasználók hozzáférését. Ennek érdekében az AGRIS 
mágnesszalagok segítségével kialakította SDI szolgáltatását AGIT — AGRIS Szolgálat 
néven, és 1980-tól — megrendelésre — a kutatásban, oktatásban dolgozó szakembereknek 
rendszeresen eljuttatja a témájuknak megfelelő bibliográfiai tájékoztatást. E jeladó 
szolgáltatás mellé az AGROINFORM fokozatosan kiépíti a másolatszolgáltatást is. Az 
AGRIS mellett létrejött az AGLINET nevű hálózat, amelynek tagjai (nagy mezőgazdasági 
könyvtárak) rendelkezésre bocsátják az AGRIS-ban regisztrált dokumentumokat, illetve 
másolatokat. Az AGROINFORM az AGLINET és más lehetőségek igénybevételével 
a hazai felhasználók dokumentum-másolati igényeit igyekszik kielégíteni. A rendszerrel, 
illetve a szolgáltatásaival kapcsolatos további információk az AGROINFORM címén 
(Bp. Pf. 15. 1253), vagy telefonon az AGIT — AGRIS Szolgálatnál (160—020) kaphatók.

(GÁL ANDORNÉ HÍRADÁSA.)
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