MUDRI ANDOR
A
BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT TERVRAJZOK
DIGITALIZÁLÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL
Digitalizálás: ez az idegenül ható szó most már jó ideje hivatalos megbeszélések, kötetlen eszmecserék, konferenciák gyakori eleme. Persze legtöbbször nem önmagában
fordul elő, hanem párban, a szintén ridegnek tűnő és a sokakban misztikusan hangzó
adatbázisépítéssel együtt.
Az emberiség tudatára ébredése óta törekszik arra hogy nyomott hagyjon önmaga létezéséről. Az idő előrehaladtával egyre céltudatosabban. Nemcsak tárgyi eszközök létrehozásában, hanem a szellem megörökítésében is. Az írás megjelenésével a gondolat, az információ – ez a megfoghatatlan valami – alakot öltött. Átörökíthetővé vált, úgy
hogy személyes kontaktusra már nem volt szükség átadásakor. (1. ábra) Az egyén mondanivalóját kőtáblába vésve, agyagpalába karcolva és égetve, papíruszra majd papírra
vetve, átadhatta más időben és térben létező olvasójának. (2. ábra)
Ahhoz hogy ezen gondolati tartalmak és fizikai valójuk az iratok ma is léteznek
akár többszáz esztendő távlatából is, az annak a gondolkodó, előrelátó embernek köszönhető, aki nem hagyta feledni a múltat és felelősséggel viselkedve a jövő iránt,
megőrizte az utókornak. (3. ábra) Azt már tapasztalatból tudjuk hogy többszáz, de akár
ezer éves dokumentumok is védhetőek a pusztulástól. De vajon meddig? Erre nem ismerjük a választ. Nekünk levéltárakban dolgozóknak a feladatunk minél tovább megőrizni őket.
Az iratok és a bennük rejlő tartalom azonban mit sem ér, ha dobozban tartjuk,
raktárak mélyén tároljuk őket, elzárva a megismeréstől. (4. ábra)
Az örök probléma itt vetődik fel. Számtalanszor kell kutatónak, levéltári dolgozónak
egy-egy levéltári dokumentumot elővenni, átlapozni, használni különböző célokból, –
tudvalevő – ilyenkor mindig sérülhet a ránkbízott érték. Sokáig, egészen a huszadik
század elejéig ez ellen nem tudtak mit tenni az iratokat őrzők. Ha megakarták ismerni a
dokumentumok tartalmát elő kellett venni őket, az eredeti létezőt, sokszor az egyetlent.
(5. ábra)

A fotográfia 19. század eleji megjelenésével azonban új távlatok nyíltak. Különböző
dokumentumokat később – e technika fejlődésével – már lehetővé vált mikrofilmen
rögzíteni. Hatalmas lépés volt ez akkor a levéltárosoknak is. Hiszen kezdetektől nyilvánvalóvá vált előnye. Azontúl hogy a mikrofilmen lévő anyagot már nem kellett a raktárakból előhozni, lehetőség nyílt másolatokat készíteni a mikrofilmről, így egyszerre
akár több helyen is kutathatóvá vált a rögzített dokumentum. Vagyis teljesülhetett az az
elvárás, hogy kutatható és védhető is legyen egyszere a levéltári anyag. (6. ábra) Azonban egy még erőteljesebb technikai fejlődés következett be a dokumentum archiválás
terén a számítógépek megjelenésével. A számítógépekekhez már a kezdetektől felmerült a különböző input eszközök csatolása. Az 1960-as évek elejére meg is született a
szkenner. Mellyel akár nagyméretű dokumentumokat lehetett digitalizálni – bináris
számokká alakítani az információforrást. (7. ábra)
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A levéltáros szakma is felfedezte magának ezen új eljárást. Hiszen már ismerte a
mikrofilmezett levéltári dokumentumok használatának előnyeit. Itt viszont további előrelépésre volt lehetőség. Az állományok elektronikus mivoltuk miatt méggyorsabban
hozzáférhetőek lettek. Könnyen rendszerezhetőek, sőt akár a világ másik felére is igen
rövid idő alatt elküldhetővé váltak. (8. ábra) Többszörözésük jóval egyszerűbb a mikrofilmnél, akár egy hétköznapi számítógépen is lehetséges. Bár ilyenkor kétkedők is
megszólalnak az elektronikus tartalmakkal kapcsolatban, hogy a mágnesszalagon, CDn, DVD-n, merevlemezen, későbbiekben majd memórián tárolt adatok megvédhetőeke? (9. ábra) Szerintem igen. Mint ahogy az iratoknak védelmére létrehozták a levéltárakat
és ahogy óvjuk manapság a mikrofilmekkel egyetemben, klímával biztosított raktárakban, ügyelve hőmérsékletre, páratartalomra, fényviszonyokra, természetes hogy az
elektronikus adathordozók számára is biztosítanunk kell a megfelelő tárolási módot.
Rendszeres biztonsági mentéssel, másolással pedig – én úgy gondolom – korlátlan
ideig megőrizhetőek az állományok. A digitalizált levéltári dokumentumok mivel lényegében képfájlként tárolódnak (itt természetesen a szkennelt dokumentumokra gondolok: térképekre, oklevelekre, tervrajzokra; nem pedig a számítógép billentyűzetével
történt rögzítésére, mert valójában az is digitalizáció), Úgy gondolom a képfájlok nem
fognak konvertálási problémákkal küszködni, vagyis 10–20–50 stb. év múlva is mindig
megnyithatóak lesznek az adott kor számítógépein. (10. ábra)
Nem kétséges hogy a szkennelés (és persze a mikrofilmezés is) legfőbb célja az állományvédelem, és a már említett kutathatóság. Én az állományvédelmet azért sorolom
egy hajszálnyival előbbre a kutathatóságnál mert az elkészült digitális másolatokból
később bármikor készíthető adatbázis.
A levéltári iratokat számtalan veszély fenyegeti, a leggondosabb odafigyelés mellett is.
Hiszen nem csak attól féltjük az iratokat, hogy esetleg szakszerűtlen kutatói vagy levéltári kezelés esetén megrongálódhatnak, illetve az idő vasfoga tönkreteheti őket, hanem bizony háborúk, balesetek, természeti katasztrófák is bekövetkezhetnek, melyek
felbecsülhetetlen pusztítást végezhetnek múltunk őrzőiben. Had utaljak például a 2002ben Prágát, Drezdát, Lipcsét elöntő árvízre ami ottani levéltárakat is fenyegetett. A közelmúltban Kölnben történt szerencsétlenségre ahol levéltári épület dőlt össze és jelentős mennyiségű pótolhatatlan, a múltat őrző dokumentum semmisült meg. Az emberi veszteséget nem is említve. (11. ábra) De beszélhetek akár szűkebb hazámról, Kecskemétről is, ahol 1911-ben pusztított nagy erejű földrengés (ezt levéltári anyag is dokumentálja) és ki tudja mikor fenyegeti egy újjabb ilyen csapás, amely akár a levéltárra
az ott őrzött dokumentumokra nézve is veszélyes lehet. (12. ábra) A digitalizáláshoz ezért
akkor is érdemes hozzáfogni, mikor az adatbázis építéshez a megfelelő személyi,
anyagi fedezet még nem áll készen, és ideiglenes célunk „csak” állományvédelem.
Természetesen a múltunk digitális formában történő megőrzése nem tudja helyettesíteni a kézzel fogható, a mindannyiunk által ismert tapintható történelmet. Jól tudjuk
mennyire más monitoron olvasni nézni egy-egy korabeli dokumentumot, mint megfogni, megérinteni. De esetleges sajnálatos pusztulásuk kárát enyhítheti, ha legalább
tartalmukat és kinézetüket virtuálisan megőrizhetjük az utánunk jövőknek. (13. ábra)
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Itt szeretnék rátérni a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában történő digitalizálással kapcsolatban szerzett tapasztalatok bemutatására, bár a tervrajzok teljes digitalizálása még nem fejeződött be. (14. ábra)
A Megyei Levéltár egyik részlege (amely Kecskemét város egykori levéltára is egyben)
a Kossuth téren a kecskeméti Városháza épületében található. Az ott működő városi
hivatalokkal és az ott dolgozókkal való jó viszony teremtette meg a lehetőséget számunkra, hogy elkezdhessük a levéltári részlegben őrzött tervrajzok digitalizálását. (15.
ábra)

A városháza építészeti főosztályán, egy a Colortrac cég által készített SmartLF Gx45
típusú szkenner működik. (16. ábra) Néhány szóban erről: Ez az eszköz A0+ szélességű
dokumentumok beolvasására alkalmas nagyformátumú szkenner. Tervező irodák és
térinformatikai cégek mellett egyaránt használják és ajánlják másoló szalonok, levéltárak és múzeumok számára. A SmartLF Gx45 szkenner ideális eszköz nemcsak olyan
CAD alkalmazások számára, ahol a színes szkennelés főleg a színes vonalakat tartalmazó tervrajzok beolvasásában merül ki, hanem olyan cégek, intézmények számára is,
ahol a színes fotók, tervrajzok, térképek beolvasása mellett nagy színhűségre is szükség van. Mint például a levéltári korabeli tervrajzok és térképek esetében. Nagy 1200
dpi-is optikai felbontás, gyors szkennelési sebesség, rendkívül precíz adagoló jellemzi
a szkennert. 15 cm szélességtől 121.9 cm szélességig képes befogadni a szkennelendő dokumentumot.
Itt jegyzem meg, hogy én a szkennelési folyamat során 400 dpi-is felbontás alkalmaztam, ez ugyanis már bőven alkalmas a tervrajzok részleteinek visszaadására.
Ugyanakkor fájlméretben sem szaladunk el a kezelhetetetlen megabájtok százai felé.
Minőségben az ilyen digitális állományról készült akár nyomdai reprint kiadás részletessége megegyezik az eredeti dokumentum emberi szemmel is látható részletességével. A mentett fájlok viszont nem „tiff” kiterjesztéssel kerültek mentésre mivel a fogadó számítógép feldolgozó kapacitása nem teszi ezt lehetővé. Kicsit tartottam is tőle,
hogy „jpg” kiterjesztésben milyen minőségben kapom vissza a szkennelt tervrajzokat,
de mivel a legmagassabb lényegében alig tömörítő beállítást választottam illetve a már
említett 400 dpi-s felbontást, a végeredmény nem okozott csalódást. Egyébként elmondható hogy minél nagyobb felbontást választunk beolvasásra, annál kevésbé látható sőt azt mondhatom nem is látható, a jpg-re inkább csak alacsony felbontás és nagyobb tömörítési algoritmusoknál látható színbeli és rajzolati aberráció. (17. ábra) Ennek
ellenére, magam is a veszteségmentes „tiff” fájlformátum használatát ajánlom mesterfájlok létrehozásakor.
A szkenner képes beolvasni a vastagabb anyagú vagy kasírozott tervrajzokat is.
Eddig 4 olyan kasírozott rajz volt amit már nem bírt kezelni a szkenner. A 5-7 mm vastag tervrajzokat viszont könnyedén befogadta az adagoló egység. (18. ábra) A szkenner
jelen esetben a dokumentumot mozgatja a rögzített beolvasó egység fölött. Érdemes
azonban tudni, hogy ideális megoldás nagyméretű dokumentumok digitalizálásánál az,
amikor a beolvasó egység mozog egy munkaasztal fölött amin a dokumentum elhelyezkedik. Ilyenkor ugyanis a legkisebb az esély bárminemű sérülésre, viszont ez nagyobb technikai apparátust feltételez és nagyobb helyre is van szükség a munkafolyamathoz. Létezik még az egyedi digitális fényképezőgéppekel történő archiválás is, de
itt a rögzítés módjának sajátossága miatt (perspektivikus rögzítés) felléphetnek eltérések még speciális lencsék használata esetén is. Ami térképek és tervrajzok esetében a
méret és arányhűség fontossága miatt probléma lehet. A hétköznapok digitális fényképezői technikai paramétereik miatt viszont alkalmatlanok egy ilyen digitalizálási projekt
végrehajtásához.
3

Tehát az említett Colortrac szkenner használatához kapott a levéltár hozzáférést, lényegében térítésmentesen. Annyi viszonzást vártak el cserébe az építészeti irodán,
hogy az elkészült digitalizált tervrajzokhoz hozzáférést nyerjenek. Ez egyébként sem
jelent gondot hiszen bármilyen megkeresést kap a levéltár - legyen az akár a város és
hivatalai -, természetszerűen megkapják hozzá a levéltári támogatást, dokumentum
szolgáltatást, hiszen a Kossuth téri részlegünk őrzi Kecskemét Város Levéltárának
anyagát. (19. ábra)
Pár mondat a digitalizált anyagról: A Kossuth téri részlegben Kecskemét város középületeinek eredeti és az átépítésekre készült tervrajzait őrizzük. Közte a híres kecskeméti épületek mint a színház, a városháza, az egykori zsinagóga, vagy meg nem
valósult épületek tervrajzai, mint a Lechner-féle Rákóczi emlékmű és víztorony, vagy a
városi kaszinónak és szállodának tervezet épület. De ezek mellett természetesen a
laktanyák, bérházak, és egyéb épületek tervrajzai is megtalálhatóak. Az anyag darabszinten rendezett, 4 iratfolyóméter terjedelmű. A XV. fondfőcsoport Gyűjtemények,
azon belül is a 15-ös számú fond, a tervrajzok gyűjteménye tartalmazza. Jelenleg a b.
állag Kecskeméti épületek tervrajzainak digitalizálása zajlik. Raktári egységek száma
61 darab téka, amiben 597. tétel szerepel, 3300 darab tervrajzzal. Évköre 1741-től
1989-ig terjed. (20. ábra)
Tárolásuk jónak mondható körülmények között történik, három térkép- és tervrajztároló szekrényben. Korábban tekercsekben állítva voltak elhelyezve a tervrajzok,
később azonban az 1980-as évek elején a megvásárolt fémszekrényekbe kerültek, itt
már kihajtogatva, szétterítve, tékákba rendszerezve. (21. ábra) A szkennelés tékánként
történik, a bennük található tervrajzok sorrendjének szigorú betartásával. Történik
mindez azért mert így egy relatíve gyors munkafolyamat valósítható meg, nem kell kereséssel, sorrendbe rakással értékes időt veszteni. A fájlok elnevezése rögtön a
szkennelés után megtörténik, biztosítva ezzel hogy véletlenül se forduljon elő, hogy
rossz levéltári jelzet kerüljön társításra az adott dokumentumhoz. A tervrajzok túlnyomó
többségének mérete belül esik a szkenner befogadó tartományán, néhány esetben
ahol a nagyobb tervrajz maga is lehetővé tette, összehajtva kerültek szkennelés alá
több darabban. Ezeket szoftveres úton illesztem egybe. Pár esetben viszont még ez a
szkenner is kicsinek bizonyult. Az így kimaradt dokumentumokat más módszerrel kell
majd digitalizálni.
Állapotukra vonatkozóan az a kijelentés tehető, hogy átlagosan jó állapotban vannak,
bár sokukról elmondható hogy kisebb sérülések vannak rajtuk, ez általában a tervrajz
szélén szakadást jelent. (22. ábra) Vannak azonban súlyosabban sérült tervrajzok is. Például hiányosak – mert valamekkora rész hiányzik a tervrajzból. Aztán a sérülések között természetesen jellemző a korábbi hajtás mentén előforduló szakadás is. Jelentéktelen számban ugyan de található korábbi penész gombás fertőzés nyoma is, valamint
víz által okozott károsodás úgynevezett felhullámosodás. (23. ábra) Ezek a sérülések
befolyásolják a digitalizálás folyamatát, vagy a digitizáláskor kapott végeredményt,
mert a létrejövő képfájl a tervrajz faximile másolata, vagyis ugyanúgy rögzíti az esetleges sérülés nyomát is. Sajnos a szakadásos sérülések egyrésze olyan természetű
hogy a digitalizálást lehetetlenné teszi. Ezek a tervrajzok csak egy későbbi restaurálás
után lesznek szkennelhető állapotban. (24. ábra)
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A munka során előfordult viszont olyan is, hogy a kisebb, általában hajtás menti
szakadásos sérülést helyben, átlátszó matt Oracal fóliával javítottam ellenkező oldalról,
így a sérülés ellenére sikerült ezeknek a dokumentumoknak a digitalizálása is. A keletkezett képfájlon emiatt nem látható sérülés. Így az az érdekes helyzet állt elő, hogy a
szkennelés során úgymond virtuálisan, de eltűnt a beszakadás nyoma. Természetesen
ez nem helyettesíti a dokumentum valós és végleges rendbehozatalát, de ilyen esetekben a digitális másolat használatával az eredeti ellenében máris megelőzhető a levéltári anyag további károsodása. (25. ábra) Azt is elkell mondanom, hogy két esetben
maga szkennelés tett – szerencsére kisebb – kárt a tervrajzon. A korábbi sérüléseket
rögzítő papír alapú ragasztás ugyanis szkennelés folyamata alatt elvált, így a behúzás
folyamatában tovább szakadt a korábban rögzített rész. A szkenneren található azonnali állj gombra kattintva, majd a készülék adagoló egységének felhajtásával szabadá
váló dokumentumot kiemelve, majd újból illesztve és rögzítve megtörtént a digitalizálásuk. (26. ábra)
A példa mutatja hogy állományvédelmi szempontból azért nem veszélytelen a
szkennelés, viszont kellő odafigyeléssel egy elfogadható minimális szintre csökkenthető a kockázat.
Az elkészült mesterfájlokon semmiféle módosítás nem történik majd. A mesterfájlok
másolatán viszont elvégzésre kerülnek olyan utómunkák mint képek megfelelő irányba
forgatása, a fölösleges képszéleknek a levágása, a több darabban szkennelt tervrajzok
összeillesztése, és esetleges javítások stb. Ebből készülnek majd aztán a további példányok, amik az adatbázissal összefűzve felhasználhatóvá válnak. A fentiekkel öszszefüggésben további lehetőségek is rejlenek a számítógépek alkamazásában. Különböző képszerkesztő programok mint az Adobe® cég által gyártott Photoshop®, vagy a
Corel® cég Photo-Paint®-je illetőleg akár más hasonló programok alkalmazásával lehetőség van a digitalizált dokumentumokon olyan restaurálásra is amely egyébként a
dokumentumon fizikailag elvégezve igen költséges, hosszadalmas eljárással lehetséges. (27. ábra)
Felvetődik itt a kérdés, hogy vajon nem lenne e célszerűbb a levéltári dokumentumokat
kitűnő vagy a sérülteket egy restaurálás utáni állapotban digitalizálni. De igen. A legjobb megoldás tényleg ez lenne. Viszont látnunk kell hogy restaurálással valószínűleg
csak az igen fontos, ritkaságnak számító, vagy tartalmi értékei miatt fontos iratoknak is
csak egy részét lehet helyrehozni anyagiak hiánya miatt. Ezért úgy gondolom hogy digitalizálásuk hamarabb be fog következni, bár ez is pénzbe kerül, viszont jóval gyorsabban érhető el állományvédelemi célja. Egy munkanap alatt akár 10-20 darab tervrajzon is elvégezhető a különböző sérülések nyomának helyrehozása szoftveres úton
míg ez a valódi tervrajzokkal valós fizikai restaurálással lehetetlen ilyen tempóban.
Ezt lehet helyesen elvégezni és lehet helytelenül is. Amikor a szakszerütlenül
elvégzet javítás közben információt törlünk. (28. ábra) Ehhez a munkához is jól képzett
szakemberekre van szükség, és mégegyszer hangsúlyozva hogy ez nem váltja ki a
valós helyreállítási munkát. Sőt! Én óva intenék attól hogy hozzá nem értő személy végezzen ilyen feladatot, mert a nem szakszerű eljárással elvégzett állomány helyreállítás az elektronikus másolatokon, akár maradandó nyomott hagyhat mert tovább öröklődik minden egyes duplikálás során, ami legalább akkora problémát jelentene, mint
maga a sérült dokumentum. (29. ábra)
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A digitalizálás folyamatával egyben revíziója is megtörténik az irategyüttesnek. A teljes
szkennelés befejezése után történik majd, egy ellenőrzési folyamat, amikor is a kész
elektronikus állományok egy laptop segítségével a helyszínen a tervrajzok tárolási helyén módszeressen összehasonlításra kerülnek az eredeti dokumentumokkal. Majd
egy lista készül a lajstrom alapján, hogy mely dokumentumokat kell esetleg újra
beszkennelni valamilyen probléma miatt, illetőleg hogy mely dokumentumok maradtak
ki a szkennelési folyamatból például sérülés miatt. Ezt követően pedig elkezdődhet az
adatbázis építés is rendezés során felvett adatlapok segítségével. (30. ábra)
Mindent egybevetve elmondható, hogy levéltárunk kihasználva a kínálkozó lehetőséget
a birtokában lévő tervrajzokból, e pénzszűkös idő ellenére is, jó eséllyel kitűnő adatbázist építhet, a levéltárat felkereső kutatóknak és levéltári szakembereknek megelégedésére. Miközben másik fontos feladatát, a rá bízott nemzeti kulturális vagyonnak a
védelmét is ellátja.
2009. szeptember 23.
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AZ ELŐADÁS PREZENTÁCIÓJÁHOZ FELHASZNÁLT ÁBRÁK

(1. ábra)

(2. ábra)

(3. ábra)

(4. ábra)

(5. ábra)

(6. ábra)

(7. ábra)

(8. ábra)
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(9. ábra)

(10. ábra)

(11. ábra)

(12. ábra)

(13. ábra)

(14. ábra)

(15. ábra)

(16. ábra)
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(17. ábra)

(18. ábra)

(19. ábra)

(20. ábra)

(21. ábra)

(22. ábra)

(23. ábra)

(24. ábra)
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(25. ábra)

(26. ábra)

(27. ábra)

(28. ábra)

(29. ábra)

(30. ábra)
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