
A KONYVEK lLLATA

Szippantásos
kémiai élmények

papírból és
papírban

Egy számítógépet nem tehet ú9y kézbe venni, mint egy
könyvet. Ha a könyv új, nagyszerű az illata. Amennyi-
ben a könyv régi, mé9 jobb az ittata, Otyan, mint az
ókori Egyiptomé. Kezedbe kelt venned és ímádkoznod
kett hozzá, Zsebrevágod és sétálsz vete. És örökké ve-
led marad. De a számítógép nem teszi ezt meg neked.
Sajnátom.

RAY BRADBURY
(amerikai író, I92O -20O2.)

Miért vonzódunk a könyvekhez? Egyesek szerint elsősorban tarta[muk miatt. Mások szá-
mára döntóek lehetnek fizikai jettemzóik, etbűvötó címtapjuk, vászon-, vagy bórkötésük,
jó tipográfiájuk, kellemes minóségű és tapintású papírjuk, Vannak a2onban, akik sokkat ér-
zetmibb módon vonzódnak, kötődnek a könyvekhez, a fentieken túlmenóen egyszerűen
étvezik ittatukat. sokan vannak (szerző is közéjük tartozik), akik szeretik, kedvetik a köny-
vek ittatát, amit pétdáut könyvesbottba, antikváriumba, vagy könyvtárba tépve érzékelnek.

a könyveknek, az újaknak és a régieknek is, egyéni
és ktilönleges az illatuk Az ,,ítj könyv illata' könyv-
től könyvig változhat sőt, kiadótól kiadóig is más le-
het. Egy új könw illata jelentősen eltérhet egy régiétől.
Könyvek már köriilbeliil 4500 éve vannak velünk .A,z

elsők körtilbeliil xr. e. 2400-bó1, Egyiptom V. Dinasztiá-
jából származnak azokat még papiruszra írták, amit
úry készítetteh hogy a papirusznövény szálait lapként
összepréselték és fakalapáccsal simára egyengették Te-

kercsekben tárolták mert a hajlítást nem bírták Pelsze
a papirusztekercsek mások mint a ,,könyvek', amiket
egyéni lapok gyííjteményeként ismerünk ma. A kor-
szefiíbb alakú könyvek Kt.e.I. században jelentek meg.
Ezeknek előnyére szolgált, hogy a tekercseknél könnyeb-
ben olvashatóak és hatékonyabban tárolhatóak voltak
Régen minden könyv kézi munkával késziilt, bennük a
szöveg íródeák kezével íródott Kr. u. 800-ban egy nagy
könyvtár köriilbeliil 500 könyvet tartalmazott.

Kr. u. 1045-ben li Sheng kínai feltaláló porcelánból
készült nyomtatót alkototL Sajnos sem azt, sem EIz az-
zal késziilt könyveket mindmiáig nem találták rneg. Így a
nyomtatás és a nyomdagép felfedezését,Iohannes Guten-

bergnek tulajdoníüák Kr.u.1450 körül. Kr.u. 1800-ban
egy nyomdagép már több mint 1000 lapot nyomtat-
hatott óránként. Ezzel szemben a jelenlegi legfrissebb
előrejelzések szerint zotg-ben digitális eljárással elő-
állított könyvek esetében, a nyomtatott oldalszám túl-
szárnyalja majd a 100 milliót Nyugat-Európában és az
rgyesült Államokban.

A szagtás, szagotás és ittatérzés
mechanizmusa

Miért kedveljiik annyira a könyvek i]latát? A választ az
emberi agyban kereshetjtikA szaglás érzése,illewe érz&
kelése erósen kötődik az emlékezethez. A szaglószervi
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gumó, ami az illatokat érzékeli, része annak a terület-
nek az agyban, amit limbikus rendszerneknevezünk. Ezt
az amigdala - egy mandula formájú neuloncsopoft,
amiben a létrejövő emlékek és érzelmi reakciók feldol-
gozásta kerülnek - és a hippokampusz alkotja ami a
tanulást és a rövid idejú emlékek hosszú idejúre való
átalakítását végzi. Azillatok hatásának, az érzelmekkel
való erős kapcsolatának oka a szaglási gumó közelsé-
ge az amigdalához és a hippokampuszhoz. Illatok nem
dolgozhatók fel, amennyiben nem haladnak át az agy
olyan részein, amik az emlékezeti hatásokkal kapcsola-
tosak Ezt a folyamatot a pszichológusok az irő Marcel
ProusftőI, Proust-jelenségnek nevezik Említett irő köz-
ismert és ünnepelt múvében, Az eltűnt idő nyomában
Iapjain írta le, hogy főszereplóje hogyan élte át a teá-
ba mártott sütemény illata által okozott gyermekkori
emlékeit. Amikor olvasók örömmel érzékelik egy régi
könyv illatát, azt Proust-jelenségnek nevezik.

Az úgynevez ett Gutenbergi forradalomnak és a nyom-
tatás fejlődésének tulajdoníthatóan a könyvek minde-
nütt jelenlévó tárgyakká váltak Fizikai formájulóan
nemcsak tárgyak, amik illatukkal vonzanak, hanem
arra is alkalmasak, hogy igénybe vegyék az összes más
emberí érzéket. Ezek közül természetesen a látás a leg-
nyilvánvalóbb, miután a szemeink a fő szerveink, amik
a szövegek látványára, valamint az ábrák dekódolására
szolgálnak, Következik a tapintás, amit nemcsak akkor
használunh amikor kézbe veszünk egy könyvet és ol-
dalait lapozgatjuk, hanem akkor is, amikor írásra és
olvasásra a nem látók a Braille-rendszerf veszik igény-
be. Végüt a hang, amit az oldalak lapozgatásával &zé-
kelünk, zenét jelenthet fiileinknek

A könyvek csaknem teljes egészükben szerves anya-
gokból készülnek, úgymint papír, festék és ragasztók
stb. Amikor orrunkhoz emelünk egy új könyvet, a pa-
pír, nyomdafesték és a könyvkötó ragasztójának illatát
érezzük. Azonban az új könyvek illatai különbözőek
lehetnek, mert a mai modern idókben a könyvek elő-
állítása során eltérő kémiai eljárásokat, papírkezelési,
ragasztási módszereket alkalmaznak. Ez megnehezíti
a jellemzó vegyületek meghatározását, amelyek illa-
tukhoz hozzájárulnak

A papírok nagy része fapépből készül, de készülhet-
nek papírhulladékból, pamutból és textilekből, sőt
szalmából is. összetételükben különböző más vegyü-
letek is szerepelnek" például nátriumhidtoxid, azaz
,,marólúg", amit a pH növelésére és a pépben Iévő szá-
lak duzzasztására adnak hozzá, A szálakat más vegyü-
letekkel, néha hidrogénperoxiddal fehérítik A fapép
kiilönböző rnás adalékanyagokat is tartalmazhat a pa-
pír tulajdonságainak a változtatására. Ilyen például az

]] ' 
, 1,1'ábra. A tignin tehetséges szerkezete

alkilketén dimer (AKD), amít általában ,,itezésre",azaz
a papfu vízáLlóságának j avítására használnak Á. könyv-
íagasztók is kíilönbözőek lehetnek, így például számos
szeryes kopolimert vesznek igénybe összeállításukhoz.
Mint említettiik, a felhasznált papírok, ragasztók és

nyomdafestékek különbözősége jelentósen befolya-
solja az új könyvek illatát és ennek eredményeként
nem minden új könw illata azonos.

Bomtó papírok

A régi könyvek illata a papírból, annak összetevőiből
és az abban lévő adalékanyagok kémiai bomlásából
származik. A papír egyéb vegyületek mellett cellulózt
és lignint tartalmaz (1. ábra). Ez utóbbi a több mint 100

éves könyvekben van inkább jelen. A cellulóz és a lig-
nin a papírkészítéshez használt faanyagból ered. Jobb,
minőségi papírok kevesebb lignint tartalmaznak az
újságpapírban azonban több a lignin. A lignin a cellu-
Ióz-szí]ak összetapadását segíti azok mereven taltásá-
val, ugyanakkor befolyásolja a papír öregedésével járó

sárgulást is. Oxidációs folyamatok is felléphetnek, amik
hozzájáru,Ihatnak a cellulóz bomlásához. Más reakciók,
amiket például,,savas hidrolízisként" említenek, a papír
bomlásából egész sor úgynevezett íllékony szeruesvegyü-

letet hoznaklétre. rzek közi.il több száz is hozzájáru,lbat
a régi könyvek illatához. példaként ezek közül a ben-

zaldehid mandulaszeíi, az anilin vaníliaszerű, míg az
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etilbenzol és a toluol édes illatot kölcsönöz a régi köny-
veknek. A 2-etil-7-hexanol ,,enyhén virágos'' jellegú iila-
tot hoz létre. Az aldehideknek és alkoholoknak, amik
ezeknek a reakcióknak a termékei, ugyan alacsony az
illatkiiszöbük, de az illathoz szintén hozzájárulnak,

Egyes vegyületek, amiket a régi könyvek,,eregetnek',
lehetőséget nyújtanak a cellulóz bomlási mértékének a
meghatározására. Megemlítendő a futfurol, ami azáltal
nffit lehetőséget a kötetek korának és összetételének
meghatározásához, hogy az 18OO-as évek közepén publi-
kált könyvek több furfurolt bocsátanak ki, és a kibocsátás
általában nó a megjelenés évével. Ez a pamutból, vagyvá-
szonból előállított könyvek esetében is ígyvan, Sok más
illat- és aroma eredetére nem tudtak eddig jellegzetes ve-
gyLiletet vagy vegyi.iLletcsaládot kimutatrri. Ellenben azo-
nosítani tudtak potenciális hozzájárulókat. Így például
bizonyos régi lónyvel<nek i]lata vaníliára, csokoládéra, vi-
rágolaa, mandulára és más illatokra hasonlíthat (2. ábra).

Bár nem foglalkozunk itt részletekben azokkal az anali-
tikai lrémiai módszerekkel, amelyekkel a régi könyvekből
ándő illékony szerues vegyületeket azonosítják és meghatá-
rozzák néhány mondatot erről is kell szólni. A légi köny-
vekből áradó illékony szerves vegyíileteket desrnrktív illet-
ve nem destru]<tív módon lehet azonosítani. A destruktív
eljáráshoz ollóval kivágnak egy darabkát az elemzen-
dő könyv egy lapjából, azt valamilyen oldószerben
feloldják és az oldatból múszeres analitikai kémiai
eljárással azonosítják, illetve hatátozzákmeg az oldat
összetételét. A nem destruktív eljárás során a vizsgá-
lat tárgyát képező értékes régi könyveknek nem esik
fizikai bántódásuk, melt a belőlük áradó illékony
szelves vegyületekből illatmintát gyűjtenek össze
üve gből kés zült b úv árh a r a n g o kkal (nyitőkép). E zután
az igy összegyújtött illékony szerves vegyületek azo-
nosítását és meghatározását általában szilárd fázisú,
mi]<roextrakcióval (Solid phase Microextraction, SIME)
választják el, majd például ploton-tlanszfer-reakciós
gázkromatográfiával (PTR-GC), vagy gázl<tomatográfi-
ás-tömegspektrometriával határozzák meg. A 3. ábrán
bemutatunk illatokat és a hozzájuk tartozó illékony szer-
ves vegyületeket (ISZV), amiket az említett múszeres ana-
litikai módszerekkel azonosítottak

Könyvtári itlatok

Érdekességként említést teszünk egy vizsgálatról, amit a
Londoni Egyetem (University of London College) Fenn-
tartható Örökség Intézetének (Institut of Sustainab-
le Heritage) kutatói végeztek a londoni Szent Pál
Székesegyház, Durham Központi Könlwtárában
(Durham Cathedra1 Library). A vizsgálat során felkérték
a könyvtár aznapi látogatóit (lZIátogatő), hogy sorol-
ják fel a szippantott illatokat, amiket látogatásukkor
a könyvtárban észleltek. Az eredmények azt mutatták
hogy a látogatók 10O o/o-a a fás, 86 o/o-a a ftistös ,77 ob-a

a mandulás, 4Iolo-a az anilines, 29 oh-a a szúrós, L4 o/o-a

a virágos szagokat említette. Ezek nagyjából megfelel-
te]< az illékony szerves vegyületeknek, ami]<et a músze-
res analitikai kémiai eljárásokkal régi könyvek illatai
közül azonosítottak

Amikor illatokról teszünk említést, nem hagyhat-
juk ki a parfiimöket. A parftim története az őkorig
vezethető vissza. Maga a szó a latin per fumum ki-
fejezésből ered, amely annyit tesz ,,fiistön keresztül".
Az illatkeverés múvészete először az ókori Egyip-
tomban jelent meg, később a rómaiak és arabok
tökéletesítették. A világ első ismert parfiimlrészítője,
Tapputi a Kr. e. II. évezredben élt Mezopotámiában. A
legrégibb, mintegy 4000 éves parfiimériát egy 2OO4-es
ásatáson táIták fel olasz régészek Cipruson. A VIII-X.
században elindult a parfiim igazi karrierje. Több par-
fi.imgyártási technológiát fejlesztettek ki és tökéle-
tesítettek, például a desztillálást, a lepárlást vagy a
leszűrést. Számos parfümreceptet is kikísérleteztek.
A parfiimök a XI-XIII. században érkeztek meg EuIó-
pába arábiából a kereskedők és a kereszteslovagok
közvetítésével. A XIX. századi parfümök már erő-
sen különböztek a korábbiaktól, változott az ízlés
és a modern kémia is számtalan új technológiával
jelentkezett. A század végéig elsósorban növényi
olajokból készítettek parfiimöket, később állati erede-
tű anyagokat is szívesen használtak, A )o( században
divatba jöttek, illewe megszülettek az első, szinteti]<us,
kémiai úton előállított parftimölr is, és ezzelaparfiim-
gyártás ipari méreteket öltött.
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2, ábra. A papír, ittetve a cetlulóz bomlásábót ketetkezó vegyütetek
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3. ábra. A régi könyvekben azonosított ittékony szerves vegyületek, ittatok, aromák

Ezek után már talán nem meglepő, hogy körülbe-
1ül a 2000-es évek elején a közismert ChanelS.Á. nevú
francia ruházati és parfiimgyártó cég KarI tagetfeld
nevú, világhírú elnöke volt az, aki rajongóinak legna-
gyobb döbbenetére megalkotta és piacra dobta a régi
és új könyvek illatának megfelelő Paper Passion nevú
parfiimöt. Ezután új és régi könyvek illatára emlékez-
tető parf[imöt számos parfiimgyár kezdett gyártani.
Ezek egyike, a Sweet Tea Apothecary parfiimcég ,,Dead
Wrtters" nevú könyvillatú parflimjének összetételét
nyilvánossá is tették fekete tea, szegfíiszeg, vanília, do-
hány, pézsma és napraforgó.

Johannes Gutenberg, ha élne, mosolygós elégedettség-
gel szemlélhetné találmánya évezredes,,karrierjét" és azt,
hogy ma még mindigvelünkvan, és egyre intenzívebben

o

Ao,
v.^\,,^.t,,\,,,\o,Íj,i§il,

Nanonal
(citrusz, zsír)

4. ábra, Lnptop itlatú parfűm

használjuk a )fiI. század elején is. Pe-
dig az elektronikus rögzítés által nem
kis veszély fenyegette az előző évszá-
zad során, amikor egyre erélyesebben
húzták meg a vészharangot a könyv-
nyomtatáS és a könyvkiadás fölött.
Thlán leghallhatóbban akkor, amikor
a kanadai Marshall Mcluhan 1962-ben
közzétette ,,The Gutenberg Galary. rhe
Making of the l\lpographic uan" című,
a nyomtatás kultúrtörténetét eredeti
módon jellemző, de a könyvnyomta-
tás végét is megjövendölő, keserédes,
óriási sikerú bestsellerét. kimonda-
nunk sem kell, hogy Mcluhanjóslata,
előrelátása nem vált be. Ellenben a
régi és új könyvek illata folyamato-
san ejti rabul az olvasókat, és tanul-
mányozása tudományos kutatások
tárgyává vált. Azt viszont Ray Brad-
bury (amerikai író), aki 2002-ben

elhunyt, és aki e dolgozat mottóját megalkotta, nem
érhette meg, hogy a számítőgépek szerelmeseinek
használatára is létrehoztak egy parfiimöt. A MyBook
elnevezésű parfiim a frissen csomagolt vadonatúj
laptop illatát, aromáját érzékelteti (a. ábra).

BRAUN TlBoR
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