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SZOLGÁLTATÁS ÉS MEGÓVÁS MIKROFORMÁBAN

TREMKÓNÉ MESZLENY MÁRIA

Nemzeti Könyvtári feladataiból adódóan az Országos Széchényi Könyvtár szolgál
tatásai sorában fontosnak tartja a hungarika-anyag másolatban való hozzáférhetőségének 
biztosítását a hazai és külföldi könyvtárak és az egyéni kutatók számára egyaránt. A foto- 
és mikrofilmtechnika segítségével óvott szellemi kincseinket mikroformában könnyen 
eljuttathatjuk a világ legtávolabbi zugába és hasonló formában kiegészíthetjük saját állo
mányunkat is, jóllehet, papírlapozgatáshoz „szokottságunk” még hosszú ideig kényszer- 
megoldásnak fogja tekinteni a mikrofilmen közvetített információkat. Pedig korunk 
technikai felkészültségének mai fokán — különösen a szűk restaurálási kapacitás miatt — 
szellemi értékeink átmentése későbbi korok számára elsősorban a mikrofilmtechnika al
kalmazásával képzelhető el. Köztudott, hogy nálunk sokkal gazdagabb országok — ame
lyek modern berendezéseket és sok pénzt tudnak állományrészek restaurálására fordí
tani — is csak mintegy 15— 20%-át tudják évente restaurálni az arra rászoruló anyagaik
nak. Hosszabb távon az sem megoldás, ha muzeális dokumentumainkat, rossz papírmi
nőségű hírlapjainkat kivonjuk a használatból, hiszen ezekben is előbb-utóbb kárt tesz az 
idő.

A Széchényi Könyvtár hatvanas években megkezdett állományvédelmi mikrofilme- 
zési programja is ennek a felismerésnek köszönhető, és húsz év elteltével elmondhatjuk, 
hogy hazánkban, de szocialista viszonylatban is, jelentős arányú védelmi filmezés folyik 
nálunk. (Védelmi filmezéssel a fő cél a papíreredetik kímélése, tehát mikromásolatban 
való helyettesítésük a könyvtári folyamatokban).

Az egyszeri előállítás és többszöri felhasználás elvét követve, a hungarikákról foto
technikával történő szolgáltatásnak ki kell egészülnie a gyűjtemény védelmi filmezésével. 
Ezt a célt szolgálja a papíreredeti mikrofilmen való megőrzése, annak olvasófilmmel való 
helyettesítése minden könyvtári folyamatban, különösen a szolgáltatásban, továbbá a 
reprodukciós igényeknek mikrofilmről és nem az eredetiről való teljesítése. (Vannak 
olyan nagykönyvtárak — tudomásunk szerint csupán hét a világon — ahol a védelmi fil
mezésen felül hatalmas anyagi ráfordítással biztonsági filmezés is folyik. Mivel az alap- 
negatívok kimondottan a „statikus” biztonságot szolgálják az eredetiknek egy esetleges 
elemi csapás folytán bekövetkező megsemmisülése esetére, a szolgáltatásokhoz a másod- 
negatívokat használják, amelyek dupla nyersanyagköltséggel, munkaráfordítással stb. 
készülnek.

A Széchényi Könyvtár hungarika anyagáról szolgáltatás keretében évente mintegy 
90 000 □  negatív és 350 000 □  pozitív mikrofilmfelvétel készül, továbbá 25 000 foto- 
reprodukció, illetve fotónagyítás és 140 ezernyi xerox másolat.
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A közművelődési könyvtáraknak, főleg helyismereti gyűjteményük kiegészítésére, 
évente 6—700 000 felvételszámú olvasófilmet készítünk külön megbízásra alapnegatívja- 
inkról. Élénk a nemzetközi mikrofilmcserénk is, évente 200 000 felvételszám körüli. 
1982-től kezdve könyvtárközi kölcsönzésre is előállítunk olvasófilmeket a Széchényi 
Könyvtár eddig nehezen vagy alig hozzáférhető muzeális kiadványairól. Úttörőként, a 
Széchényi Könyvtár mikrokiadványok előállítását illetve kiadását is megkezdte, ami azt 
jelenti, hogy szűk kört érdeklő és ezért kis példányszámú kiadványokat ezentúl nem 
papírformában, hanem kizárólag mikrofilmlapon fogunk közreadni. Miként azt külföldi 
nagykönyvtárak is teszik, nemzeti könyvtárunk is tervezi, hogy hárommilliónyi cédula- 
katalógusát mikrofilmlapon az érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi. Mivel Magyar- 
országon a mikropublikációnak nincsenek előzményei, kutató-fejlesztő feladat kereté
ben tisztázzuk a jogi, kiadói és egyéb szervezési kérdéseket.

A szolgáltatási tényszámok kiegészíthetek az állományvédelmi mikrofilmkészítés 
adataival, mely szerint évente közel másfélmilliónyi felvételszámú archivális célú alapne- 
gatívot készítünk és ennek felvételszámban mintegy egyharmadát adjuk át olvasófilm- 
ként a könyvtár olvasószolgálatának és a különgyűjteményi táraknak. Jelenleg a Mikro- 
filmtár alapnegatív állománya mintegy 25 millió felvétel, kb. 35 000 tekercsen illetve 
5000 mikrofilmlapon.

A védelmi filmezésen kívül a hungarikák mikrofilmen való kiegészítése is felada
taink közé tartozik. Ennek érdekében, a Széchényi Könyvtár gyűjteményéből hiányzó, 
de más hazai könyvtárban vagy a szomszédos országok nagykönyvtáraiban (Martin, Ko
sice, Novi Sad) megtalálható hungarikákról — főként hírlapokról — kétoldalú együtt
működés értelmében is készítünk vagy készítettünk mikrofilmeket és ellenszolgáltatás
ként az o tt készült alapnegatívokról olvasófilmet küldünk vissza.

Az állományvédelmi filmezés kiemelt feladata az 1969-ben indult és eredetileg 
15 évre tervezett, több szakaszos hirlapvédelmi mikrofilmezési program. Ennek keretében 
sorra lefényképezzük a Széchényi Könyvtár gyűjteményében megtalálható teljes — vagy 
más könyvtárak anyagával kiegészített — hungarika hírlapcímeket indulásuktól 1952-ig, 
valamint az egy példányban őrzött muzeális folyóiratok évfolyamait. A program második 
szakasza felöleli az 1952-től napjainkig megjelent hírlapok mikrofilmezését. Előrelátha
tóan a 90-es évek elejétől megkezdjük a kurrens évfolyamok mikrofilmezését is.

A különgyűjteményi állományvédelmi filmezés felvételszámát tekintve jelenleg még 
kisebb volumenű a hírlapvédelminél. Kiemelt feladattá akkor válik, ha az előbbinek első 
szakasza befejeződik (de 1983-tól a különgyűjteményeket is már egy előrelátóan terve
zett, hosszú lejáratú program keretében fogjuk filmezni).

A hírlapfilmezési program kezdetekor többségében a jó állapotban levő, sok évfo
lyamot felölelő hírlapcímek kerültek a felvevőgép alá és akkor az ún. előkészítési és res
taurálási munka kevesebb volt a mostaninál, amikorra már nagy számban maradtak szét- 
málló papíranyagú, gyűrött, hiányos kötetek, amelyeket csak gondos előkészítés és szak
szerű restaurálás után lehet fényképezni. Ahhoz, hogy a hiányos oldalakra, az eddig 
hiányként ismert — de az átnézés során megtalált — füzetekre, esetleg „elkötött” címekre 
fény derüljön, az előkészítéskor végig kell az évfolyamokat lapozni és a tapasztaltak alap
ján utasításokat kell adni a restaurálásra illetve a fényképezésre vonatkozóan.
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Előfordul, hogy a „címbokrok” kiderítésénél néha rekatalogizálási szinten vagyunk 
kénytelenek összevetni az adatokat az évtizedekkel ezelőtt készített és olykor pontatlan 
katalógussal, és gyakori eset az is, hogy a „lapozgatás” során eddig nem regisztrált mel
lékletek is előbukkannak. Az egyeztetett katalógusadatokat minden hírlapcím elé oda
fényképezzük, sőt — az általános gyakorlattól eltérően — a leírásokat a különgyűjteményi 
dokumentumok elé is lefényképezzük. A színes filmre vett plakátok vagy kézzel színe
zett térképek tömeges filmezésekor, ezek leltári számának sorrendjében, külön filmre 
(fekete-fehér) fényképezzük a leírásokat, így takarékoskodunk a színes filmmel.

Az előkészítés után a hírlapok (szükség esetén a különgyűjteményi dokumentumok 
is) a restaurátorokhoz kerülnek. Az ő feladatuk, hogy a használatban megrongálódott 
vagy a hajdan szakszerűtlenül megragasztott vagy helytelenül kiegészített oldalakat 
korszerű technikával kijavítsák. Gyakran szét kell vágniok a kötést is, mert a kötetek 
olyan szorosan fűzöttek, hogy fényképezéskor nem lehet kellően szétnyitni a gerincet és 
a domboruló felület életlen felvételt adhat. Olykor oldalakat, sőt egész köteteket kell 
máshová bekötniök, mert elődeink a mellékleteket, tartalomjegyzéket stb. „elkötötték” . 
Ez gyorsabb művelet és a hibalehetőségeket tekintve megbízhatóbb, minthogy a fény
képészeknek kelljen összekeresgélni a helyes sorrendet a különböző évfolyamokban.

A Széchényi Könyvtár mikrofilmtechnikai rendszerével 35 mm-es tekercsfilm, illet
ve A/6 formátumú mikrofilmlap használatára rendezkedett be. Az A/4 formátumnál na
gyobb hírlapokat és/vagy a terjedelmes dokumentumokat tekercsfilmre (ezüsthalogén, 
perforálatlan) fényképezzük, az A/4 formátumnál kisebbeket — mióta Pentakta gép
sorunk van — mikrofilmlapra vesszük. A kódexekről, plakátokról és más színes doku
mentumról színes mikrofilmet készítünk és indokolt esetben — mivel a színes filmek 
időtállósága még vitatott — fekete-fehér mikrofilmet is. Az első nemzedékű, archivális cé
lokat szolgáló alapnegatív tekercsfilmekről a használók számára ezüsthalogén diapozitív 
ún. olvasófílm készül, a mikrofilmlapokról pedig diazófilm készül olvasófilmként, mivel 
a diapozitívok igen érzékenyek a mechanikus behatásokra. Tizenkét év után osztjuk azok 
véleményét, akik úgy vélik, hogy a helyes technológiai előírások szerint előállított alap- 
negatívok (D=l, tioszulfát tart. max. 0,08 mg/dm2) — amelyeket a könyvtári feldolgozás 
után kartondobozokban és fémszekrényekben, szigorú archiválási követelményeknek 
megfelelően tárolunk (zárt rendszerű klímaberendezéssel ellátott, 17°C hőmérsékletű, 
max. 45%-os páratartalmú helyiségben) — akár 50 évig is eltarthatok károsodás nélkül. 
Emellett a Széchényi Könyvtár a szocialista nemzeti könyvtárak állományvédelmi kuta
tási programjához kapcsolódóan vizsgálatokat kezdett az archív célú alapnegatívok ké
miai ellenállóképességének javítására valamint a ritka fényképek élettartamának meg
hosszabbítására.)

A Széchényi Könyvtár állományvédelmi mikrofilmezési programja — más nagy
könyvtárakéhoz hasonlóan — szem előtt tartja a biztonsági filmezés követelményeit is. 
Ezért a következő években — anyagi és létszám adottságunktól függően — több muzeális 
dokumentumról ezüsthalogén alapnegatívot és diazó másodnegatívot is elő fogunk állí
tani. Az archivális céllal készült alapnegatívokat fogjuk biztonsági filmként kezelni és a 
másodnegatívok lesznek a munkapéldányok. A biztonsági szempontokon kívül más té
nyezők is indokolhatják másodnegatívok előállítását, többek között az alapnegatívok
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használati indexe. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy 6—10 másolásnál több 
használat esetén már szükség van diazó munkapéldányra is (az alapnegatívok kímélése 
érdekében). Bármennyire is szeretnénk, ezt a követelményt csak a gazdaságosság szint
jéig vehetjük figyelembe, mert szem előtt kell tartanunk, hogy az ezredfordulóra mint
egy 50 millió felvétellel fogunk rendelkezni és ilyen mennyiség többszörözésének igénye 
beláthatatlan következménnyel járhat.

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a mikrofilmek megkedvel te tése még hosszú időt 
vesz igénybe. Számos objektív akadály (kényelmetlen olvasóhelyek, nem megfelelő ol
vasókészülékek stb.) és szubjektív tényező (ragaszkodás a papírhoz, pszichés ellenállás a 
mikrofilm tényével szemben) nehezítik a mikrofilmek használatának elterjedését. A szak- 
irodalom ezért egyre többet foglalkozik a mikrofilmek olvastatásának problematikájával, 
különös figyelmet szentelve annak a kérdésnek, hogy a pozitív vagy negatív mikrofilm 
huzamos olvasása terheli-e meg jobban az idegrendszert.

ízelítőt adva a Széchényi Könyvtár reprográfiai szolgáltatásairól és állományvédelmi 
mikrófilmezési tevékenységéről, befejezésül szeretném hangsúlyozni, hogy feladataink
nak — létszám- és eszközellátottságunktól függően — a jövőben még jobban eleget szeret
nénk tenni. Az elért eredmények ellenére — a többi nemzeti könyvtárhoz hasonlóan — 
a Széchényi Könyvtár is még csak a kezdeteknél tart. Nemzetközi együttműködéssel, a 
kutató+fejlesztő munka fokozásával, a rendelkezésre álló anyagi és szellemi háttér jobb 
kihasználásával még igen sok a tennivalónk nemzeti tudáskincsünk megóvásában és a 
széles körű használat biztosításában.
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