
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Kaym Orbán budai könyvesháza. Budán 1484—1525 között 

tizenhárom könyvkiadó nevét ismerjük, de nevükön és eddig felkuta
tott kiadványaikon kívül egyebet alig tudunk róluk. Az egyetlen ki
vétel RUEM GYÖRGY, aki első kiadványának (De officio misse. Venetiis 
1490.) előszavában elmondja, hogy KORNIS BENEDEK nagyváradi kano
nok hívta őt Magyarországra. 

Buda középkori könyvkiadóinak kiadványait már többízben össze
állították.1 A Magyar Bibliofil Társaság a könyvkiadók jelvényeinek 
kiadásával és összegyűjtésével arra is rámutatott, hogy Buda tekinté
lyét középkori könyvkiadóink ízlésben és a kiadásra szánt művek szá
mában is magas fokon tartották, noha HESS ANDRÁS könyvnyomtatói 
tevékenysége 2—3 mű kinyomtatása után teljesen még máig sem ért
hető körülmények miatt oly gyorsan megszűnt. 

Az első világháborút követő viszonylagosan nyugodt és a kül
földi könyvtárakban való kutatásra is alkalmat nyújtó két évtized 
nem igazolta azt a reményt, hogy a középkori magyar könyvkiadás 
terén majd újabb adatokkal állhatunk elő. De nem mutathat fel e 
téren a széles mederben folyó levéltári kutatás sem jelentősebb ered
ményt, ami annál inkább szembeötlő, mert Buda művészeti életére, 
társadalmi, közigazgatási és gazdasági történetére, valamint helyrajzi 
viszonyaira vonatkozó újabb kutatások annyi új adatot hoztak fel
színre, hogy ezeknek birtokában most már megkísérelhetjük Buda kö
zépkori történetének új megírását. 

A már régen ismert adatok új értékelése és új szempontokkal való 
kiegészítése természetesen a budai könyvkiadás problémájánál is fel
merült. A kérdés egyik legutóbbi összefoglalása alkalmával az a véle
mény hangzott el,2 hogy a középkori budai könyvkiadók a valóság
ban nem is voltak könyvkereskedők, hanem csak egyszerű könyv-

1 Magyarországi könyvárusok a XV. század végébül és a XVI. század 
kezdetébül. Tud. Gyűjtemény, 1817. VI. 67. s kk. — KEMÉNY GÁBOR: Budai 
könyvárusok 1484—1525. Új Magyar Múzeum VIL (1857) 120 s kk., 206. 
s kk. — VÉGH GYULA: Budai könyvárusok jelvényei Bp: Magy Bibliofil 
Társ. kiad., 1923. — BALLAGI ALADÁR: Buda és Pest a világirodalomban. 
Bp., 1925. — GÁRDONYI ALBERT: Budai könyvkiadók a középkor végén. 
História, 1931. 1—2 f. Pestbudai emléklapok 69. és kk. 1. 

2 GÁRDONYI A. i. m. 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 
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kötők, akik a könyvkiadást alkalmi vállalkozásként gyakorolták. Ez a 
vélemény a RÓMER FLÓRIS által közölt3 adatból táplálkozik, amely 
szerint a budai Szent János (Színház) utcában egy ORBÁN nevű könyv
kötő (ligator librorum) egyik háznak és a hozzá épített, összeomlás 
előtt álló toronynak birtokosa volt. A könyvkötő pedig csak KAYM 
ORBÁN lehetett, akinek 1501—1520 között 20 kiadványát ismerjük. 
Bár e véleményt más adat nem támogatja, a következtetés kézenfekvő
nek látszott. A közelmúltban azonban KAYM ORBÁWÓI egy új adat 
merült fel, amely határozottan üzletéről, vagy könyvesházáról emlé
kezik meg. Az adat ROOTH KALIXTUS közjegyző 1514. november 27-én 
kelt kiadványában található.4 Az oklevél KAYM budai könyvkereskedő-
könyvtárában (apoteca seu biblioteca) készült és GÁBOR vasvári pré
postnak, valamint TORDAI iMRÉnek, a budai Szent Zsigmond-egyház 
kanonokjának TORDAI TAMÁS szepesi kanonok végrendelete ügyében 
hozott intézkedéseit foglalja magában. Feltéve, hogy az 1506-ban sze
replő ORBÁN könyvkötő az 1514. évi oklevelünkben említett KAYM 
ORBÁN könyvkereskedővel azonos, lehetséges, hogy időközben KAYM 
üzemét könyvkereskedéssel bővítette ki, miután első kísérletei — 1506 
előtt két kiadványát ismerjük: 1501 és 1503-ból — eredményeseknek 
bizonyultak. Oklevelünkben KAYM könyvkereskedésének helyéül a 
„négy varga háza" (in domo quatuor sutorum) van megjelölve. E ház 
közelebbi fekvésének meghatározására mindeddig nincs pontos ada
tunk. A négy varga háza azonban szerepel még a veszprémi püspök
ség egy 1505. december 13-i oklevelében,5 amelyben a püspöknek 
tizeddel adózó szőlősgazdák lakóhelyei vannak felsorolva. E jegyzék
ben két adózó gazda: TÜGYÁRTÓ (THYWGYARTO) MIKLÓS és PÁNCZÉL 
SIMON özvegye lakói a négy varga háznak (Nig-, Neghworgahaz). 
Mivel pedig a gazdálkodók túlnyomóan a Szent Péter külvárosban 
(Víziváros) laktak, a nevezettek lakóházát is ott kell keresnünk. Nem 
lehetetlen, hogy KAYM később üzletét ide helyezte át, különösen mivel 
tudjuk, hogy noha 1506-ban arra kötelezték, hogy az erősen megron
gált tornyot javíttassa ki és erre ígéretet is tett, ígéretét nem vál
totta be és ezért 1509-ben a torony birtokától megfosztották. 

KELÉNYI B. O T T Ó . 

Molnár Gergely Grammat iká ja , Károli Péter Poétikája és 
Szilvás-Ujfalvi Imre Admonitiones-c. A régi magyar ritkasá
gokban gazdag SCHLAUCH - könyvtár érdekes darabja került 
csere útján az Országos Széchényi Könyvtárba. E kis kötet a hazai 

3 A régi Pest. Bp. 1873. 163. 1. 
* Orsz. Levéltár DL. 39059 (Berthóthy cs. levéltára). 
5 Veszprémi kápt. mlevélt. DL. 38658. 
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protestáns kollégiumok világából való és e kollégiumok tudós tanárai
nak, ú. m. MOLNÁR GERGELY, ALVINCZI PÉTER, KÁROLI PÉTER és SZIL-
VÁS-ÚJFALVI IMRE három munkáját foglalja magába. 

Az első, MOLNÁR GERGELY Latin Grammatikájának 1602-ben 
RHEDA PÁL debreceni sajtóján megjelent kiadása.1 MOLNÁR Grammati
kája — MELANCHTON grammatikájának e rövid kivonata — a hazai 
protestáns iskolák állandó tankönyve volt; SZABÓ KÁROLY és PETRIK 
bibliográfiái 1556—1830-ig vagy 30 fennmaradt kiadásáról tudnak. Ezt 
a debreceni kiadást ALVINCZI PÉTER rendezte sajtó alá. A könyvhöz 
1602. július havában előszót is írt és ebben többek között elmondja, 
hogy MOLNÁR e compendiumának 1596-ban (!) Heltainál készült első 
kiadását Nagy-Szebenben, Kolozsvárt, Bártfán, Bécsben, sőt Nürnberg
ben ismételten sajtó alá adták. E sokféle, hol rövid, hol bővített kiadás 
eredményeként a diákok már alig értik egymást. Ezért határozta el, 
hogy e grammatikát a különböző kiadások egybevetésével, újra kiadja. 

MOLNÁR GERGELY Grammatikája, a bibliográfusok egymást ismétlő 
feljegyzése szerint 1556-ban,2 ALVINCZI PÉTER szerint pedig 1596-ban 
jelent meg először Kolozsvárt. • Ügy az első, mint az ALVINCZI által 
említett következő kiadások példányai ma már mind elvesztek; a most 
előkerült 1602. évi debreceni kiadás ezidőszerint a legrégibb. Hogy 
az első kiadás megjelenési évét illetően kinek van igaza, nem dönthető 
el. Mégis inkább az 1556-os évszám helyességében hiszünk, mert nem 
valószínű, hogy MOLNÁR GERGELY, a kolozsvári iskola rektora, az ifjú
ságnak szánt rövid nyelvtani kézikönyvét még életében ne adta volna 
sajtó alá.3 1556-ban Kolozsvárt MELANCHTON grammatikája is meg
jelent. (RMK. II. 71.) Könnyen elképzelhető, hogy HOFFGREFF GYÖRGY, 
a nyomda akkori tulajdonosa,4 ezzel egyidőben MOLNÁR rövid kivona
tát is kinyomatta s az kitűnő üzletnek bizonyult. 

De térjünk vissza a debreceni kiadáshoz. BOD PÉTER ALVINCZI 
életrajzában következőket írja: „ . . . P a p s á g r a szenteltetett 1603-dik 

1 ELEMENTA ] GRAMMATICAE LA-|TINAE, PRO RECTA INSTE I 
íutione juventutis Scholasticae, ex projlixioribus Grammaticorum praece-|pris 
in brève compendi- |um contracta ] A | GREGORIO MOLNÁR PIAE ] 
memóriáé. Nunc denuo excusa singulari stü|dio, et a plurimis mendis purgata) 
et locupletata. ] DEBRECINI | Typis Pauli Rhedae Lipsensis, | M.DCII. 
1° [72] lev. utolsó üres. 

2 BOD PÉTER, Magyar Athenas, 1766. 180. 1. CORNIDES, Ungr. Maga
zin, 1788. IV. 453. 1. TRAUSCH, Schriftsteller-Lexicon... der Siebenbürger 
Deutschen. 1868. I. 302. 1. SZABÓ K. RMK. II. 72, GULYÁS, A könyvnyomt. 
Magyarországon. 1929. 81. 1. 

3 MOLNÁR GERGELY 1564-ben halt meg. 
4 A HELTAI—HoFFGREFF-nyomda csak 1559-ben kerül végleg HELTAÍ 

kezébe. Ld. GULYÁS id. m. 81—82. 11. 

29* 
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észt. 's volt az Váradi Oskolában Professori Hivatalban: az holott a' 
MOLNÁR GERGELY Grammatikája Regulájit szép versekbe szedte, 's Vi 
lág eleibe adta . . ."D Most kiderült, BOD PÉTER csupán abban tévedett, 
hogy ALVINCZI a regulák versbe szedésével nem váradi, hanem még 
debreceni professzor korában foglalkozott és munkáját 1602-ben már 
nyomdába ís adta. 

MOLNÁR Grammatikáját e debreceni kiadásban három vers di
cséri. Szerzői, szombathelyi SZELE JÁNOS, THURI PÁL, akiről BOD P É 
TER írja, hogy „nevezetes tehetsége volt a versírásban mások felett", 
valamint FEMMICH JÁNOS, 1564-ig a kolozsvári unitárius iskola tanára, 
akiről TRAUSCH írja,6 hogy e grammatika összeállításában része volt. 

MOLNÁR Grammatikájának debreceni kiadása segítségével sike
rült, a hozzákötött „Admonitiones de ratione discendi atque do-
ccndi. . ." című nyomtatvány7 debreceni eredetét is megállapítanunk. 
A tanárok számára írott könyvecske szerzője, a magiszterekhez inté
zett versét a címlapon csupán E. A. Sz. U. betűkkel írta alá. A könyv 
nyomdásza sem nevezte meg magát. Személyét a debreceni nyomdászok 
körében kerestük, mert a szöveg kurzív betűtípusát, valamint a cím
lapon alkalmazott kis fametszetű díszt a MoLNÁR-féle grammatika ki
adásában megtaláltuk. 

1596-ban, CSÁKTORNYAI JÁNOS halála után, a debreceni nyomda a 
Lipcséből bevándorolt RHEDA PÁL tulajdonába került.8 Legelső nyom
tatványait, úgymint SZIKSZAI, FABRICIUS BALÁZS Nomenclaturájának 
1597. évi kiadását (RMK. I. 291.), az 1598. évre szóló Kalendáriumot 
(SZTRIPSZKY, 1840.), valamint a protestáns Halotti Énekek gyűjtemé
nyét (RMK. I. 302.) SZILVÁS-ÜJFALVI IMRE rendezte sajtó alá. E nyom
tatványokban és későbbi kiadásaikban ÚJFALVI nevét következőképen 
olvassuk: EMERICUS A. UYFALVI (RMK. I. 291.),9 EMERICUS SZ. ÚJ
FALVI (RMK. I. 377.), vagy EMERICUS A. Sz. UYFALVI (RMK. I. 489.). 
Az „Admonitiones . . . " E. A. Sz. U. betűk mögé bújt szerzője tehát 
nem más, mint SZILVÁS-ÜJFALVI IMRE, a debreceni kollégiumban a zsidó 
nyelv és számtan tanára, kinek további pályafutásáról BOD PÉTER, 
HODÁSZI LUKÁTS tiszamelléki püspök életrajzában következőket írja; 
„ . . . sok bajoskodása volt amaz Tudományával felfuvalkodott Ú J 
FALVI iMRÉvel, a' ki eleinte volt Debretzeni Professor, akkor pedig Vá-

5 Id. m. 5. 1. 
6 Id. m. 
7 ADMONITIONES, ( DE | RATIONE DISCEN-(DI ATQVE DO-

CENDI | IN | ULTIMA, ] Seu | TERTIA CLASSE. |" Ad Magistros. . . 
E. A. Sz. U. — H. é. ny. n. 8° [20] lev. utolsó üres. 

8 GULYÁS id. m. 226. 1. 
9 SZABÓ KÁROLY itt tévesen AvAS-ŰJFALVinak olvasta nevét. 
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radi Pap és Esperest; de a' Püspöki igazgatásnak magát alája adni nem 
akarta . . . , . . . a' dolog pedig vég-képen BETHLEN GÁBOR Fejedelem 
alatt igazodott el, a' ki ŰJ-FALVIÍ Szám-kivetésre küldötte, mellyben 
meg-hólt".10 Az „Admonitiones . . . " nyilván debreceni tanár korában, 
tehát az 1596—99-es évek táján került sajtó alá. 

A kötet harmadik kolligatuma szintén tankönyv, KÁROLI PÉTER 
eddig ismeretlen latin poétikája.11 KÁROLI, a kolozsvári ref. iskolában 
a latin, görög és zsidó nyelv tanára, a diákok számára nemcsak görög 
nyelvtant (RMK. II. 109.), hanem mint látjuk, latin verstant is szer
kesztett és mindkettőt 1567-ben, HELTAI nyomdájában kinyomatta. 

KÁROLI GÁspÁRnak ajánlott poétikájába kolozsvári tanítványai 
közül néhányan latin verseket írtak. E fiatal poéták közül SKARICZA 
MÁTÉ, THEMESVÁRI JÁNOS, BEREGSZÁSZI JÁNOS és DEBRECENI BOMI-
FÁCIUS JÁNOS12 későbbi munkássága az irodalomtörténetbe is be
került. HUBAY ILONA. 

A szépirodalom üldözése. A MKSzle 1938. 375. 1., 1939. 308.1. 
és 1941. 23—25. lapjain több XVIII . századbeli adat alapján azt álla
pítottam meg, hogy az ú. n. „nemzetietlen" korban 1772 előtt azért 
nem jelentek meg szépirodalmi művek, mert a XVIII . században, kü
lönösen annak első felében a nyomdákat jórészt az egyházak tartották 
fenn s ezek álláspontja a szépirodalommal, a virágénekekkel, a gáláns 
költészettel szemben a régebbi SYLVESTER-, PÁZMÁNY-féle állásponthoz 
képest („undok virágénekek") még egyáltalán nem változott meg. A 
magánnyomdák is igyekeztek elkerülni minden összeütközést, ellen
tétet az egyházakkal. 

E megállapításomhoz most újabb adalékokat közlök TSÉRI VERES
TÓI GYÖRGY Holtakkal való barátság (Kolozsvár, 1783) című prédi
káció-gyűjteményéből, amely 1730—1758 között Erdélyben elmondott 
halotti prédikációit tartalmazza. VERESTÓI, az erdélyi református „ek
lézsia" püspöke, azelőtt a kolozsvári kollégiumban a matematika és 
filozófia, később a teológia professzora, polihisztor, a felvilágosodás 
eszméinek hatása alatt már a Bibliát egészen mellőzi prédikációiban, 

10 Id. m. 109. 1. 
11 INSTITVTIO | DE SYLLABARVM ET | CARMINVM RA-

TIONE EX O- Iptimorum Grammaticorum prolixioribus | Praeceptis in 
breue compendium, | iuuentutis causa, con-| tracta. | A | PETRO CARO-
UNO \ Scholae Claudiopolitanae | Rectore. ( CVM GRATIA ET PRIVI-
LEGIO | Sereniss. Regis Hungáriáé etc. | ANNO DOMINI | 1567. f 
Claudiopoli in officina Cas-[paris Helti. 8° [68] lev. 

12 Utóbbi kettő KÁROLI PÉTER lakodalmára írt görög versei Wittem-
bergben 1569-ben kerültek sajtó alá. Ld. Dóczi IMRE, A debreceni ev. reL 
főgymnasium értesítője az 1894—95. iskolai évről. Debrecen, 1895. 10. 1. 
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textusait is a klasszikus írókból veszi és halotti búcsúztatóiban sokszor 
inkább hazafias, felvilágosító (a tündér-hit ellen) és népszerűsítő ter
mészettudományi előadásokat tart (csillagászat, fiziognomia, mikro
kozmosz stb.), mint teológiai elmélkedéseket. Sok mosolytkeltő tréfát, 
anekdotát mond el közben, amelyek még ma is megütközést kelthetnek. 

A szépirodalomról, szerelmi líráról, népmesékről azonban ez a 
tréfálkozó, anekdótázó, a Biblia tanításait mellőző, késői humanista 
tudós pap is azon az állásponton van még, amelyen a XVI—XVIIL 
századbeli katolikus és protestáns papok. ALVINTZI KRISTINA fölött 
1733. március i-én tartott halotti orációjában Tündér Országról és a 
tündérekről elmélkedve, a következőket mondta: 

,,A' második Rendben (t. i. a tündérek második rendjében) illenek 
azok a5 Személlyek és Állatok, a' mellyek látható formában előttünk 
meg-jelenvén, vagy egy, vagy másképen el-tünnek elölünk, és így mi 
reánk nézve, avagy-tsak egy darab ideig láthatatlanokká lesznek. 
Innen a' Magyaroknál, hogy más Példával most ne éljek, a' bujaság
nak tüzével, mint valami Babilon lángjával, belől égö Ember, ha sze-
relmessét maga előtt nem látja, azt tündéresnek szokta nevezni, és sok
szor zabolátlan indúlatitól el-ragadtatván, ama' szemtelenségnek müv-
helyében koholtatott Versekkel meg-is szokta siratni: 

„Tündéres vagy; mert nem látlak. 
Ha látnálak, meg-fognálak, *$ a' többi." (100—101. lap.) 

S megvetéssel szól a leányokról és inasokról, akik Tündér Ország
ról és tündérekről mondanak meséket: 

„Nem hiszem, hogy egy Nemzetben-is volna a'nyi Mese és Szófia
beszéd a' TÜNDÉR ORSZÁGról, mint a' Magyarok között. E'röl 
beszéllnek a' Leányok a' Fonóban és a' Kalákában. Ama' légászó és 
heverő Inasok-is, kik a' hivalkodásnak piatzára ki-ülnek, e'zel tsapják 
a' legyet a' szárokról: költvén hivalkodó elméjekkel Tündér Királyo
kat, Tündér Leányokat, söt némellykor Tündér Paripákat-is. De nem 
tudják, mit beszéllnek; mert ők éretlen és nem egész vágású eszekkel 
a' Tündéreknek ISTENi Böltsességet és Hatalmat tulajdonítanak: úgy 
tartván minden Tündért, tanquam Medium participationis Deum in-
ter [!] et Creaturas, mint Fél ISTENT, és Fél-Teremtett-állatot, a 'ki 
sem egészen nem ISTEN, sem egészen nem Teremtett-állat, hanem 
rész szerént az ISTENi természetnek, rész szerint [!] pedig a' Terem
tett állatok tulajdonságaiknak részese, és így az ISTENnél ugyan alább 
való, de a' Teremtett-állatoknál sokkal fellyebb való. Én pedig a' Tün
déreken értem e' látható Világban lévő Teremtett-állatokat, kiváltké
pen pedig az Embereket, kiknek semmiben-is ISTENi Böltsességet és 
Hatalmat nem tulajdonitok: irván őket mind egyig a' halandóságnak 
laistromába." (U. o. 102. 1.) 
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Ha még a felvilágosodásnak kétségkívül erős hatása alatt álló 
református püspöknek is ez volt az álláspontja a szerelmes versekkel, 
a „szemtelenségnek müvhelyében koholtatott Versekkel" és a nép
mesékkel szemben — amelyeket „ama' légászó1 és heverő Inasok" köl
tenek, „kik a' hivalkodásnak piatzára ki-ülnek, e'zel tsapják a' legyet 
szárokról" —, megértjük, miért nem adták ki e korban, amikor 
BENITZKY PÉTER Magyar Rythmusait újra meg újra kiadták, BALASSI 
BÁLINT szerelmes verseit és miért nem láthattak nyomdafestéket az 
ifjak verses szerelmi epekedései, feljajdulásai, vagy a szerelemmel kap
csolatos anekdoták, elbeszélések (szépirodalom), amelyek minden kor
ban, így bizonyára a XVIII . században is megteremtek. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Régi bőrkötésű könyvek restaurálása. Nagy közkönyvtá
rainknak is, de különösen a magánkönyvtáraknak féltett kincsei a régi 
szép bőrkötésű könyvek. A könyvek belső tartalma sokszor alig kép
visel értéket, csupán művészi régi bekötésük miatt váltak a könyv
tárak becses darabjaivá. Valóban, mennél régebbi korból való a kötés, 
annál nagyobb megbecsülést és gondosabb megóvást érdemel, mert 
például egy XV. századból való kötésnek szinte nincs is felbecsülhető 
értéke, mert abban az időben a könyvkötések nem készültek tömege
sen, hanem csak egyes darabok, így azok művészi kidolgozására nagy 
gondot fordítottak könyvkötőik és tervezőik. Egy-egy könyv bőrbe 
való bekötése, tábláinak díszítése vaknyomással, vagy aranyozással 
hónapokig is eltartott és ebből kifolyólag már kötésük idejében is nagy 
értéket képviseltek. Ilyen művészi értékű megrongálódott bőrkötések 
restaurálásáról és a még jó állapotban lévő kötések konzerválásától 
óhajtok egynéhány, általam sikeresen alkalmazott és bevált restaurálási 
módot ismertetni. 

Természetesen restaurálni csak művészi értékű, vagy régi bőr
kötést érdemes. Például egy 40—50 év előtt készült, de a használat 
által már tönkrement nem művészi értékű kötést nem érdemes restau
rálni, mert azt ugyanúgy és olyan anyagból mint volt, újra bekötni 
kevesebb költségbe kerül, mint ha azt restaurálnánk, de már egy XV. 
századból származó bőrkötés, legyen az bármilyen primitív is, minden
képen megéri a restaurálás költségeit, mert így meg tudjuk a jövő szá
mára ezen ritka dokumentumokat tartani. 

A régi bőrkötésű könyveknek, melyek valódi bordára vannak 
fűzve, rendszerint a táblájuk válik el, a bordák elszakadnak és így a 
könyvek gerince is megrongálódik és szakad a bőrborítás. Az ilyen 
könyveket, ha a fűzésük ép és jó, akkor a gerincről a még meglévő 

1 Példányomban kopott az é betű. Lehet lógászó is. 
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bőrmaradékot óvatosan leválasztjuk, így szabaddá válik a hát. A táb
lák gerincfelőli részén a bőrborítást szintén nagyon óvatosan 
i ^ ^ 2 cm szélességben felfejtjük (elválasztjuk a táblától), azután a 
könyv bordáját a táblában lévő elszakadt bordárészhez illesztjük és 
erős fűzőcérnával összevarrjuk. Ezek után a könyv gerincére egy új 
hátat szabunk a megfelelő minőségű és ugyanolyan színre festett bőr
ből, mint amilyenből a régi kötés van a könyv hátának megfelelőleg, 
de mindkét oldalán iyÁ—z cm-rel szélesebbre. Az új bőrhátat a könyv 
gerincére és bordáira gondosan feldolgozzuk és a két szélen lévő 
1/4—2 cm szélességű fennmaradó bőrt a tábla és a leválasztott régi 
borítás közé helyezzük és utána a felfejtett részt a tábla szélén az új 
bőrrészre rá, tehát a régi helyére ragasztjuk vissza. Ugyanúgy ragaszt
juk az új bőrhátra a régi megmaradt bőrrészeket is, pontosan arra a 
helyre, ahol a régi kötésen volt. így a bordát összeillesztve és az új 
bőrhát által ismét régi tartósságát nyeri vissza a kötés. Viszont a meg
maradt régi hátrészek visszahelyezésével a régi kötés megmaradt részeit 
is megtartottuk. Az így restaurált kötés könyvkötéstörténeti szempont
ból is a legkifogástalanabb és úgy néz ki, mint pl. ha szakszerűen egy 
régi várromot, vagy templomot restaurálnak. A régi bőr lefejtésénél 
nagyon óvatosan járjunk el, valósággal le kell operálni a könyvről, 
hogy minden négyzetmiliméternyi része az új bőrborításra ráhelyezve 
pontosan a régi helyére kerüljön vissza. 

Ha a régi kötésen fémveretek, sarkok stb. voltak, azokat szintén 
pontosan a régi helyükre helyezzük vissza. A bőr ragasztásánál min
den esetben csak híg és jó minőségű keményítőcsirizt használjunk, mert 
enyv és hasonló ragasztó-szerek használatától a száradás után a bőr 
reped és törik, míg a keményítőcsiriz használata mindezeket kizárja. 
A restauráláshoz lehetőleg természetes színű sima kecskebőrt használ
junk, ez a fajta bőr úgyszólván minden restaurálásra és bőrkötéshiá
nyok kiegészítésére alkalmas. A bőrt mindig a régi bőrborítás színének 
megfelelőleg fessük. A bőrfestéshez a szeszben főzött anilinfesték a leg
jobb, mert az ezzel festett bőr nem engedi színét. Barna szín festésére 
kiválóan alkalmas a feloldott hamuzsír, mely sűrűsége szerint adja a 
kívánt sötétebb vagy világosabb barna színt. A festett bőr színét vilá
gosíthatjuk 2°/o-os heresóoldattal, ha sötétebb színre akarjuk festeni^ 
akkor pedig 2°/o-os vasgálicoldatot használunk, mindkét vegyszernél 
vigyázzunk és csak a fenti hígításban használjuk, mert sűrűbb formájá
ban a bőrt kimarja. 

Ha a bőrkötések egyéb helyén is vannak hiányok, szakadások, 
azokat szintén a fenti módon restauráljuk. Mindig a régi borítást fel
fejtjük és az új, valamivel nagyobbra szabott bőrt aláhelyezzük és a 
régi részeket visszaragasztjuk, miáltal csak a hiányzó részen fog lát-
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szani az új bőr, viszont az aláhelyezett nagyobb bőrrész által a kötés 
borítása azon a részen tartósabbá válik. így sarkokat, szakadásokat, 
szurágásokat stb. nagyon szépen lehet kipótolni. 

Ha a régi bőrkötés szurágta, akkor ajánlatos a könyv fatábláját 
is vizsgálat alá venni, hogy nincs-e bent élő szu. A fatáblát a szilvák
tól a bőr lefejtése után forró lenolajba fürösztve tudjuk teljesen meg
szabadítani és ezáltal még a táblát is tartósabbá tudjuk preparálni. 
A forró lenolaj a fatáblába begyantásodik és ezáltal a tábla kemény 
lesz és abba újra szu nem tudja belerágni magát, viszont a forró olajtól 
az élő szuvak elpusztulnak. A forró len olajban való füröíztés után a 
táblát három hétig hagyjuk száradni, ezen idő alatt az olaj begyantá
sodik, a tábla elveszti zsírosságát, s ekkor a bőrborítást megint vissza 
lehet ragasztani. 

A barokk korból ránkmaradt könyvtárakból nagyon sok olyan 
bőrkötésű könyv származik, melynek gerincét tulajdonosa az akkori 
könyvtári ízlésnek megfelelően fehér olajfestékkel festette be. Az ilyen 
befestett könyvek gerincéről az olajfestéket kromofag-gal tudjuk csak 
kármentesen eltávolítani. A kromofaggal jó bőven bekenjük a befes
tett részt és tompa kaparókéssel körülbelül 30 perc múlva óvatosan le
kaparjuk a feloldott olajfestéket, ha a festék első alkalomra nem oldó
dik, kétszer-háromszor is megismételhetjük minden károsodás nélkül 
ezen müveletet. A használatban lévő különböző marószerekkel szem
ben ez a szer az egyetlen, mely a bőrkötésekben kárt nem tesz. 

Bőrkötések zsírfoltjait benzinnel, aetherrel, kloroformmal, vagy 
benzines magnéziumporral tisztíthatjuk, az aetherrel és a kloroform
mal vigyázzunk, mert azok többszöri használat után a bőr színét old
ják. Pergamenkötéseket langyos szappanos vizes lemosással, vagy 
i°/o-os heresóoldattal tisztíthatunk, zsírfoltokat ugyancsak benzinnel, 
aetherrel és kloroformmal, mint a fenti módon. 

A restaurálás után minden esetben kenjük be vékonyan a könyv 
bőrborítását valamilyen zsíros bőrvédő kenőccsel, vagy méhviasszal és 
utána puha flanellruhával dörzsöljük át, mi után szép fényes lesz a 
bőr és a zsírtartalmú kenőcs vagy viasz által konzerválódik is. Jó álla
potban lévő bőrkötésű könyveket is 4—5 évenként ajánlatos a fenti 
módon konzerválni, miáltal a bőr kiszáradását meggátoljuk és ezzel 
szép bőrkötésű könyveinket megmenthetjük a korai pusztulástól. 

SASVÁRI DEZSŐ. 


