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Feytaud, Jean:

A KÖNYVTÁRAK É3 LEVÉLTÁRAK PUSZTÍTÓ ROVARAI . 
HOGYAN. TÉDEKEZZÜHK ELLENÜK?

A levéltá ri regestáfc éa lratosomók, ugyanígy a könyvek la 
romlásnak k itett tárgyak, ennélfogva konzerválásuk különleges 
gondot Igényel, amelynek a módjait Ismerni legalábbis hasznos do 
log. 4 dokumentumok rongálódását okozhatják fiz ik a i vagy kémiai 
tényezők /fény, nedvesség, légköri szennyeződések, füst, por/ 
vagy pedig biológiai tényezők /mikróbák, penészgombák, rovarok/, 
legvégül pedig maga az ember. '

Csupán emlékeztetőül említem a kórokozó mikróbákat, amelye
ket a betegek te rJesztenek.megfertőzve kártékony csirákkal a 
könyv lapjait és kötését is . Ez a tény le indokolja a kölosön- 
könyvtárak könyveinek rendszeres fertőtlen ítését. Úgyszintén f i 
gyelmen kívül hagyom a penészgombákat, amelyek oly gyakran és 
olyan veszélyesen fejlődnek ki olyan raktárainkban, ahol nedves
ség uralkodik.

Ebben a cikkben csupán a pusztító rovarokat tartom szem 
e lő tt , amelyek szétroncsolják a köteteket, a kartonokat és az 
iratcsomókat, és sajnos gyakran, a patkányokhoz és egerekhez ha
sonlóan, helyrehozhatatlan károkat okoznak. 1

1. A ItőnyV éa a papír kártevő rovHral

Tanulmányozásuknak a legkülönbözőbb szerzők szenteltek f i 
gyelmet: Németországban Hagen /1879/; Angliában Blades /1879/« 
az Egyesült Államokban Westwood /1679/, Weiss és Carruthers 
/1937/1 Franciaországban Mullaant. Д 879/, Houlbert /1903/, 
Lepsme/1943/ és Vaysalere /1948/; Olaszországban Bérlésé és 
az utóbbi években Sacea, Bonaventura, Illuminati, Bravl, akik 
Gallo professzornak, a Könyvpathológlai Intézet megalapítójának 
Д 938/ vezetésével dolgoznak.

Még akik keveset foglalkoztak is rovarokkal, tudják, hogy 
a hatlábú Ízeltlábúak különböző módon táplálkoznak, hogy vannak 
köztük nyelvecskével fe lszere lt nyalók, mint a méhek, azlpókával 
e llá to tt szívók, mint a lepkék, azután a szuró-szlvók, olyan 
szúró- és egyben szívókészülékekkel fe lszere lt rovarok, mint a



levéltetvek és a szúnyogok. Mindezek a rovarok nem szerepelnek 
a levéltárakban és a könyvtárakban, csupán a legutolsók zavarják 
a dolgozókat. Az igazi kártevők azok a primitív rágcsáló rovarok, 
amelyek átalakulás nélküliek vagy csökkenten átalakulók /thysanura: 
lepizmák; dermaptera^ csótányok; psocoptere: fetetvek, vagy por- 
tetvek; isoptera: termeszek/, valamint a te ljes  átalakulással f e j 
lődő rovarok primitívebb képviselői; a coleopterák.

A leolsmák /1. ábra/ semmiféle átalakuláson sem mennék át; 
ahogy születnek, olyanok maradnak egész életükben, s mindig szár
nyatlanok* Legfeljebb 1 cm hosszúak, lábaik elég nagy^f, testük 
buzogány formájú, mégpedig elülső végén szélesebb. Jellemzőjük 
két hosszú csáp is , в vékony farok, amely három egyforma hosszú
ságú nyúlványban végződik. Felületüket ezüstös ïényü szürke pik
kelyek borítják, amelyek úgy csillognak, mint a halpikkelyek, ez 
az oka, hogy több nyelvben is ezüst halaknak hívják őket. /Magyar 
nevük: ezüstös őslény vagy cukormoly./ Egyébként ha felfedezik 
őket, gyors futással vagy kígyózó mozgással menekülnek, hogy minél ’ 
gyorsabban elrejtőzzenek, в ez ismét a halak flckándozására emlé
keztet* Elég gyakran fordulnak elő lakásokban is ; mindenféle szer
ves táplálék megfelel nekik kezdve a portól a szövetig; a sötét
séget, zavartalanságot és nedvességet kedvelik, legszívesebben a 
padlóburkolat alatt tartózkodnak, továbbá szögletekben, ajtótokok
ban, padláspolcokban, pincékben, éléskamrákban, irodákban, régi 
könyvökben és papírokban, ahol leginkább a keményítőt, a könyv
táblák ragasztóanyagát és a fény mázt keresik*

A csótány, amelynek teste a 2-J> cm-t is e lé r i,  szintén kez
detleges jellegű és ősi eredetű; növekedése végefelé azonban 
alakváltozáson megy át, amennyiben szárnyai nőnek. Teste lap ított 
tojásdad alakú, két igen hosszú csáppal és két rövid hátsó nyúl
vánnyal. Sokféle faja van, legismertebb az a háromféle, amelyeket 
származásuk szerint amerikai csótány, svábbogár i l l .  ruszli név
ve l illetnek , ma már azonban valamennyien nemzetközinek mond
hatók. Mind é j je l i  állatok és mindentevŐk, rendkívül kártékonyak, 

•ha elszaporodnak a konyhákban, az irodákban, .aészárszékekben 
vagy az élelmiszerüzletekben. Előfordul, hogy megtámadják а 
könyvkötéseket, sőt a könyvek papírját is: példaképpen szokták 
felemeliteni a svábbogár súlyos kártevéseit a washingtoni könyv
tárakban, az amerikaiét pedig Brazíliában.

A fatetű vagy portetü szintén prim itiv, kicsiny rovar, sz í
ne szürkés kék, hossza 2-3 mmf> potroha igen domború, csapjai 
hosszúak. Részben szárnyasak/a szabadban élők/,részben szárnyat
lanok /a házi fa j/ . A fatetű régi padlóhasadékokban, s minden 
sötét és nedves helyen tanyázik, ahol a szerves hulladékokat 
használja fe l  táplálékul. Igen szapora, kedvező körülmények 
között féltucat nemzedék is világra jön egy év a la tt. Egyik fa
ját "könyvtetünek" nevezik /troctes divinatoríus Müll/,/2. ábra/ 
mivel gyakran fordul elő poros könyvállványokon, ahol a leplámá
hoz hasonlóan különösen a ragasztásokat és a kötéseket kedveli.
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A fatetű első látásra a termeszek dolgozójához hasonlít 
/3. ábra/,amelyhez a szerzők régen hozzá is csatolták, A fatetű
ve l ellentétben azonban a termesz nem fordul elő akárhol. Nem ta
láljuk meg Franciaországban sem minden városban! csak a nyngati 
megyékben, az Atlanti Óceán mellékén, Dél-nyugaton és a Földközi 
Tenger partjain lelhetők fe l«  Különös kedvelője a cellulózénak, és 
emiatt félelmes kártevője a papírnak, állandóan osapatosan vonul
nak, kollektiven élnek. Könyvtárakban vagy levéltárakban is mindig 
tömegesen jelénnek meg, s ott hamarosan súlyos pusztítást visznek 
véghez. De ezek a pusztítások csak kísérőjelenségek magának az épü
letnek a megrongálása m ellett, mert a papírra a támadás a padlókról 
és a falakról terjed át. Az ellenszer; a falak drénezése és rovar
ir tó  kordon létesítése. A termeszek á lta l okozott károk külön prob
lémát vetnek fe l ,  amelyre I t t  nem térhetek k i, bármilyen fontos 
kérdés is ez a termeszek előfordulási területén lévő levéltárak 
és könyvtárak számára.^/

Viszont erős hangsúly esik a coleopterákra /fedelesszárnyu 
bogarak/. A bogár éppúgy mint a fentemlitett rovarok minden é le t
korában rágcsáló, de sokkal fejlettebb azoknál, mert te ljes  át
alakuláson megy át, úgyhogy lárva állapota teljesen eltérő képet 
mutat k ife jle t t  állapotától.

Három csoportba tartozó fa ja i okoznak kárt a könyvekben és 
e kéziratokban; a tolvajbogarak, é szalonnabogarak és a kopogó- 
bogarak . amelyek mindenütt honosak.

A közönséges tolvajbogár /ptinus fur L./ és az aranyszőrü 
tolvajbogár /nlptus hololeucus Feld/ /4. ábra/ oly kiosik, 3-4 
mm hosszúak, hogy könnyen összetéveszthetők a fatetüvel, annál 
is inkább, mivel táplálékuk körülbelül ugyanaz. Azonban nem 
olyan szaporák, mint amazok, évenként osak 1-2 nemzedéket hoz
nak lé tre , amazok 6-7 nemzedékével szemben. Alakjukra nézve is 
egészen mások: a növekedés alatt a lárva sárgás, bolvhos, k i
fe j le t t  állapotában pedig a bogarat csíkos szárnyfedő jellem zi.

A szalonnabogarak rendszerint nagyobbak, néha az 1 cm-t is 
elérik . Testük zömök, ovális alakúi à hárem testrész / fe j, tor, 
szárnyfedő/ szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Bolyhok vagy pikke
lyek borítják, csápjaik rövidek s végük fe lé  vastagodók. Lárvái 
hoaszukások, erősen bolyhosak, helyenként, különösen hátul, sely
mes pamacsokkal, A k ife jle t t  bogár' hosszú hátközépi nyíláson bú
jik  ki a bábból;, Jellegzetes a levetett, szerteheverő szőrös ved
le tt bőr.

Mindezek a rovarok á lla t i eredetű szerves anyagokat keres
nek fel| táplálkoznak szalonnával, rosszul zsírta lan ított bőr
re l, kiszáradt á lla t i hullákkal! nagy károkat okoznak a szües- 
mühelyekben, Ugyanúgy mint az anthrenus, vagyis a muzeumbogár 
a rovargyüjteményekben.

^  A termeszekre vonatkozóan ld, Feytaud: Le peuple des termites. 
2,éd. Paris! Presses Universitaires de France, 1949« Que sais- 
je? 213. No./



A levéltárakban főleg a bőrkötéseket és a pergameneket keresik 
fe l ,  s a többi hasonló kártevő, főleg a kopogóbogár hu lláit.

Minden régi butortulajdonos ismeri a kopogóbogeirak kártevése
it  /szunak is mondják tévesen/» Ezek a kis, barna néhány mm hosszú, 
zömök testű, hengeralaku bogarak, amelyeknek előtora csuklyaszerűen 
borul a fejükre, kis kerek lyukakkal lyuggatják át az asztaloské- 
szitményeket, néha olyan aUrün, mintha vadászpuaka sortUze érte vo l
na. A lyukak a fábavájt alagutak kijáró nyílásai. Lárvái, okozzák a 
legtöbb kárt; barnafejű, fehéres színűek, hátukkal hasuk fe lé  begöm- 
bölyödő helyzetet vesznek fe l  paJorlárvaszerüen. Amig a fentebb f e l 
sorolt rovarok szabálytalan alakú és többnyire fe lü le ti roncsoláso- 
kat okoznak, /csak a termeszek tömeges támadásai esetén mélyek a 
roncsolások/, a kopogóbogár mély, tekervényes, különböző iránya, 
mindig hengeralaku folyosókat vá j, alakjának megfelelő méretekben, 
míg az átrágott lapok a rovarok nyálától összeragadnak*

A kopogóbogár csak tavaszra fe jlőd ik  tökéletes bogárrá, kivé
ve azokat a helyiségeket, ahol a központi fűtés megbontja az évsza
kok normális körforgását és télen is nyári hőmérsékletet teremt. A 
párosodás röviddel a bábból való kibújás után következik be, a to
jásrakás 2-3 nap múlva, 2, 3, 4 vagy 5-ös kis csomókban. A tojások 
száma legfeljebb 6o, s a régi alagutvájatokban vagy a papirkíftégek 
metszésénél,.a lapok réseinél keletkező hajlatokban helyezik e l.

A tojásokból a lárva 2-3 hét alatt kel k i, s azután rögtön 
behatol az anyagba ás kezdi saját alagutját vájni maga mögé dobál
va a hulladékot. Növekedése elég lassú, 5o napot is igénybe vesz 
22° állandó hőmérséklet m ellett; közel ennek háromszorosát kivánja 
l 8°-nál, de néha még többet is ; 12° körül megdermed. A bábosodás 
gubóban történik s legkevesebb lo napig tart. Az egyes fe jlődési 
szakaszok átnyúlnak egymásba, úgyhogy egymás mellett igen különbö
ző fejlettségű lárvákat találhatunk. A szakirodalom a legtöbb fajnál 
évenként osak egy nemzedékről tesz említést s van egy fa j /Xestobium 
rufovillosum Deg./, amelynek a fejlődése fc-3 évet vesz igénybe.

Íme egy kettős táblázat azokról a nagyitóval látható, jellem
ző vonásokról, amelyek a házainkban előforduló fontosabb kopogó
bogár fajok felismerésére alkalmasak. A táblázat feltünteti a ro
varok méretét is . Az alapszin általában barna, vörhenyes és gesz- 
tenyebarna.

1. A szárnyfedők felü lete szemcsés, nincsenek rajta hosszanti,
bemélyedő pontsorok:
- A nyakpajzs majdnem háromszögelakú, domború; pettyezett; 5-8 

mm nagyság: Xestobium rufovillosum Deg.
2. Sávozott szárnyfedők bemélyedő pontok hosszanti soraival:

- A nyakpajzs ugyanolyan széles hátul, mint a szárnyak töve 
és egyenletesen domború; 1 , 5-3 mm nagyság; kenyérbogár. la
tinul: Stegobium paniceum L, /6. ábra/.

- A nyakpajzs észrevehetően keskenyebb, mint a szárnyak töve: 
a/ kis kerek, a lig  bemélyedő pontokból á lló  c-*rok láthatók:

- A nyakpajzs középső részének hátsó felén kidudorodás; 
2,5-^шт nagyság; Anobium punctatum Deg. /vagy s tdatum 
01./.
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Ъ/ négyszögletű, nagy és mély bemélyedések alkotnak a szárny
fedőn sorokat;
- A nyakpajzs.szélén szegély, közepén gödröcske van, az 

utóbbit kétoldalt tarajos dudor k iséri, a harmadik szinte 
összekapcsolódik a szélsőkkel mindkét olda.lo^^a nyakpajzs 
hátsó szögletein aranyszínű szőrök láthatók; 4-7 mm nagy
ság; Anoblum pertinax L.

- Domború nyakpajzs, melynek szélessége hosszúságának két
harmadát teszi ki, s hátrafelé elkeskenyedik; 4-6 mm 
nagyság; Nlcoblum caátaneum 01« /vagy h irtu m lll#/.

A Var ka kopogóbogár /Xestobium rufovillosum Cég., tesaellatum 
F./,ez a foltos vagy pettyezett bogár a kemenyfákban fordul elő
/tölgy, bükk, ge sztenye/, mig a dacos kopogóbogár /Anoblum pertl- 
naz L./, a pontozott vagy csikós kopogóbogár /Anoblum puncta- 
tum Cég., striatum 01./ a puhafákat kedveli. A dacos kopogóbogár 
a gerendákat és a faoszlopokat támadja meg, a többi a bútorokat..
A közönséges kcpogóbogarakat i l le t t e  Geoffroy nháziR elnevezéssel.
Bár e fajok főleg a fát rágják, előfordul, hogy lárváik, mialatt 
a polcozatot rágják, behatolnak a ráhelyezett könyvekbe vagy ira t- 
csomókba is . De van másik két fa j,  amely közvetlenül fenyeget 
bennünket; a kenyérbogár és a cast апаша.

Azt lehet mondani, hogy a kenyérbogár legnagyobb szárnyas 
egyedei kisebb testüek, mint a castaneum legkisebb egyedel^a 
csíkozásban mutatkozó különbségeken kívül megjegyezendő, hogy a 
kenyérbogár aránylag világos barna, a nyakpeJzsénak elülső széle 
lekerekített, a hátaIső széle pedig tompaszögű, ugyanakkor a 
caataneumnál a nyakpajzs két vége csaknem egyenesvonalu.

A kisebbik fa jt  azokról a nagy pusztításokról nevezték e l 
kenyérbogárnak, amelyeket a háború alatt a kenyérben t é t v a l ó 
ban a keményítőben gazdag, növényi eredetű anyagokat keresi fe l ,  
legszívesebben a lis z te t , darát, tésztaféléket, csokoládét, b i
zonyos gyógyszereket, száraz növényeket. Ritkán támadja meg a 
fá t, viszont gyakran fordul elő könyvekben. A szerzők véleménye 
szerint ez a könyvek legnagyobb ellensége, ülagútjait egyaránt 
bevájja a könyvkötésekbe lapokba és levelekbe.

1
A nagyobb fa jta  castaneam nevét gesztenyeszinéről kapta, 

a hirtom 111. ш a tomentosum Mais, et Rey pedig világos selyem-t 
szerű külsejéről. Ha kevésbé gyakoriak is , a levéltárosoknak- 
mégis a legkellemetlenebb meglepetéseket Ők okozzák.

Előfordul néha, hogy a köayvtári éa levé ltá ri polcokon a 
fentebb le ir t  vagy idézett rovarfajtáktól eltérő rovarokat ta
lálunk. Adataink vannak másfajta bogarakról, Így a C-astrailaa 
emarginatna Müll, .-gól,, amely még a kopogóbogarak fajtájához ' 
tartozik és néhány apró p il ie fe Хэ alkalmi kartevése irő lJe len 
tőségük másodrendű.

De amikor az igazi pusztít óbogarak elszaporodnak, megjelen
nek nyomukban a rovarát 5k, az előbbiek ellenségei, fannak ssufar- 
kas-féle bogarak, ezek üldözik a kopogóbogarakat, a talvajsoga- 
rakat és a szalonnabogarakat és fulánkos tojócsövü hártyásesár-



nyuak, ezek pedig lárváikon élősködnek. Különösen az egyik falán- 
kos hártyásszárnyu élősködlk rajtuk és teljesen megbénítja a gaz
daállatot a gyilkos darazsak /Sphegidák/ módjára.

1935°ben a baszk-földről az egyik szállodatulajdonos kérte ki 
tanácsomat, mert több helyiségében kis feketés rovarok jelentek 
meg tömegesen. Felismertem, hogy a Sele rodemákhoz tartoznak 
/Scleroderma nitida Vestvood/. Ezek a hártyásszárnyú bethyllidák 
a kopogóbogarak élősködőig szárnyatlan nőstényeik szúrásaikkal 
megbénítják a kopogóbogár.lárváit, azután rárakják tojásaikat. 
Ezekből kelnek ki kicsinyeik, mint az alagutvájó lárvák külső élős
ködői. )

Sacca /1940/ hasonló jelenség megfigyeléséről tesz említést: 
a messinai egyetem könyvtárában a Scleroderma domestlcum Kreff. 
szaporodott e l a Nicobium castaneum 01. élősködőJeként.

Régi könyvekben és papírokban néha kis atkákra bukkanunk, 
"Tudósának nevezték ezt e l állandó lelőhelyéről. A Cheyletus 
eruditus Schrank ragadozó fa jta , az apró könyvpusztitó lepismák- 
nak, tetveknek és tolvajbogaraknak ellensége.

Összefoglalva: a kártevő rovarok közül kevésbé jelentősek a 
termeszek, amelyek elsősorban az épület szempontjából vetnek fe l  
problémákat és a csótányok, amelyek leginkább csak konyhák, ház
tartási vagy egyéb szerves hulladékgyűjtők, élelmiszer üzletek 
és mészárszékek közelében fordulnak e lő .V

Tehát a mi szempontunkból elsősorban fontos megjegyezni az 
ezüstös őslényeket, a csikós fatetveket, a tolvajbogarakat, /eze
ket leginkább a kötések ragasztóanyaga vonzza/, a bőrre éhes 
szalonnabogarakat és a kopogóbogarakat, amelyek közvetlenül a 
papirt pusztítják.

A kopogóbogarat terhelik a nagy kártevések, amelyek lyukak
kal borítják e l a régóta nyugvó kötetek és iratcsomők le v e le it , 
leledzzenek ezek a minisztériumok lomtáraiban, a községi, megyei 
és országos levéltárakban. Ezek a kártevések bizonyos idő e lte l
téve l az értékes dokumentum-anyag biztos megsemmisülésére vezet
nek; ugyanezt gyorsabban és más módon végzik e l a félelmes ter
meszek.

Fontos tehát, hogy felkészüljünk a veszedelem ellen. Ha s i
került legyőzni a kopogóbogarakat, egy csapással megsemmisíthetjük 
az ugyanott esetleg előforduló egyéb rovarokat is .

2. A védekezés eszközei

A kopogóbogarak pusztításai sohasem a kölcsönkönyvtárat 
érik, ahol a könyvek gyukran forognak; a csapás elsősorban a r i t -

Az egyetlen komoly eset a csótánnyal kapcsolatosan eddigi gya
korlatomban Bordeauzban fordult e lő, egy könyvkereskedés pincé
jében, amellyel szomszédos volt egy keleti csótánnyal erősen 
fertőzött mészárszék.
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kán látogatott könyvraktárakat sújtja» A hosszú mozdulatlanság, 
a nyugalom légköre, a takarítás hiánya kedvez nekik leginkább» 
Támadásaik eredeti tűzfészkét gyakran hivatali vagy közjegyzői, 
hosszú ideig felhalmozott irattárak képezik»

Ebből az következik, hogy a megelőző rendszabályok mindenek 
előtt a helyiségek szellőztetéséből és az iratcsoi^ók és környezetük 
szabályosan megismétlődő tisztogatásából állnak»

Amikor a baj már jelentkezik s a fertőzést felfedeztük, gon
doskodni k e ll a leküzdésről»

Mivel a kopogóbogár fejlődése folyamán az iratesomók vagy a 
könyvkötetek mélyében helyezkedik e l,  nem közelíthető meg másképp, 
csak gőzzel vagy gázzal, amely egyedül képes mélyen behatolni a 
levelek közé vagy a lárvákfurta folyosók csatornáiba» Az illóanya- 
gok közül régebben a legszívesebben alkalmazták a k lórt, a kén
dioxidot, a benzint, a széntetraklorldot és a ezénkéneget* A két 

. utóbbi kiszorította a többit: a szén tetraklorld előnye, hogy nem 
gyúlékony, sőt o lt ja  a tüzet, azonban sajnos, azonos adagolás 
mellett sokkal kevésbé hatékony, mint a szénxéneg, amely azonban 
gyúlékony és a levegővel robbanó keveréket ad» A kockázat ellené
re mégis a szénkéneget használták a legsikeresebben könyvek, va
lamint élelmiszer és gabona féregtelenitéaére« Hordában, ládában 
vagy különleges cink vagy ólom kettősfala tartályban alkalmazták, 
hermetikusan záró fedővel, amelynek a széle v ízze l e llá to tt csa
tornába merült»

Amióta a század elején divatba jö tt a ciángázzal való fé - 
regtelenitéa a lakóhelyek élősdii ellen,az Egyesült Államokban, 
majd Európában is folyamatosan ezt használták a gyúlékony szén- 
kéneg és a kéndioxid helyett, amely némely tárgynak megtámadja 
a színét, és az élelmiszereknek maradandó zéasz Íz t kölcsönöz»
Ezt az eljárást alkalmazzák a római Könyvpathológial Intézetben 
is« I t t  hatalmas, 3j> ш ürtartalmu füstölő terem á l l  rendelkezés
re kéksav-generátorral»

Franciaországban mindig aggodalmasan és elvszerüen kerülték 
ennek a veszedelmes könnyű gáznak a használatát, amely beveszi 
magát az élelmiszerbe s amelyet halálos adásban be lehet szívni, 
anélkül, hogy sejtenék a veszedelmet»

Ezzel szemben mi alkalmaztuk először rovarirtásra a klór- 
pikrlnt, amely a 1914-1916-as háborúban harci gazként szerepelt.
A klórplkrln folyékony halmazállapotú m fu llaszt* gőzei azonnal 
je lz ik  a veszedelmet»

Javasolták„hogy előzetes védekezésül itassák át a kötéseket 
nitrobenzollal, kekukftt vagy levendula-kívonettrJ» Ezenkívül, 
adagoljanak valamilyen mérget a ragasztópéphez» Ilyen mérgek: 
az arzénsavaa nátrium, higany biklorid, sztríVnninszuifát, 
Q.ft#*aia amar*, indiai gesztenye» Csak megemlítem ez olyan 
rovarirtókat, mint a naftalin vagy a paradiklórbenzol, ezek 
azonban inkább valók a ruhásszekrényekbe, mint könyvtári 
termekbe»



Jelentős eredményeket értem el jómagam is a klórpikrinnel a há
zi termeszek ellen, mikor 3o évvel ezelőtt a Gironde levéltárosa, 
Brutális segítségemet kérte a Nicobium castaneum pusztításai ellen, 
amelyek komoly gondokat okoztak neki. Értékes 18.századi dokumentu
mok csomószámra álltak összerágva és azon a ponton voltak, hogy 
használhatatlanokká válnak. A levéltár egy egészerészlege fertőzött 
7olt. Nagyon bölcsen. Brutális tiltakozott a szénkéneg bevetése 
ellen, amelynek a rossz hire élénk aggodalmat keltett benne.

Hogy segíthessek rajta s megmenthessem levéltárát, bura alatt, 
majd a már rendelkezésre álló tartályban összehasonlító kísérlete
ket végeztem. A kísérletek eredményeképpen a klórpikrln használa
tát tanácsoltam, ugyanis gázálarccal veszély nélkül lehet alkalmaz
ni. Arra a végső következtetésre jutottam, hogy köbméterenként 2o gr 
klórpikrln /a tartályban 15 gr/ adagolás mellett még alacsony hőmér- 
ségklet mellett is /12°-től felfelé/ az összes kopogóbogárral fer
tőzött kötet vagy lratcsamó 24 óra alatt féregtelenithető.

Klórpikrines eljárásomat ettől kezdve használták a Gironde le
véltárában, ahol a fenyegető veszedelmet gyorsan meg is állították

Ezután elég hosszú nyugalmi korszak következett, nem volt a l
kalom a közbelépésre; de 195o-ben Betgé-Brezetz, az uj kerületi le 
véltáros hasonló nehéz helyzetbe került a kopogóbogár hasonló táma
dása következtében. A rendszeres felderítés Irtán több tűzfészket 
fedeztek fe l a két nagy felső teremben, különösen a nyugati olda
lon.

Hogy hozzám intézett kérdésére válaszolhassak, gyorsan átnéz
tem a kérdés irodalmát* Megállapítottam,hogy semmi Jeladás sem 
történt e téren 3o év óta, legalábbis ami az atmoszféra nyomáson 
való füstölő eljárást i l l e t i .  Az élelmiszereknek l l l ó  rovarirtó- 
szerekkel való kezelése az autokláv /túlnyomásos fertő tlen ítő  ké
szülék/ eljárás alkalmazásában á llo tt . Ebben a készülékben rész
leges légüres tér b iztosítja  az előzetesen k iszorított levegő he
lyére bebocsátott mérges gőzök mélyebb behatolását.

Ez az eljárás egyébként egyformán elvégzi a fertőtlen ítést 
/azaz a kártékony mikroorganizmusok elpusztítását/ és a rovarir- 
táat. Egy nagy francia mérnök a legkülönbözőbb kapacitású /i-loo sr 
Urtartalmu/ autokláv berendezéseket készített. /9. ábra./

A kormány nemcsak a k ísérle ti állomásokat, hanem minden na
gyobb francia kikötővárost is fe lszere lt ezzel a berendezéssel, 
hogy megfelelhessenek a nemzetközi kereskedelem és a növényvéde
lem valamennyi újonnan támasztott követelményének. Számos terme
lőszövetkezet, a nagy malmok, a dohánygyárak, nagy szőrmemühelyek, 
gabona- és száritott-zöldségraktárak, tészta- és tápszergyárak és

7 l924-ben Touchais végzett kísérleteket laboratóriumomban, s ezek 
megmutatták, hogy a klórpikrlnnek mikróbaölő hatása is van, Így 
alkalmas Koch-féle bacillusokkal fertőzött könyvek fertő tlen íté 
sére.



állami gyártmányok raktárának fe lszere lés i tárgyál közt szerepel 
már az autokláv, s magát61 értetődő«». a fertőtlen ítő szakmában is .

Az állandó berendezéseken kívül, amelyek közt nem egy nagy ka
pacitású akad /pl. Bordeaux kikötőjében egy 75 Űrtartalma van/« 
vannak teherautókon vagy vasúti pótkocsikon mozgó berendezések 
/l~lo a r / i  ezek közül egy 5 шг kapacitású készüléket használtak 
195o-ben a Senataa könyvtárának és levéltárának rovartalanitására 
átköltöztetésük alkalmávalo

A részleges légüres térben való rovarirtásra leginkább két
féle, a ciángáznál veszélytelenebb anyagot használnak?az atllén- 
pxldfrt és a álét 11b romi dot»

Az etllênoxid, amélyhez előnyös lo % azéndioxldgázt adagol
ni »a növényi sejtekre gyakorol mérgező hatást, Így a rovarirtó 
képességhez még mikrobaölő és gombairtó hatás is járul« Ez azon
nal fertőtlenit0 de érzékeny gyümölcsfélék0 vetőmagvak és maláta
árpa esetében alkalmazása nem ajánlható«

Ezzel szemben a metilbTomidnak nincs a növényi sejtre hatá
sa. Ezért különösen alkalmas fertőtlenítésre mind az említett 
különleges esetekben9 mind általánosságban,, az élő növényeknél 
is„ mivel alacsony a forráspontja /lo,j>° helyett 4°/ вяяек következve 
ben alacsony hőmérsékleten le használható, pl. 10°-nálf

Lepesme és Yaysslere sokat foglalkozott az élelmiszereknél 
alkalmazandó eljárások problémáival. Szeretném már lá tn i, hogy 
nagy könyvtáraink és levéltáraink olyan berendezésekkel vannak 
fe lszerelve, amelyek lehetővé teszik a sürgős könyv- és papír- 
egészségügyi intézkedéseket, mint ahogyan ez már megvalósult a 
Museum-ban és a Musée de 1"Homme-ban. Erre a célra elegendő len
ne egy 1 m^-es autokláv és ennek a költségei előre láthatóan 
nem haladnák meg az egy m illió t. Egyébként az le nagyon kívána
tos, hogy a különböző szervek együttműködnének, s valamennyi ke
rületnek teherautós mozgóegysége lenne. Ez azután a szükséghez 
képest a könyvtárak, hivatalok rendelkezésére állna, ha a rova
rok támadása gyorv közbelépést tenne szükségessé, vagy a mező
gazdasági és kereskedelmi szövetkezetekben élelmiszert kellene 
rovartalanitani.

De amíg mindez megvalósul, a dokumentumok felelős őreinek 
kell abban a helyzetben Aennlök, hogy megmenthessék a rájuk bi= 
zott értékeket, mihelyt fe lfedezik  a kopogóbogár elszaporodását. 
Rájuk mindnyájukra gondoltam, amikor Bstgé-Brézetz hozzám Inté
zett kérdésére válaszoltam. Bizonyára többüknek van már légmen
tesen záródó tartálya, melyben régebben szénkéneggel füstöltek. 
Akinek még nincs, könnyen beszerezhet ily e t . A Gironde levéltár 
készülékét, amelyet kísérleteimnél és a klórplkrines kezelések
nél 1921-ben használtam, - a múlt évben ismét üzembe helyezték. 
Kapacitása kb. 3/4 m̂ 'hosszé 1 m, szélessége o ,6o m, magassága 
0,85 m/i belsejében két sor rácsos lécpolcra kerülnek fe lá llítv a  
a könyvek vagy az iratcsomók.
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Legújabb kísérleteim, u j, Igen hatásos eljárásra vezettek a 
széatetraklorid és az etilaoetát /ecetéter/ keverésével. Emlé
kestem arra, hogy az amerikai szerzők már felismerték a széntetra- 
klorld hatásának aktiválódását, ha ecetétert adnak hozzá, amelynek 
gyúlékonyságát a széatetraklorid csökkenti. Ennek a keveréknek gőz- 
fázisa homogén, mivel alkotórészeinek parciális nyomása közel egyen
lő. A keverék aránya akkor Jó, ha térfogatra számítva 60 a rzén- 
tetraklorld és 40 J6, az etllacetát koncentráoló, súlyra számítva 
72,5 # i l l .  27,5 %. Ilyen arányú keverék nem gyúlékony.

Előzetes kísérletezések után 1950 őszén három kísérletet vé
geztem a tartályban, amelyet minden alkalommal megtöltöttünk 
könnyedén megoldott iratosomókkal és kissé kinyitott kötetekkel, 
amelyek mind erősen fertőzöttek voltak nlcoblum lárváktól.

Október 27-én 16° hőmérsékleten 150 cm̂  keverék hatását v izs
gáltam 24 órán keresztül; a rovarok pusztulása csupán 19 £*

November 25-én, ogyanolyan hőmérséklet és ugyanolyan adago
lás mellett a hatás idejét megkétszereztem és 60 }6-oe pusztulási 
eredményt kaptam.

December 16-án, állandó hőmérsékleten, az okt. 27- i  kísér
lethez képest megkétszereztem úgy az adagolást, mint az időt, 
azaz 500 cm3 keveréket bocsátottam a tartályba és csak 48 óra 
után nyitottam ki. Így a pusztulás 100 % vo lt. Betgé-Bresetz . 
azóta Így járt e l és minden alkalommal ugyanez volt az eredmény. '

Szokványos formátumú levé ltá ri anyagból átlagban 5 folyó
méter tö ltö tt meg egy fertőtlen ítő tartá lyt, és Így 1951 első 
hat hónapjában a Gironde levéltár személyzete 500 folyóméter 
fertőzött lratcsomót rovartalanitott. Az ismételten megejtett 
ellenőrző vizsgálatok a kezelésen átment anyagnál állandóan t e l 
jes sikerről számoltak be, azaz 100 #-os pusztulásról. Élő lár
vákat csupán a regesták vastag fatábláiban találtak, amelyeket 
egyébként december 29-én kivételesen 14°-nál alacsonyabb hőmér
sékleten kezeltek.

A következőkben megadom a fertőtlen ítő  munkálatok szabálya
it  arra az esetre, ha ládán vagy tartályon kívül nem á ll  más 
felszerelés rendelkezésünkre.^/

Helye'zzük a tartályt kint fedél alá vagy egy helyiségbe, 
amely azonban nem munkahely. Olyan elhelyezést válasszunk, 
hogy szellőztetn i lehessen. Ha lehetséges, 20° fö lö t t i hőmér
sékleten dolgozzunk, de semmiképpen sem 15° a la tt.

A regestákat vagy iratcsomókat helyezzük e l könnyegén a 
tartály lécezett polcán, vagyis oldjuk meg az lratcsomók átkö
tése it. Az alsó polcot kissé emeljük meg, hogy & lat ta.
^Megjegyzendő, hogy csak a hideg időjárás miatt ke llett a minta- 

kisérleteket l 6°-os hőmérsékleten végeznem, előnyösebb azonban 
meleg Időben a 20°-os vagy még magasabb hőmérséklet.

2 /' A láda vagy a tartály azonban légmentesen záródó legyen, vagyis 
a fertőtlen ítés ideje alatt nem szabad & gőzből semmit sem El
bocsátania; Ezért ajánlatos a hidraulikus tömítést! fedél. Ld. 
a 8. ábrát.
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2. A fatetű vagy "könyvtetü" /Troctes divinatoriua Müll»/
3. A sötétbuv^ termesz dolgozója /Reticulltermes lucif-ugua 

Rosalo /
4о Tolvajbogár /Niptus holole.ucus Feld./

L./

7« Részleges légüres térre l rovar- 
talanitó autokláv 4- egy darabból 
készült Mallet-tipus.

8« Kénezó tartály atmoszférikus 
nyomással történő rovartalani 
tás céljára} a rajz az elren
dezést is mutatja.



egy kis üres tér, azonkívül kerüljük e l azt, hogy a könyvek, íra t» 
csomók é le i és sarkai hozzáérJenek a függőleges választ ófalakhozí 
agy kell Intézni a dolgot, hogy a mérges gázok szabadon behatolhas
sanak alul és fe lü l, e lő l és hátul.

Miután herakodtunk, meg ke ll győződnünk arról, hogy az a csa
torna, amelyben a fedél széle nyugszik, elegendő v ízze l van-e tö ltve , 
hogy biztosíthassuk a hidraulikus tömítés légmentességit.

A felső sorban lévő lratesanókra helyezzünk egy rácsos poleat 
vagy egyszerű léceket a fertő tlen ítő  anyag párologtatásához ssüksé- 
ges tányérpk számára.1/

Végül я. rovarirtó keveréket ááayérokrá adagoljuk és a tartá ly
ra azonnal ráhelyezzük e fedelet, amelyet 48 óra múlva veszünk le 
film*

Ha az elért eredményt akarjuk ellenőrizn i, jobb ha 5-6 napig 
várunk, hogy a tárvahullák felvehessék ólmos színüket, amely meg
különbözteti őket a fehérszlnü élő lárváktól.

így 1 m̂ tartályhoz 400 cm̂  keveréket adagolunk /három térfo
gat széntatraklorld és két térfogat etllaeetát/ és ezt 15? hőmérséklet 
fe le tt  48 óra hosszatt párologtatjuk, ezzel megoldottuk a kopogó- 
bogár elpusztításának problémáját.-Miután a munkálatokat az i l le tő  
Intézmény személyzete végzi, a költség csak az anyag beszerzésére 
szorítkozik. Tehát a^lelenlegl árak mellett /1952 január/ nem halad
ja meg a 100 frankot^'; 3/4 kapacitású tartály esetében,amelyben 5 
folyóméter szabványos formátumú iratosanxő fér e l.

Arra a ritka esetre, ha a fertőzött dokumentumok száma a baj 
felfedezésének pillanatában már túl nagy ahhoz, hogy k ielégítő) 
időn belül /pl. egy hónapon belül/ féregteleaitenl leh/ssen, meleg 
Időben 96vekárá''lehet csökkenteni a hatás ide jét, sőt esetleg még 
24 órára ls>( Így a szükséghez képest meg lehet kétszerezni a fe r 
tőtlenítő adagot.?/ Én azon a véleményen vagyok, hogy inkább két
szerezzük meg a láda befogadóképességét, vagy használjunk kettőt 
egy helyett, ez biztosabban vezet ugyanahhoz az eredményhez.

Mig annak a boldog korszaknak az érkezését várjuk, amikor a 
dokumentumok őrei kényelmesen használhatják májd a légüres teret, 
már most védekezhetnek egyszerű tartályok segítségével, anélkül, 
hogy szénkéneghen, klórplkrlnhez, vagy ciángázhoz folyamodnának, 
amelyeknek káros hatása is van. Elemi elővigyázatosság mellett a 
rovartalanltásban biztos hatást érhetnek e l, ha a fertőzött doku- 
mentumra 2 napig az á lta lam ajánlott keverék hat.4/
^  Jobb két vagy három tányért alkalmazni, mint egyet, mert Így a 

folyadék vékonyabb rétegben könnyebben párolog.
2/̂ 3,38 Ft. /Ford./ ’
^  Megjegyzem, hogy Amerikában a gabonazsizsik ellen az általam 

javasolt adagolás kétszeresét alkalmazták.
A keveréked fiz anyagok megvásárlásakor előre ÖseaeálllthatJuk, 
hogy elkerüljük azt a kockázatot, melyet az eeetéter gyúlékonyba- * 
ga okoz.



Ez a kényelméé védekezés ne vonja el a figyelmek a karban
tartási rendszabályokról« Nem lehet eléggé hangsúlyozni a gyakori 
szellőztetés és takarítás fontosságát; ennek azonban nem szabad csu
pán a padló seprésére és felületes portörlésre szorítkoznia, mi at: 
ahogy ez gyakori* Időről-Időre, legalább évente kétszer a polcokat, 
az íratesomókat és.a köteteket gondosan portalanltani kellene* A por- 
szivőgép nagyon hasznos erre a Óéira*

Уап a könyvek tisztántartására és fertőtlenítésére egy ügyes 
gépi berendezés; ez a készülék zárt hengerekből á l l,  amelyeknek a 
belsejében körlapok forognak. A könyvek állítva és tengelyüknél 
megtámasztva kerülnek bele* Automatikus erőbehatáa hevesei lapozza 
a könyvet és percenként 25- 75-ször ütemesen mikrobaölő, vagy eset
leg rovarirtó gőzökkel te li légáramlatot lövel lapjai közé*

Ez a módszer valóban nagyon ügyes és ajánlatos a fertőtlenítés 
céljaira. Különösen megfelel a kölcsönkönyvtárak szükségleteinek*
Se levéltárak és kopogóbogarak esetében inkább iratesomókról, mint 
kötetekről van szó, s mire rájönnek a veszedelemre, a levelek néha 
már túlságosan öaszeroncsolódtak ahhoz, hogy az erőteljes vsat i l lá 
dénak ellen tudnának álln i, a a kár még osak súlyosbodnék*

A rovarirt ószerek használatának komoly helye van a könyv- és lev 
tárakban, de a karbantartási rendszabályok egyik tényezőjeként*
Csak használjuk nyugodtan ezekát a gyanús helyiségekben, a polco
kat és a papírlapokat beporozva vagy még inkább bepermetezve, Így 
vagy elűzzük vagy megöljük vele a peterakó kopogóbogarakat, vagy 
megakadályozzuk a lárvák kikelését és a könyvekbe való behatolását. 
Legejánlatoaabbak az állandó nyomáé alatt működő, mozgatható eső
vel felszerelt porlasztó-permetezők, amelyek alkalmasak a finom 
permetezésre. A DDT készítmények hatékonyak és használatuk ké
nyelmes*

Páriában és a vidéken több nagy könyvtár olyan kereskedelmi 
forgalomban már kapható keveréket használ, amelynek az összetéte
lét Vayssiere laboratóriumában határozták meg, ez HCH^ izomér 
oldat /1 %/, széntetraklorld /80 % /  éa trlklóretilén / 2 0  £/ keve
réke* Leírását közölte 1948-ban a Nemzeti Kutatási Központ levél
tári é a  könyvtári dokumentumok konzerválását kutató bizottsághoz 
intézett jelentésében*

összefoglalva, meggyőződésem, hogy ma már kellőképpen 
ki tudjuk védeni a levéltári papíranyag kártevő rovarainak táma
dásait és megakadályozhatjuk a jóvátehetetlen károkat.
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