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WATERS, Peter: Procedures for salvage of waterdamaged 
library materials (Library of Congress. — Washington: 
1975. p. 1-30. p.)

Vízkárosodott könyvtári anyagok mentése

Könyvünk célja áttekintést adni azokról az eljárásokról, 
amelyek ismerete a vízkárt szenvedő könyvtári doku
mentumok mentésénél elengedhetetlen. A vész bekövet
kezte után tapasztalt szakértők tanácsát kell kikérnünk 
az optimális mentési menetrend lehető leggyorsabb 
rögzítésére.

Kármegállapítás és mentéstervezés. A vízzel elárasztott 
könyvtári anyagok mentési terve megállapításánál az 

időjárás meghatározó szerepet játszik. Meleg és párás időben a penészedést meggátlandó 
a lehető legsürgősebben kell intézkednünk, míg hidegben több időnk van a szárítási mód
szer megválasztására. Bármi is okozta a vészt (tűzoltás, beázás, csőrepedés, stb.) mindenek
előtt gondoskodnunk kell a bejáratok, a folyosók felszabadításáról, a legértékesebb állo
mány megközelíthetőségéről, az elsőbbségek megjelöléséről.

Még a veszélyeztetett anyagok elvitele előtt és alatt az elöntött helyiség légkörét 
stabilizálni és ellenőrizni kell. A penész ugyanis a páratelt meleg térben 48 órán belül 
megjelenik, sőt az épület szomszédos helyiségeibe is átterjedhet. 48 órán túl a 21° C fölötti 
hőmérsékletű s 70%-os relatív páratartalmú helyiségben tárolt s meggombásodott anyagok 
helyreállítási költsége tetemes többletkiadással jár. Ezért, amint a víz visszavonulóban van 
vagy a szivattyúzás már beindult, mindenképpen a magas hőmérséklet csökkentésére és a 
szellőztetésre kell törekednünk. A vízáztatta anyagok tehát hidegen és szellőztetve tartan
dók stabilizálásukig.

Általánosságban megállapítható, hogy a szorosan egymás mellett álló könyvekbe 
nem hatol be a penész, így ezek a mentésnél későbbre maradhatnak. Hasonlóképpen, 
a nagyon átázott vagy víz alá került anyagokban nem indul meg a gombásodás, csak 
a vízeltávolítás után támadja meg a könyvfedeleket és a sarkokat a penész.

A víz hatása könyvekre és kötetlen anyagokra. Mivel az anyagok vízelnyelő képességét 
koruk, állapotuk és összetételük határozza meg, célszerű előre kalkulálnunk az eltávolí- 
tandó víz mennyiségével és az időtartammal, amelyet a különböző anyagtípusok nagyobb 
károsodás nélkül átvészelni képesek.

Tapasztalati tény, hogy az 1840 előtti könyvek súlya vízzel telítetten 80%-kal nő 
meg. Ilyen könyveknél is a penész a fő veszély, viszont vízbe merülten sokkal hosszabb 
ideig ellenállnak a későbbi korok papírjainál. A modern könyvek eredeti súlyuknak csak 
60%-át szívják fel. Az adatok ismeretében tehát a víztámadta gyűjtemény eredeti súlyából
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kiszámítható az eltávolítandó víz mennyisége és az ahhoz szükségelt technikai berendezés.
Az első 8 óra a legkritikusabb a könyvek számára a fedelek és szöveges blokkok 

más-más nedvszívó képessége miatt. A könyvek korától, anyagától, fontosságától, defor- 
máltságától stb. függően, ilyenkor felbecsülhetetlen előnnyel jár a helyes döntés az el
szállítás menetrendjéről, az esetleges pótolhatóságról, a helyreállítás stb. módjáról. Érde
kességként jegyezzük meg, hogy a mainál sokkal nagyobb műgonddal készült régi 15., 
16. és 17. századi bőrkötésű könyvek lassú szárítással eredményesen helyrehozhatók.

Fagyasztás. A vízsújtotta anyagok stabilizálásának általánosan alkalmazott módja az 
alacsony hőfokon, — 29°C-on való mélyhűtés. Noha előkészítése időbe kerül, viszont a 
restauráló biztos lehet abban, hogy az olvadás után a köteteket a fagyasztás előtti állapo
tukban veheti kezelésbe. A hűtve tárolás költsége viszonylag alacsony és a könyvállomány 
gombásodásának elharapódzását meggátolja. A mélyhűtés magát a spórát nem öli meg, 
csak alvó állapotban tartja, A stabilizálás időnyerés a kár felméréséhez, a mentés meg
szervezéséhez. A fagyasztás stabilizálja a vízben oldódó komponenseket. A kombinált 
hűtve szárítási és vákuumszárítási technikával elérhető a víz szublimálása (a jégnek szilárd 
állapotból a folyékony állapotot elkerülve légnemű halmazállapotba átkerülése) s ezáltal 
a tinták, festékek nem folynak szét, a füstszag eltávozik stb.

A fagyasztásra, a vákuumos és/vagy fagyasztásos szárításra szánt különböző típusú 
dokumentumok más-más csomagolást (viaszos-, szilikonos stb.) igényelnek. Természe
tesen, ha a vízkár kisebb kiterjedésű, akkor a helyreállításhoz háztartási mélyhűtőkészü
lék is elegendő. Egyébként a fagyasztás színhelyére az anyagot lehetőleg hűtőkocsiban 
szállítsuk, s csak nem túl nagy gyűjteménynél elégedhetünk meg szárazjeges megoldással.

A fagyasztás és szárítás befejezésekor lehet újra szemügyre venni mi kerüljön 
további restaurálásra és mi az, ami újra beszerzendő. Ugyanis majd minden esetben a 
pótlás az olcsóbb megoldás.

Ha még fellelhetők penésznyomok a fagyasztott anyagnál, akkor a sterilizálás 
(etilénoxid és C 02 keverék) nem mellőzhető, sőt a teljes biztonság érdekében még egy 
(timol-triklóretilénes) „gombaölő ködös” sterilizálás is ajánlatos. Ideális esetben minden 
vízkárosodott anyag sterilizálandó. Ha ez nem lehetséges, akkor legalább arra ügyeljünk, 
hogy: a már sterilizált anyag ne keveredjen a sterilizálatlannal; a könyvek szellőztetett, 
légkondicionált környezetbe, szabadon álló polcra kerüljenek vissza, de szigorúan el
választva a többi állománytól; e „rehabilitációs ’ környezetben lévő anyagot naponta figyel
nünk kell, sőt később a kvalifikált konzervátor alapos vizsgálata után — amikor a kötetek a 
helyükre visszakerülnek, a megfigyelést legalább féléven át folytatnunk kell; a „rehabili
tációs” térben a* relatív nedvesség 35—40% legyen, a hőmérséklet ne lépje túl a 19°C-t, 
s ezt az állapotot tartsuk fenn mintegy félévig, de közben fokozatosan igazítsuk e para
métereket a nem károsodott állományrészhez.

Mentést előkészítő teendők: minden hőforrás kikapcsolandó télen, nyáron a hőmérséklet 
légkondicionálással csökkenthető; légáramoltatással, ventillátorokkal küzdeni a nedvesség 
ellen; gondoskodni vízálló, földelt elektromos készülékekről a világításhoz, légszárítás
hoz, szellőztetéshez; tilos elázott dokumentumokat (rajzokat, fotókat stb.) megboly
gatni, továbbá átnedvesedett könyvet kinyitni, lapjait szétválasztani, fedelét eltávolítani. 
Mentési csapat szervezendő a szükséges szakemberekből (könyvtáros, levéltáros, restau
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ráló, mérnök, villanyszerelő, ács, vegyész stb.); akcióterv készítendő; az akcióterv rögzí
tése és a személyzet kioktatása előtt tilos a katasztrófa sújtotta területről bármit elmoz
dítani.

További tudnivalók a kár helyszínén. A kimentésnél adjunk elsőbbséget a könyvtári 
katalógusoknak, lássuk el az elszállítandó csomagokat megfelelő jelzésekkel, készítsünk 
vázlatokat, jegyzeteket a későbbi azonosítás érdekében. A szállítás előkészítéséhez, a cso
magoláshoz, a dobozba rakáshoz kijelölt munkaterületre terítsünk polietilén szőnyeget. 
Eközben gondoskodjunk a légmozgásról, a világításról, a ventillátorokról, szárítóberen
dezésekről. A szállításra előkészített becsomagolt anyag csak néhány napig maradhat 
a helyszínen.

Tisztítás és szárítás fagyasztás nélkül. A nagy szakértelmet megkövetelő eljáráshoz szük
ség van a katasztrófa területtől jól elkülönített szobákra, amelyek tiszták, szárazak, 
egyenletes hőfokúak, légkondicionáltak és légmozgásuk állandó. Az átnedvesedett doku
mentumokat kis egységekbe szétválasztva ebbe a „gyógyító” környezetbe kell áthozni. 
A tisztításhoz hideg folyó víz szolgál. A csukott könyveket vízbe kell mártani, a penész- 
foltakat szivaccsal letörölni. Kerüljük a dörzsölést, a foltokkal, rátapadt törmelékkel 
vágunk a teljes megszáradásig. Ha más lehetőség nincs, akkor a könyvek tiszta, folyó 
vízbe merítve akár két hétig is megvárhatják további kezelésüket.

Az ún. teljes átmosás eljárásról a penésszel, iszappal súlyosan megtámadott könyvek- 
néllehetszó. Felállítanak 6 -8  rozsdamentes (műanyag) anyagból készült 100-150 literes, 
vízzel telt hordót egymás mellé. Mindegyikükhöz gumitömlőkön alulról vizet vezetnek, 
tehát a felső peremen túlcsordulva a vízcsere folytonos. A csukott könyvet egy dolgozó 
az első hordóban a vízbe nyomva szivaccsal óvatosan megmossa, továbbadva a könyvet a 
következő hordókba hasonló műveletre -  az utolsó hordónál a megtisztított könyv még 
egy finom vízsugaras permetező öblítést kap.

Szárítási módszerek, a vízsújtotta dokumentumok rehabilitálására. Természetesen más
más fogásokat kell alkalmazni az ép fedelű könyveknél (timol-impregnált papírok lapok 
közé helyezésével) a puha fedelű könyveknél (karton távolságtartókkal), átnedvesedett 
szegélyű könyveknél (szívópapírral) stb., továbbá megint más fogások lehetnek eredmé
nyesek a különálló, elázott, össze tapadt íveknél, kéziratoknál, rajzoknál (poliészter fel- 
használásával) fényképészeti anyagoknál (csak professzionista berendezéssel).

Érdemes még megjegyezni, hogy a szakértő számára a rehabilitáció folyamatában 
a száradás mértékéről jó támponttul szolgál a többszöri súlymérés. Ha viszonylag csekély 
vízkárosodással van dolgunk, akkor elegendő lehet a teljes száradásig egy légkondicionált 
szoba 25—35%-os relatív páratartalommal és 10—18° C hőmérséklettel. Ennél a hagyomá
nyos eljárásnál a megszáradt könyveket összecsukva vízszintes felületre helyezzük, gondo
san kézzel eredeti alakjukra formáljuk, könnyű súllyal terheljük, s csak amikor tökéletesen 
szárazak akkor helyezzük vissza a polcra.
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