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1. Metszet; a gondatlan kezelés következtében
szakadások és gyûrõdések keletkeztek

A digitalizálás
állományvédelmi kérdései

Milyen szempontokból hozható
összefüggésbe a digitalizálás

az állományvédelemmel?

Az írott kulturális örökséget õrzõ közgyûjte-
mények terveket készítenek és valósítanak meg
a legértékesebb, eredeti mivoltukban többnyire
csak nagyon korlátozottan kutatható, valamint
a gyakran keresett, nem ritkán veszélyeztetett
állapotban lévõ állományrészeik digitalizálásá-
ra vagy digitalizáltatására, hogy azután a digi-
talizált változat révén valamely módon az eddi-
ginél sokkal szélesebb kör számára egyidejû
hozzáférést biztosítsanak ezekhez az állomány-
részekhez.

A digitalizálást emberek valósítják meg gépek
segítségével, és az embernek tudatában kell len-
nie a digitalizálással együtt járó, az eredeti doku-
mentumokat veszélyeztetõ kockázatokkal, hogy
károsodásukat meg tudja elõzni.

Ez az elsõ, közvetlen összefüggés, vagyis az,
hogy a digitalizálási folyamat nem okozhatja az
eredeti dokumentumok károsodását.

A másik az lehet, hogy a digitalizált változat
– a mikrofilmhez hasonlóan – az állományvé-
delem eszközeként, mint helyettesítõ másolat
szerepelhet, melynek hozzáférhetõvé tétele az
eredetit megkímélheti a használattól. A digita-
lizálásnak ugyanakkor – az állományvédelem
szempontjából – egyes esetekben a szándékkal
ellentétes hatása is lehet: a széles körû megis-
merés felkelti az emberekben a vágyat és az
igényt arra, hogy az eredeti, szépséges kódexe-
ket, okleveleket, atlaszokat és a hasonló, mû-
tárgyként is viselkedõ dokumentumokat gyak-
rabban rendezett kiállításokon a maguk valójá-
ban, anyagi mivoltukban is láthassák. Ez azu-
tán újabb nehézségeket jelent az állományvé-
delem számára.

Ebbe a témába a digitalizálandó és digitalizált
eredeti dokumentumok károsodását megelõzõ
védelem tartozik bele, a keletkezett digitális má-

solat védelme – amely szintén szükséges – más
kérdéskör.

Az írott kulturális örökség anyagait
és a könyvkötések szerkezetét károsító

hatások és a károsodások

Az írott kulturális örökséget alkotó dokumen-
tumok – többségükben szerves – anyagai nem
egyformán érzékenyek a környezetbõl õket érõ,
gyakran károsító hatásokra, és a kötések készítési
módja és minõsége is befolyásolja, mennyire káro-
sodnak a különféle fizikai igénybevétel miatt.

A digitalizálás szempontjából is fontos károsí-
tó tényezõk és károsodások közé tartozik többek
között:
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2. Festéssel díszített pergamen kódex; a lapok erõsen
meghullámosodtak

3. Savas kotta; a lapok széle sárgult, törékeny,
beszakadt, berepedezett

4. Elsõ kiadású XIX. századi hungarikumok; a nem
szakszerû használat miatt a papírkötések a gerincnél
elszakadtak

• az, ha a könyvet nem a megfelelõ módon,
például a gerinc sérülését okozva veszik le a
polcról;

• az, ha a lapokat a fiókból, dobozból helyte-
lenül emelik ki, és azok gyûrõdnek, beszakadnak
(1. kép);

• az, ha a kézzel való megfogás szennyezi vagy
fizikailag (tovább)rongálhatja a könyvet vagy a
lapokat;

• a kötet kinyitása, nyitott állapotban való le-
nyomása, szétfeszítése a gerincnél;

• a gondatlan és/vagy szakszerûtlen lapozás;
• a lapok felületének súrlódása az üveglaphoz;

a könnyen elmozduló festékek átnyomódása az
üveglapra; tinták, festékek ledörzsölõdése, levá-
lása a felületrõl;

• a viaszpecsétekre ható nyomó- vagy feszítõ-
erõ és a szokásosnál nagyobb hõ;

• a hosszabb tartózkodási idõ alatt a környezet
levegõjének gyakran, nagyobb mértékben válto-
zó relatív nedvességtartalma, elsõsorban a perga-
menre írt vagy pergamenbe kötött dokumentu-
mok számára;

• a fény és az UV-sugárzás.
A szokásosnál nagyobb hõhatás a szerves

anyagok egyike számára sem kedvezõ.

A hõre és a levegõ nedvességtartalmának gya-
kori, nagyobb változásaira különösen érzékenyek
a pergamen kódexek és oklevelek, valamint az
egyéb, pergamenre írt és festett dokumentumok
(pl. térképek), a pergamenkötések és a fényké-
pek. (2. kép)

Az egy-egy károsító hatásra mutatott egyedi
érzékenységet nemcsak az anyag fajtája, hanem
annak állapota is befolyásolja. Például a kb. 1870
és 1970 között, facsiszolat tartalmú papírokra
készült hírlapok és könyvek, valamint más, kéz-
iratos vagy nyomtatott dokumentumok, egyebek
közt kéziratok, iratok, plakátok, kották mára
megbarnultak, törékenyek és sok esetben alig vagy
egyáltalán nem használhatók, mivel már egyetlen
hajtástól is eltörhetnek. A lapszélek folyamatosan
letöredeznek, miáltal a szöveg vagy kép, rajz is
csonkul elõbb-utóbb. (3. kép) Még súlyosabb
esetekben az egész lap olyan törékennyé válik,
hogy a lapozástól darabokra szakad, szétesik, így
még nagyobb valószínûséggel csonkul meg az
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5. Vasgubacs tintával írt kézirat; a tintamarás
következtében már több lap elszakadt és hiányos is lehet

információ. Ugyancsak nagyobb mértékben ká-
rosodhat a szkenner üveglapjának szorítása alatt
a szoros kötés és esetleg a váltakozó nedvesedés
és kiszáradás hatására erõsen meghullámosodott,
gyenge papír, a hasonló állapotú egyes lapok vagy
a különleges anyagú és díszítésû dokumentumok.

A kötött könyvek gerincének alkotóelemei – a
bordák, a fûzõcérna, a gerinclemez, a bõr, perga-
men, papír vagy vászon borítóanyag – nehezen
viselik el, ha a gerinc a könyv erõltetett kinyitása
vagy vízszintesre való lenyomása miatt nagyon
megfeszül vagy szétnyomódik. Ezek az elemek
eltörhetnek, elszakadhatnak, a kötés meggyengül,
súlyosabb esetben szétesik, ami azután a lapok
kicsúszása miatt azok sérülésével is járhat.

Ilyen károsodások nem érhetik a szkennelés
során az értékes, eredeti kötéseket; az újabb, ér-
téktelenebb kötések pedig gyakran borítanak olyan
papírt, amit már nem lehet újrakötni, mert a töré-
keny lapok sem a fûzést, sem a ragasztást nem
viselik el. Ugyancsak gyakran sérül a kifeszített
vagy kilapított könyvkötés úgy, hogy a gyenge
külsõ vagy belsõ nyílásban a borítóanyag vagy
az elõzékpapír kiszakad, és emiatt vagy a gerinc-
lemez szakad le, vagy a könyvtest esik ki a táb-
lából. (4. kép)

A fény károsító hatása

A fény részecskékbõl álló, de hullámjelenség-
ként viselkedõ elektromágneses energiaáramlás.
Minél kisebb a hullámhossz (amelynek mérték-
egysége a nanométer, nm), annál nagyobb a su-
gárzás energiája és károsító hatása. A természetes
fény a következõ összetevõkbõl áll:

– nem látható ultraibolya (UV) sugárzás, hullám-
hossza 100–400 nm;
– látható fény, hullámhossza 400–760 nm;
– nem látható infravörös (IR) sugárzás (hõsugár-
zás), hullámhossza 760 nm-nél nagyobb.

Tehát az UV-sugárzás károsítja leginkább a
szerves anyagokat.

A fényforrásból egy meghatározott tárgyra
esõ fénymennyiség a tárgyon mérve, luxban fe-
jezhetõ ki. A pontalakú fényt szolgáltató fény-
forrás, mint a spotlámpa vagy izzólámpa meg-
világítási erõssége a távolság négyzetével for-
dított arányban változik, tehát például egy
spotlámpa megvilágítási erõssége négy méter
távolságról negyede lesz a két méterrõl mért
értéknek. Az UV-sugárzás mennyiségét az
összes fényerõsségen belüli arány megadásá-
val, microwatt/lumenben fejezik ki.

A fény árt a dokumentumoknak, különösen a
szerves anyagokból készült tárgyaknak, és a ká-
rosodás visszafordíthatatlan. Leginkább a napfény
és a neoncsövek UV-sugárzása káros, mivel ron-
csoló hatású (foto)kémiai reakciókat indít el és
segít elõ. Az izzólámpák infravörös-sugárzása által
okozott hõhatás sem hagyható figyelmen kívül.
Egy tárgy fény által bekövetkezõ károsodása a
megvilágítás luxban mért fényerõsségének és órá-
ban mért idõtartamának szorzatával, az ún.
luxórában mért fényhatással arányos. Vagyis a
hatás ugyanaz, ha tíz órán át kétszáz luxszal vagy
negyven órán át ötven luxszal világítanak meg va-
lamit, mivel mindkét fényhatás kétszáz luxórát je-
lent; a tárgyat a különbözõ idõpontokban ért fény-
hatások pedig összeadódnak.

A fényhatás szempontjából kiemelten érzékeny
anyagok a kéziratok, rajzok és más dokumentu-
mok tintái és festékei, valamint általában a fény-
képek, de különösen a legkorábbi technikákkal
készült pozitív képek és a színes fényképek. (5.
kép) A kiemelten érzékeny anyagok és dokumen-
tumok számára 15 000 luxóra/év fényhatás en-
gedhetõ meg; ez 50 lux fénymennyiség mellett
300 órás megvilágítást jelent. Ha a megvilágítás
mértéke nem 50, hanem mondjuk 100 lux, akkor
a megengedhetõ idõ a felére csökken, vagyis 300
óra helyett 150 lesz. A 15 000 luxóra az egy év
során ezen anyagokat érõ összes luxórát jelenti,
vagyis a kiállítás, a használat, a digitalizálás, a
másolás, a fényképezés összes órájának és a tár-
gyat érõ összes fénymennyiségnek a szorzatát. A
facsiszolatos és savas papírok a nagyon érzékeny
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6. Nagy méretû kéziratos térkép; repedezett és portól
erõsen szennyezett

kategóriába tartoznak, amelyek számára 150 000
luxóra/év a megengedett fényterhelés.

A szkennerek lámpája vagy lámpái külön-
bözõ fénymennyiséget bocsátanak ki; például
lehet egy lámpából a tárgyra esõ fénymennyi-
ség 3000 lux, a szkennelés ideje mondjuk 30
másodperc, ez kb. 25 luxórát jelent. Ennek
alapján azt mondhatjuk, hogy a fény károsító
hatása egyszeri szkennelés során önmagában
elhanyagolható. Ugyanakkor, mivel a tárgyat
az élete során érõ összes fényhatás összeadó-
dik és nem tudjuk, hogy például egy 600 éves
kódex miniatúráit eddig mennyi és milyen fény-
hatás érte, azt kell megkívánni, hogy a lehetõ
legkevesebbre szorítsák azokat a mûveleteket,
amelyek azzal járnak, hogy az eredeti kiemel-
ten érzékeny anyagokat fény éri.

A digitalizálás hatása a digitalizálandó
dokumentumokra

I. A  dokumentumok állapotának és veszélyez-

tetettségének felmérése és értékelése digitalizálás

elõtt

Minden típusú analóg anyag digitalizálható; a
rajzok, kéziratok, illusztrált könyvek, újságok,
levelek, képeslapok, színlapok, plakátok, met-
szetek, térképek és tervrajzok éppúgy, mint a
diák és fényképek vagy a festmények. Egy
gyûjtemény vagy gyûjteményrész digitalizálási
tervének készítésekor azonban fontos az erede-
ti analóg anyagok jellegének, méretének vizs-
gálata mellett azok állapotának felmérése is,
mivel az megszabja, hogy alkalmas-e az anyag
a digitalizálásra, lehet-e megfelelõ minõségû
digitális képet nyerni, valamint mindez a
szkennelési technika megválasztására is hatás-
sal van. Emellett a digitalizálás költségét is
kritikusan érinti az anyagok állapota, mivel egy
gyenge fizikai állapotban lévõ, törékeny vagy
erõsen szennyezett anyag elõkészítése, kezelé-
se a digitalizálás során több emberi munkát és
idõt igényel, valamint a szükség szerinti resta-
urátori elõkészítés, tisztítás, javítás, esetleges
restaurálás is nagymértékben megnövelheti a
költségeket. (6. kép) Ilyenkor azt is érdemes
fontolóra venni, hogy egy olyan digitalizálási
partnert keressenek, akinek ugyanaz a doku-
mentum jobb állapotban van a birtokában.

A felmérés szempontjai lehetnek: a kötés
technikája, anyagai és állapota; az írás-, rajz-,

festmény-, nyomathordozó (pergamen, papír,
esetleg textília) jellege, mérete és állapota,
valamint (pl. a térképek esetében) vastagsá-
ga és vastagságának egyenletessége; az író-
, festõ-, nyomóanyag (tinta, festékek, nyom-
dafesték) jellege és állapota. A festékek ál-
lapotát nemcsak szabad szemmel, hanem
mikroszkóposan is értékelni kell, mert lehet-
nek olyan apró, szabad szemmel még nem
látható sérülések, repedések a festékekben,
amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egy erõ-
sebb fizikai igénybevételt (amilyen például
a pergamen lapok lenyomása, illetve a szken-
ner üveglapjának érintése) már nem visel el
károsodás nélkül a festék, mert leválhat, le-
pereghet a hordozóról.

Mind a kötés, mind a dokumentumot alkotó
anyagok esetében a készítési technikán és az állapo-
ton kívül a veszélyeztetettség mértékét is meg kell
állapítani. Ebbe a fázisba állományvédelmi szakem-
bert vagy/és restaurátort kell bevonni, aki az esetle-
ges javítási, restaurálási költséget is kalkulálja, amit
azután az összes költségbe be kell tervezni.
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II. Az állományvédelmi szempontok figyelem-

bevétele a digitalizálás elõkészítésekor: jellem-

zõk és követelmények a szkennerekkel kapcso-

latban; a digitalizálás módjának meghatározá-

sa, valamint a szükséges feltételek és körülmé-

nyek biztosítása. Állományvédelem a digitali-

zálás során.

A digitalizálás tervezése során az anyag jelle-
gét, állapotát, méretét, alakját (azt, hogy két- vagy
háromdimenziós-e) figyelembe véve kell kiválasz-
tani a szkennelési technikát, vagyis azt, hogy
milyen módon (szkennerrel vagy digitális fény-
képezõgéppel) és milyen fajta szkennerrel végzik
el a digitalizálást. A szkennerekkel szemben tá-
masztott követelmények között az állományvédel-
mi szempontoknak ugyanolyan jelentõségük van,
mint például a megfelelõ felbontási képességnek.

Állományvédelmi szempontból a háromdimen-
ziós dokumentumok esetében fontos, hogy azok
megfelelõ alátámasztást kapjanak, tehát például a
bekötött könyveket vagy iratokat ún. bölcsõn le-
hessen elhelyezni. A bölcsõ lehet egy olyan
könyvtartó, amelyen a kinyitott könyv két fele
egymással kb. 120–130 fokos szöget zár be, te-
hát nem kell síkba lenyomni a könyvet. Ebben az
esetben digitális fényképezõgépet lehet használ-
ni. A „bölcsõ” jelenthet egy függõlegesen közé-
pen kettéosztott asztallapot is, amelynek két fele
vízszintesen, a gerinc méretétõl függõ mértékben,
automatikusan széthúzódik; így a nyílásba bele-
helyezett gerinc, szabadon mozogva, nem törik
meg. A két fél asztallap külön-külön, függõlege-
sen is fokozatmentesen mozgatható, vagyis auto-
matikusan emelkedik és süllyed, ahogy a könyv
két felének vastagsága a lapozással, azaz a digi-
talizálásban laponként elõrehaladva nõ, illetve
csökken.

A megvilágítást szolgáltató lámpa fénye ún.
hideg, vagyis infravörös sugarakat nem tartalma-
zó és UV-sugárzástól is mentes legyen, vagy
maximum 10–25 mikrowatt/lumen UV-sugárzást
tartalmazzon.

Térképek esetében a nagy méret és a különle-
gesen nagy felbontóképesség iránti igény azok a
szempontok, amelyek elsõsorban meghatározzák
a szkenner megválasztását. Az Országos Széché-
nyi Könyvtár (OSZK) térkép-digitalizálási prog-
ramjához használt szkenner ún. dobszkenner,
amelynek kb. 40 cm átmérõjû hengerére erõsítik
föl pántokkal a térképlapot. Fontos, hogy nagy a
henger átmérõje, mivel így kisebb a veszélye

annak, hogy a kéziratos vagy kézi festésû térké-
pek festékei a papír megtörése miatt sérülnek. A
dobszkenner esetében nem fénnyel megvilágítva,
hanem lézeres letapogatással történik a szkennelés;
a lézersugárnak az anyagokra gyakorolt hatását ebben
a vonatkozásban valószínûleg még nem vizsgálták.

Egy-egy digitalizálási program vezetõje dönti
el, hogy a digitalizálás az intézményen belül (ha
a technikai feltételek biztosíthatók) vagy kívül
történik-e.

A döntés hatással van vagy lehet a készülék
fajtájára, a megfelelõ helyszín kiválasztására, a
szükséges munkatársak kívánatos képességeire és
az egész program szervezésére. Állományvédel-
mi szempontból fontos, hogy a digitalizálás során
a dokumentumokat olyan személyek fogják kéz-
be, helyezzék el a készüléken, végezzék a lapo-
zásukat, akik erre megfelelõen ki vannak képez-
ve, és a kellõ felelõsséggel, gondossággal, óva-
tossággal, sérüléseket nem okozva tudják a fel-
adatot végrehajtani. Általában célszerû és meg-
nyugtató mindezt a gyûjtemény egy alkalmas
munkatársára bízni.

Az alábbiakban példaként ismertetek néhány
részletet olyan felmérések és javaslatok szövegé-
bõl, amelyeket az állományvédelmi szempontok
figyelembevételével készítettem egyes dokumen-
tumoknak vagy a dokumentumok egy csoportjá-
nak digitalizálhatóságára, a digitalizálás feltétele-
ire és körülményeire vonatkozóan.

XV. századi pergamen kódex

Kötése korabeli; a fatáblák és az erõsen leko-
pott bársonyborító eredeti; mind a fûzés, mind a
tábláknak a könyvtesttel való kapcsolata ép és
szilárd (semmilyen javító vagy restauráló beavat-
kozást nem igényel). A kötet, annak ellenére, hogy
bordákra van fûzve, aránylag jól nyitható. Ahol
csak szöveg van, ott a belsõ margó elég széles,
az egész oldalas miniatúrával borított oldalakon
azonban a miniatúra gyakran a gerincig tart (nincs
margó).

A digitalizálás szempontjából a kötet különle-
gessége a vastagsága (13 cm). Ahogy a lapozás-
ban haladunk elõre, egyre vastagabb lapcsomót
kell a következõ lapnak „átérnie”, ezért egyre
beljebb kerülnek a gerinchez a sorkezdetek, és
egyre jobban torzulnak a betûk, az egész oldalas
miniatúráknak pedig egyre nagyobb része nem
látható. Sem a gerinc lefeszítése vagy szétnyomá-
sa, sem a korabeli, ép kötés megbontása semmi-
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képpen nem képzelhetõ el; ez merénylet volna a
kódex kötéstörténeti és fizikai integritása ellen.
Mivel nem garantálható, hogy a kódex a legki-
sebb károsodást vagy változást sem szenvedi el,
szkennelését nem tudom támogatni.

1848–49-es hírlapok

Mindegyik kötet papírja jó minõségû és jó
állapotban lévõ rongypapír, amit nem károsít a
fény. A nyomdafestéket szintén nem károsítja a
fény. A beakasztott félvászon kötések jó állapot-
ban vannak, de ha nagyon le kell a köteteket
nyomni a szkennerben, akkor a gerinc megtörhet,
ezért nem ajánlatos azokat síkágyas szkennerrel
felvenni.

A kötés nélküli, egyes lapokból álló 1848-as
Ellenõr kötetnél a lapok lerakása és felszedése
óvatosan, gondosan végzendõ, hogy a lapok az
egyenkénti rakosgatástól ne sérüljenek.

Vannak olyan kötetek (Kossuth Hírlap 1848,
Pesti Hírlap 1848. II, 1848. szept.–1849. és
1848. január–június), amelyekben a belsõ, ge-
rincnél lévõ margó keskeny és/vagy szoros a
kötés; várható, hogy a belsõ néhány betû tor-
zult lesz. Ezt elektronikusan korrigálni lehet,
tehát nem szükséges – mivel amúgy sem meg-
engedhetõ – a köteteket szétnyomni vagy telje-
sen szétszedni.

Elsõsorban azt javasolom, hogy az OSZK-
ban már elkészített mikrofilmrõl történjék a di-
gitalizálás. Ha ez nem oldható meg, akkor is
inkább a digitális kamera, mint a síkágyas szken-
ner használatát javasolom mindegyik kötet ese-
tében.

1848–49-es plakátok és kisnyomtatványok

Mivel valamennyi látott dokumentum jó álla-
potú, rongypapíron lévõ nyomtatvány, digitalizá-
lásuk nem okoz károsodást sem a papírban, sem
a nyomdafestékben, és – mivel egy- vagy né-
hánylapos dokumentumokról van szó – síkban
való kifektetésük sem jelent problémát.

1897 és 1899 között megjelent hírlap

14, beakasztott félvászon kötésû kötetbe van
kötve. Az 1. kötet kötése korábban készült, mint
a többié; ennek vászongerince félig leszakadt. A
többi kötet kötése ép.

A 14 kötetben lévõ valamennyi újság papír-
jának összetétele hasonló: 70–80% facsiszolat

és 20–30% facellulóz. A papír savas közegben
enyvezve készült, jelenleg erõsen savas. A meg-
jelenés óta eltelt több mint száz év alatt a na-
pilap papírja megsárgult, a lapok teljes terje-
delmükben törékennyé váltak, szélük sötétebb
sárgásbarna, beszakadozott, és néhány helyen
már kisebb hiányok is keletkeztek.

A szakadásokat és hiányokat a mikrofilme-
zés elõtt kijavították, de a lapok egyenkénti kon-
zerválására és restaurálására (a savasság meg-
szüntetésére, a gyenge, törékeny papír megerõ-
sítésére) nem kerülhetett sor. A javítás óta ke-
letkezett újabb szakadások lapozáskor könnyen
továbbszakadnak, és új szakadások is keletkez-
hetnek.

Az eredeti hírlapköteteket a lapok csonkulá-
sának veszélye nélkül nem lehet az olvasóknak
kézbe adni. Mivel a hírlap veszélyeztetett álla-
potban van, eredeti példánya nem kutatható és
nem digitalizálható. Digitalizálásra az újságról
készült, már meglévõ mikrofilmet tanácsos, il-
letve kell használni.

Mikrofilmezés vagy digitalizálás?

A szigorú technológiával elkészített mikrofilm-
negatívok felbontóképessége kiváló és tartós-
ságuk, vagyis használható állapotban való fenn-
maradásuk legalább kétszáz év. Mindezek alap-
ján a negatív mikrofilm tekinthetõ az eredeti-
nek legjobban megfelelõ, új filmre információ-
veszteség nélkül bármikor átmásolható, nagyít-
ható és tartós másolat hordozójának.

A hosszú távú állományvédelem céljait az
szolgálja megfelelõen, ha az ún. hibrid megol-
dást alkalmazzák, vagyis azt, hogy a digitalizá-
lást megelõzõen tökéletes minõségû, digitalizá-
lásra is alkalmas mikrofilmet készítenek a do-
kumentumról, majd – a széles körû hozzáférés
érdekében – a mikrofilmet digitalizálják.

Olyan berendezés is van már, amellyel egy-
szerre lehet mikrofilmet készíteni és szkennelést
végezni.

Az a fontos, hogy a digitalizálást ne tekint-
sék az állományvédelem egyedüli és feltétlenül
megbízható eszközének, mivel a digitalizált vál-
tozat információtartalmának teljes megmaradá-
sa és a hozzáférés hosszú távon még nem ga-
rantálható.

Kastaly Beatrix

 Országos Széchényi Könyvtár


