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Belaja, I « :

A RÉGI BŐRKÖTÉSEK MEGÓVÁSÁRÓL

«

Köztudomású, hogy a régi könyvek túlnyomó része bőrkötésű. 
Ezért a bőrkötés megóvásának kérdése rendkltül fontos a nagykönyv
tárak és a múzeumok szempontjából,

A régi Idők könyvkötői egyúttal ékszerészek, művészek, fa- 
és fémmetszők voltak. Az előzetesen kikészített bőrt sajtolással 
készült rajzokkal, sőt olykor igen költséges arany és drágakő dí
szítésekkel látták e l. Régen a könyvkötés művészet volt és a fes
tészethez, szobrászathoz hasonlóan saját stílusa vo lt, mely a vo
natkozó történelmi időszakot tükrözte. Fontos tehát, hogy a régi 
könyvek kötését te ljes  egészében és eredeti formában megőrizzük.

A régi kötések pergamenből vagy növényi cserzésü bőrökből 
/a kecske, juh, borjú, ritkábban szarvasmarha bőréből/ készültek. 
Igen használatos volt a pergamen formájában kikészített disznőbőr. 
A régi orosz könyvek kötése nem egyezer vörös bagaria bőrbfel ké
szült.

A bőr, mint kötésre használt anyag, számos előnyös tulajdon
sággal ' rendelkezik, de ugyanakkor, a többi szerves anyaghoz ha
sonlóan, idővel pusztulásnak indul. A bőr öregedésének folyamata 
nemosak a tulajdonképpeni anyag vegyi természetétől, hanem nagy
mértékben a tárolás fe lté te le itő l is függ.

A bőr, ez a bonyolult szerves anyag, lényegében kollagén fe 
hérjéből á ll és számos olyan kémiai és fiz ik a i sajátossággal ren
delkezik, amelyek a fehérjéket jellemzik. A savak és lúgok, i l l e t 
ve az egyes gázok, pl. a .kéngáz, hatására bomlásnak indul. A növé
nyi cserzésü bőr a levegő oxigénjének hatására könnyen oxidálódik.

A bőr higroszkópikus anyag, mely mindig olyan nedvességtar
talmat mutat ki, mint amilyen a környező levegő nedvessége és hő
mérséklete. Számos fiz ika i tulajdonsága /szilárdság, rugalmasság/ 
a benne fog la lt nedvességtől függ.

Mind a tú lzott, mind az elégtelen viszonylagos levegő nedves
ség, különösen pedig az ingadozások a bőr deformálására és megsem
misülésére vezetnek, üa alaesony a viszonylagos nedvesség, a bőr e l
veszti nedvességtartalmát, mely szerkezetileg egybe van kapcsolva 
a bőr alapanyagával, vagyis a kollagén fehérjével. Ha viszont a 
levegő viszonylagos nedvessége magas /70 ÿ-оп fe lü li/ , a bőr pené- 
szedik és pusztul. Különösen könnyen /a papírnál is gyorsabban/
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pusztul a nedves levegőn a pergamen.
A régi bőrkötésű könyvek raktározásánál figyelembe kell ven

nünk a bőr kémiai és fiz ik a i tulajdonságait. A bőrkötésű könyveket 
nem szabad éles fénnyel m egvilágított, il le tv e  a nap ált aj. melegí
te tt helyi aégekben raktározni. Az éles fény és a magas hőmérséklet 
a bőr pusztulására vezet. Annak a helyiségnek a hőmérsékletét, amely 
ben bőrkötésű könyveket tárolünk, 16-18 C -on kell tartani.

A könyvraktár levegőjének viszonylagos nedvessége kb. $0-60 % 
kell hogy legyen. Tekintettel arra, hogy egyem gázok, főleg a kén
gáz, bomlasztják a bőrt,'megengedhetetlen, hogy a könyvraktárak le 
vegőjében kéngáz legyen.

Azokban a helyiségekben, ahol bőrkötésű könyveket tárolnak, 
rendszeresen kell végezni a levegő fertőtlen ítését a penészes gom
bák ellen i harc éáljáből. Védekezni kell továbbá a bőrt pusztító 
rovarok ellen la.

A bőrkötések megóvása szempontjából - a tárolás fentebb megha
tározott kondicionált feltételeinek betartásán kívül - nagy jelentő
sége van a bőr rendszeres za irozásának. A zsíros anyag fokozze a bőr 
szilárdságát, vizhatatlanná tesz i, megóvja a bőr felső rétegét a 
túlságos kiszáradástól, merevségtől és törékenységtől.

A zsíros anyagok idővel eltűnnek a bőrről; részben a por nye
l i  e l azokat, részben pedig, oxidálás folytán, felbomlanak. Éppen 
ezért a bőrkészítmények megóvása érdekében arra ke ll törekednünk, 
hogy a különféle fa jtájú  .kenőanyagok segítségével helyreállítsuk 
a bőrök normális zsírtartalmát. Megjegyzendő, hogy nem mindenféle 
zs ír és olaj alkalmas a kötések bőrrészének megpuhltásarao Alkal
mat la nők erre a célra a levegő oxigénje á lta l könnyen oxidálódó 
zsírok és olajok, továbbá a ricinusolaj, a halzalr, a vazelin.

Különösen károsak a bőr szempontjából a terpentinnel készült 
kenőanyagok. A terpentin ugyanis könnyen oxidálódik, s olyan per- 
oxidokat képez, amelyek a későbbiekben, a bomlás folytán, oxigént 
választanak ki. Az oxigén kölcsönhatásba lép a bőrrel, aminek kö
vetkeztében a bőr oxidálódik, elég és pusztul. A Szovjetunió álla
mi Lenin Könyvtárának tudománysa kutató laboratóriuma, a régi 
könyvek megóvásának és restaurálásának kérdéseivel foglalkozva, 
természetes zsírokkal és olajokkal végzi a könyvkötések bőranyagá
nak zslrozását. A laboratórium az elsőrendű minőségű "Pobeda" már
kájú pataolaj használata mellett döntött. A ssóbaníorgó pataolaj 
igen kitűnő minőségű zsírozó anyag, mind a növényü eserzésü bőrök, 
mind pedig a króm eserzésü bőrök puhltásárao

A tiszta  pataolajon kívül a laboratórium kipróbálta & szóban- 
forgó olajnak más zsírokkal és olajokkal való keveréséből keletke
zett keverékeket le . A kísérlet eredményei bebizonyították, hogy 
mindazok a kenőanyagok, amelyek a pataolaj alapanyagként való fe l 
használásával keletkeztek, jő hatással vannak a bőr minőségére.
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A legjobb eredményeket az általunk készített 1.számú kenő
anyaggal történő-bSrzsirozásnál érttik e l. Ennek összetétele:

A fenti mennyiségű méhviaszt egy száraz porcelláncsészébe tesz- 
sztlk és vízfürdőn megolvasztjuk. A megolvadt viaszba keverés közben, 
fokozatosanpateolajat adagolunk.

A keverék masszát üvegből, vagy poroellánből készült kenőlapát
ta l történő óvatos keveréssel összeolvasztjuk. A megolvadt masszához 
paraoxidifenil&mln oxidálást gátló szert adagolunk. Keverés után а 
kenőanyagot levesszük a vízfürdőről és lehűtjük. A lehűlt kenőanyag
ba a kenőlapáttal t örténő"*elapos keverés mellett t ic o l nevű antiszep 
tlkumot teszünk, melynek mennyisége a kenőanyag ösazmennyiségének 
4 $-val egyenlő. A tinóit rint szeszes v^gyület^t adagoljuk. Ezután 
a kenőanyagot porcellán dörzscsészében alaposan szctkenjük.

Az 1.számú kenőcs világos sárga í.zir:ű, *._• tyvt a bőr igen könnyen 
beszlv. A bőr ezáltal kevésbé cerev lesz, de ugyanakkor tapintásra 
nem érezhető a zsírossága. Adataink szerint a régi könyvek kiszáradt 
bőrkötése 1,3 - 1,5 £ zsírt tartalmaz. A normális zsírtartalomnak 11 
12 #-nak kell lennie. Módszereinkkel a bőrkötések zsírtartalmát 11,5  
11,8 %-ra tudjuk emelni. Miután a bőr a kenőcsöt beszivta és a bőr 
fe lü letét poszt ódarabbal áttöröltük, felü lete fényessé válik , s Így 
a por nem tapad rá.

A zsirozás előtt a bőrkötést - a bőr öregedési fokának megfele
lően - kellőképpen megmunkáljuk. A régi, kiszáradt bőrkötéseket két
szer kell bezsirozni*, először az előzetes megmunkálás után tiszta  
pataolajjal, majd később kenőccsel. Azokat a bőrkötéseket, amelyek 
nem száradtak ki és a bőr megőrizte alapvető tulajdonságait, az elő
zetes megmunkálás után, csak egyszer kenjük be, s kizárólag csak az 
1 . számú kenőccsel.
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