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Jabrova, R.s
HOGYAN ÓVJUK MEG A RÉGI KÖNYVEKET A PUSZTULÁSTÓL?

A XIX.század közepéig a papírt főleg textilrostokból /gyapot,len, 
kender/ csinálták* az Így nyert anyag igen tartós volt. A XXX.százed 
második felétől kezdve egy sokkal olcsóbb nyersanyagot - a fapépet 
kezdték használni papírgyártásra. A papír legfontosabb alkotóelemét 
- a cellulózé-rostot - a pépből vonják ki sav vagy lóg segítségével.
As ilyen papír tartóssága jelentős mértékben függ a cellulózé-rost 
tisztaságától, s attól, hogy mennyire sikerült a cellulózé előállítá
sakor és fehérítésekor használt kémiai anyagokat /sav, lúg, klór/ el
távolítani.

A XIX.század második feléből való könyvekben és hírlapokban akad
nak olyan oldalak, amelyek ma már teljesen tönkrementek és szétmállot- 
tak.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy ezeknek a kiadványoknak a pa
pírja savat tartalmaz.

A könyvtárak feladata, hogy megállítsák a régi könyvek pusztulá
sának folyamatát. Ennek egyik módja a papírban lévő sav eltávolítása.

A sav könnyen kimutatható kék lakmusz-papir segítségével, melyet 
desztillált vizZel benedvesitve a könyvlapra helyezünk. Ha a papírban 
van sav, a lakmusz-papir gyorsan vörös szint kap, A sav semlegesítésé
re legjobb az ammóniák. Ez azért alkalmas, mert az ammóniák egyrészt 
gyenge lúg, másrészt a semlegesítés után a felesleg elpárolog.

A konkrét körülményektől függően különböző semlegesítési módokat 
lehet alkalmazni.

NézzUk meg néhányat ezek közül:
1/ A sav tartalom semlegesítése amaóniák-gőgzel.
A legyezőszsrüen kinyitott könyvet egy zománcozott, porcellán- 

T*gy üvegedény fölé helyezzük, melyben 1 :1 arányban vízzel hígított
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szalmiákszesz van, Az edényt befedjük lyukacsos lemezzel, vagy bebo
rítjuk ritkaszövésíl anyaggal /pl. gézzel/.

Igen alkalmas erre a célra egy zárt szekrény vagy láda, melyben 
lyukacsos polc van. A szalmlákszeszes edényt a láda fenekére helyezzük, 
a polc alá; a könyveket nyitva a polcra tesszük 1-2 órányi időtartamra.

Az ammóniák- és vízgőz felszáll, s a papír magába szívja. Az am
móniák eközben egyesül a papírban lévő savval és semlegesíti azt. A 
semlegesítés tökéletességét desztillált vízbe mártott kék lakmusz-pa- 
pirral ellenőrizzük. Amikor a könyv lapjához tett lakmuszpapír abba- 
hagyja vörös színeződését, a semlegesítési folyamatot befejezettnek 
lehet tekinteni. A könyveket nyitva kell hagyni, amíg az ammóniák 
szaga el nem párolog. A szóbanforgó munkával foglalkozó dolgozóknak 
meg kell tenniök a szükséges óvóintézkedéseket, vigyázva arra, ne
hogy az ammóniák gőzt be lélegezzék.

2/ A lapok átmosásé gyenge szalmiákszesz oldattal.
Ehhez 0,5 - 1 #-os szalmiákszesz oldatot kell készíteni. A ke

reskedelemben "2$ &-os vizes szalmiákszesz" kapható. Ahhoz, hogy 
0,5 #-os oldatot kapjunk, egy egység ammóniákhoz 50 egység vizet kell 
adnunk; például 1 cm^-hez 50 cm^ vizet, vagy 10 cm^ ammóniákhoz 500 cm5 

vizet. Ha leveles anyaggal van dolgunk, fél percre belemárthatjuk azt 
a zománcozott vagy üvegedényben lévő oldatba. Ezután a levelek a leve
gőn megszáritandók.

Ha bekötött kiadványokról van szó, s azt nem lehet folyadékba 
mártani, a lapokat az előirt ammóniák-oldatba mártott vattával kezel
jük. Egy másik kezelési mód a könyvlapok bepermetezése permetező se
gítségével. Ezt az eljárást különösen akkor alkalmazzuk, ha a papír 
nagyon gyenge és nem bírja el a mechanikai hatást*

A semlegesítés eredményességét szintén desztillált vizbe mártott 
kék lakmusz-papir segítségével ellenőrizzük, úgy hogy a lakmusz-pa- 
pirt a már megszáradt lapokra helyezzük.

3/ A sav semlegesítési és a papír tartósítási folyamatának egye
sítése .

A könyvrestaurálási gyakorlatban egyre inkább alkalmazzák a 
pusztuló papírnak tartósító anyagokkal való speciális kezelését.

Ha a papix nagyon elhasználttá, törékennyé vált, nemcsak tartósl-



tó anyagot vis2íink bele, hanem átlátszó papirt /pl. kondanzátor- 
papirt/ is hengerlünk rá, A Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárában erő
sítő anyag gyanánt - polimetilakrilat emulziót használnak,^

A papirtartósitásí folyamatot egyesíteni lehet a sav semlegesí
tésével. E célra a tartósító anyagba annyi szalmiákszeszt teszünk, 
hogy a keverékbe mártott vörös lakmusz-papir kék színűvé váljék,

A semlegesítés eredményességét a következő módon lehet ellenőriz
ni: a fenti anyaggal preparált és megszáradt levélre ráteszünk egy 
desztillált vizbe mártott kék lakmusz-papirosikot. Ea a esik nem pi
rosodik meg, az azt jalenti, hogy elég szalmiákszeszt vettünk. Ellen
kező esetben növelni kell mennyiségét,

A régi kiadványok papírjának savtalanitását nemcsak akkor kell 
végezni, ha már jelentkeznek a pusztulás jelei, hanem előbb is, meg
előző célból*

= Bibliotekar*, 1957* 7*sz, 4é-47»lap»

Bissainthe, M.j 
A KAITI-I NEMZETI KÖNYVTÁR

A könyvtár 1959-ben történt megnyitásakor egyetlen 17,5 x 9 » 
méretű teremből állt, ebbe is mindössze csak 5.000 kötet volt elhe
lyezhető, ..a kormány ehhez még egy ugyanilyen méretű 80 személyes ol
vasótermet építtetett... Állományát a következő gyűjtemények megszer
zése utján gazdagította: Benjámin Vincent régi gyűjteménye, amely 
különböző korszakokból származó, mintegy 1.500 haiti! munkából áll, 
egy kb. 200 idegen folyóiratból és képes folyóiratból álló gyűjte
mény, melynek mindegyik sẑ árna Eaiti-ra vonatkozó tanulmányt tartal
maz, e Le Temps 0, folyóirat teljes sorozata, a szigetországra vo
natkozó mintegy 70 térkép, keretbe foglalt ritka litográfiák, a 
több mint 500, a gyarmati korszakra vonatkozó mű, melyek közül egy
néhány rendkívül ritka könyvnek számit,,,

« Bulletin de l*Une3$o a l'intention des bibliotheques,
1957* 4,az. 97.lap,

T T  —— — —— —
‘ Jabrova, R,: Ob cdnom szposzobe ukreplenija i resztavracii dokúmén- 

tov. /A dokumentumok tartósításának és restaurálásának egyik módjá
ról,/ » Bibliotekar*, 1955. ?.sz.


