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KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOK A KÖNYVKÖTÉS ÉS RESTAURÁLÁS
TERÉN

KASTALY BEATRIX

Az OSZK kötészeti és restauráló műhelyei a szorosan vett intézményi feladatok 
ellátásán túlmenően, illetve azokkal párhuzamosan más közgyűjtemények — elsősorban 
könyvtárak, de levéltárak és múzeumok — számára is nyújtanak közvetlen vagy köz
vetett szolgáltatásokat. Ezeket a szakmában kialakult országos helyzet szabja meg, ame
lyek a következők:

a) a könyvtári könyvek köttetése megoldatlan kérdés sok — főleg kisebb, saját 
könyvkötészettel nem rendelkező — intézmény számára, mivel megbízható kézi könyv
kötési, a használt könyvek szakszerű javítását is beleértve, a még működő kevés könyv
kötő közül csak néhányan vállalnak, szövetkezetek pedig csak elvétve;

b) nincs országos könyvtári könyvkötészet. Az e területen jelentkező igényeknek 
az OSZK könyvkötészetei nem képesek eleget termi, mivel ezt a munkát csak munka
időn kívül, szerződéses formában lehet végezni. Erre azonban nincs elég vállalkozó, vala
mint az árak is olyan magasak, hogy az intézmények számára nem jelenthet megoldást;

c) a kézi (szortiment) könyvkötők képzése szinte teljesen kiszorult a szakmunkás- 
képzésből, ahol túlnyomórészt a nyomdák könyvkötészetei számára képeznek, csak a gé
peket kiszolgálni tudó szakmunkásokat. A könyvtári könyvkötészetekben kevés ipari 
tanuló gyakorlati oktatását vállalják; a képzés színvonala itt is egyenetlen, általában már 
nem terjed ki az igényesebb könyvkötői feladatokra (pl. bőrkötések készítése). A speciális 
könyvtári szükségleteknek (pl. erősen meggyengült könyvlapok javítása-erősítése, sérült 
kötések javítása, bőrkötések felújítása, javítása) végképp nem felel meg a mai szakmun
kásképző iskolák tananyaga, de a legtöbb könyvtári könyvkötészet személyi és felszerelés
beli feltételei sem;

d) az ország sok könyvtárának raktári körülményei olyanok, hogy a klimatikus vál
tozások, nem megfelelő tárolás vagy véletlen balesetek következtében biológiai károkozók 
(penészek, rovarok), átázás és annak következményei léphetnek föl;

e) az Országos Széchényi Könyvtáron és az Országos Levéltáron kívül számottevő 
papír- és könyvrestaurátor kapacitás más közgyűjteményben nincs; a múzeumoknál a 
papírrestaurálás kérdése csak az utóbbi két-három évben kezdi a jelentőségének megfelelő 
hangsúlyt megkapni. Különösen sújtó a könyv- és papírrestaurátorok, de még inkább a 
restauráló műhelyek hiánya a nagy tudományos könyvtárakban, az értékes egyházi gyűj
teményekben és általában vidéken;

f) a könyv- és papírrestaurátorok képzése 1981-ig megoldatlan volt, és még most is 
számos nehézséggel küzd.
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A közvetlen szolgáltatásokon túl a saját kutató-fejlesztő munkája eredményeinek el
terjesztésével, szakmai csoportok létrehozatalával, a képzés és továbbképzés eszközeivel 
elősegíti a könyvkötés és restaurálás országos fejlődését.

Állományvédelmi tanácsadás, kötés és restaurálás

Különböző okokból fellépő penészedés vagy rovarfertőzés megjelenése esetén éven
ként kb. 6—8 esetben keresik meg könyvtárunkat egyházi, egyetemi, iskolai, tudományos 
és közművelődési könyvtárak. Általában a kár- és kórokozók megjelenésének okát szeret
nék megállapítani, és az elpusztítás, fertőtlenítés lehetőségeire nézve tanácsot, útmutatást, 
konkrét kivitelezőt kapni. Egyes esetekben még a penészedés fellépése előtt szakvéle
ményt kémek egyes raktárhelyiségek klimatikus alkalmasságáról és a körülmények javí
tásának módjáról (pl. Gorkij Könyvtár). Más esetben csőrepedés, nyitva felejtett vízcsap 
által okozott beázás következményeinek gyors elhárításához, a szárításhoz és egyéb 
teendőkhöz (fertőtlenítés, restaurálás) kérnek segítséget.

Ezeknek az igényeknek a könyvtár szakemberei megpróbálnak megfelelni, és a 
sürgős beavatkozást a könyvek károsodása nélkül előmozdítani. Az esetek nagy száma és 
a segítség nehézkessége azonban felvet néhány, országosan megoldásra váró kérdést.

— A megelőzés érdekében minden könyvtár számára meg kellene állapítani, mik 
azok a teendők, amelyek végrehajtásával az állomány nagyobb biztonságba 
kerülhetne. Ugyanakkor a változtatások módját is meg kellene határozni, és a 
végrehajtásukhoz szükséges anyagi fedezetet biztosítani kellene. Ilyen megelőző 
intézkedések pl. a penészek és a rovarok élettevékenysége szempontjából hát
rányos hőmérsékleti és relatív légnedvesség-viszonyok kialakítása, megfelelő vi
lágítás, tisztaság létrehozatala és fenntartása, az állományok rendszeres ellenőr
zése és konzerváló kezelése.

— A fellépő penész- és rovarfertőzések megállítására, a fertőtlenítés kivitelezésére 
szükség volna egy kifejezetten a közgyűjtemények számára dolgozó, azok spe
ciális szükségleteinek megfelelő fertőtlenítő állomásra. Mivel az OSZK sem a rak
tárhelyiségek sem a fertőzött könyvek fertőtlenítésére alkalmas személyzettel 
és felszereléssel nem rendelkezik, a tanácsadáson túlmenően nemigen tudja be
folyásolni, hogy az intézmények kivel, hogyan végeztetik el a fertőtlenítést, 
így a felhasznált vegyszerek, az alkalmazás módja ártalmas lehet az állományt 
alkotó anyagokra.

— Bár a firenzei árvízhez hasonló elemi csapás nem ért még magyar könyvtárat, 
„házi”, az épület vízvezetékrendszeréből, csatornáiból származó árvíz, elöntés, 
átázás már több esetben történt az utóbbi években is. Mivel ilyenkor egy-két nap 
alatt kell esetleg nagyon nagy mennyiségű könyvet vagy egyéb dokumentumokat 
szétrakni, megszárítani, hogy a penészedés és a műnyomó papírok összetapadá
sa ne kezdődjék meg, hirtelen van szükség sok emberre, sok helyre, megfelelő 
eszközökre és anyagokra. Ezek ma sehol sem állnak bármikor bevethetően 
együtt, és a legnagyobb nehézségekkel találja magát szemben egy-egy könyv
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tárvezető, ha gyorsan kell róluk gondoskodnia. Ezért szükség volna arra, hogy 
ilyen helyzetre pontosan kidolgozott menetrend legyen, az anyagok, eszközök 
és személyek azonnali biztosításával. Több külföldi országban (USA, Anglia, 
Franciaország) már eredményesen alkalmazzák a nedves könyvek azonnali meg- 
fagyasztását, majd a jeget vákuumban gőzzé alakítják, és a gőzt elvezetik. így a 
folyadékállapotú víz káros hatásait ki lehet küszöbölni. A „fagyasztva szárítás” 
alkalmazásához természetesen fagyasztó és szárító berendezések szükségesek, 
ezek azonban az iparban működnek, csak a megfelelő együttműködést kell 
kialakítani.

A három említett teendő közül az elsőt — megfelelő szakmai irányítással — minden 
könyvtárnak magának kellene megoldania, mivel elsősorban a könyvtárak felelősek a saját 
állományuk épségéért. A másik két szükségletnek — a központi fertőtlenítés és az árvíz 
esetén bevethető „brigád” illetve a fagyasztva szárítás — központilag, országosan lehetne 
eleget tenni, tekintve, hogy ezek költséges és szerencsére csak alkalmilag működtetendő 
— de akkor nélkülözhetetlen — berendezések, embercsoportok.

A könyvtárak legértékesebb, restaurálásra szoruló darabjainak helyreállítására adott 
megbízást és biztosított hozzá anyagi lehetőséget az OSZK-ban a Művelődési Minisz
térium. Ez a munka néhány éve kezdődött, amikor két státust az egyházi könyvtárak szá
mára végzendő restaurálásra kaptunk, és ebben az évben vesz nagyobb lendületet az orszá
gos könyvtári restauráló laboratórium létrehozatalával. Ebben a műhelyben fogja az 
OSZK eddigi két restauráló műhelyéből kiválasztott hat jól felkészült restaurátor és egy 
vegyészmérnök az országos feladatokat végezni.

Szerződéses munka keretében a könyvkötészetek és a restauráló műhelyek több 
nagy könyvtárnak (Országgyűlési Könyvtár, Gorkij Könyvtár, Szabó Ervin Könyvtár, 
SOTE Központi Könyvtára, BME Központi Könyvtára) és kisebb (múzeumi, iskolai) 
könyvtáraknak, a Fővárosi Levéltárnak és egyes múzeumoknak végeztek az utóbbi évek
ben kötészeti és restaurálási munkákat. A köttetni illetve restauráltatni való azonban 
sokkal több volna, mint amennyit ezek a műhelyek vállalni tudnak, és amennyire az in
tézményeknek — a magas szerződéses árak miatt — pénzük van. Igen nagy szükség volna 
olyan nagy, könyvkötő és restauráló műhelyekre, ahol bármely intézmény állományát 
szakszerűen, nagy mennyiségben és elfogadható áron kötnék és restaurálnák.

A restaurálás területén folyó kutató-fejlesztő munka

Világszerte az 1950—60-as években kezdődött meg a vegyészek és biológusok be
vonása általában a műtárgyak, így a könyvek restaurálásába is. Az 1936-ban alapított 
római Gallo Intézet, amely a könyvek megelőző és helyreállító védelmére jö tt létre, 
kémiai és biológiai kutató laboratóriumokat is magában foglal, ez 25—30 évig egyedül
álló volt. A 60-as években alakultak a vegyész(eke)t és/vagy biológus(oka)t is alkalmazó 
nagy könyvrestauráló műhelyek és önálló kutató intézetek, ahol az írott dokumentumok 
károsodásainak és helyreállításának kérdéseivel foglalkoznak. Ilyen műhelyek vannak pl. 
a Szaltikov Scsedrin Könyvtárban, a Lenin Könyvtárban, a Szerb Nemzeti Könyvtárban
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(Belgrád), a Csehszlovák Állami Könyvtárban (Prága), a firenzei olasz nemzeti könyvtár
ban, a Library of Congress-ben. önálló intézetek a csak kutatómunkát végző párizsi 
„írott dokumentumok konzerválását kutató központ” és a gyakorlati restaurálást is végző 
madridi „Könyvek és iratok konzerválásának országos központja” .

A vegyészekre és biológusokra szükség volt, mivel túl akartak lépni a csak a hagyo
mányokon és tapasztalatokon alapuló restauráláson, annál is inkább, mivel ezek a ta
pasztalatok nem tudtak választ adni egy sor károsodás okára, megelőzésük és megszün
tetésük módjára, új anyagok alkalmazhatóságára, de sokszor a régi anyagok használható
ságára sem. Ezt a szükségletet az OSZK vezetői is felismerték, és 1968—1973 között 
vegyésszé képeztették ki egy könyvkötőjüket, aki a restaurálással szeretett volna foglal
kozni (jelen sorok íróját). 1978-ban egy vegyésztechnikust, 1981-ben pedig egy vegyész- 
mérnököt tudtunk még felvenni, beszereztük a legfontosabb eszközöket, berendezéseket, 
így kialakult egy kutató laboratórium, amely bizonyos kutató munka végzésére is al
kalmas. Elsősorban a hely hiányában egyelőre nincs mód biológiai kutatások folytatására, 
mivel ahhoz elkülönített, steril körülményeket biztosító helyiségre volna szükség. Bár hi
vatalosan ez a csoport az OSZK feladatain dolgozik, eredményeit azonban igyekszik minél 
szélesebb körben megismertetni, és elterjeszteni a bevált módszereket. A későbbiekben 
olyan kutatócsoportként fog működni — remélhetőleg megfelelő körülmények között, 
biológussal kiegészülve —, amely az összes restauráló műhely számára végez majd kísérle
teket, méréseket, új eljárásokat dolgoz ki, új anyagokat, technológiákat próbál ki, és a 
megelőző állományvédelem terén is országos munkát végez.

1973—1982 között a következő nagyobb témákban folytak kísérletek, kutatások:
Papír
— az újságpapírok savtartalmának eredete, mértéke, hatása, semlegesítése;
— a restaurálásban használt papírok összetétele;
— az időtálló újságpapír gyártása; a papír mesterséges öregítésének módszerei; az 

időtállóság értékelésének módja.
Papír és műanyagok együttese, egyes műanyagok alkalmazási lehetőségei
— a papírrestaurálásban használt műanyagok és a papír együttesének változásai a 

mesterséges öregítés hatására; az egyes műanyagok értékelése a restaurálás 
szempontjából;

— a Regnal SÍ oldat alkalmazása a restaurálás különféle eseteiben;
— a polivinil-alkohol fólia alkalmazásának lehetőségei a papír- és pergamenrestaurá

lásban;
Ragasztóanyagok vizsgálata
— a könyv- és papírrestaurálásban használt természetes, természetes alapú és mű

anyagragasztók vizsgálata a ragasztóképesség, biológiai stabilitás, a papírra gya
korolt optikai és kémiai hatás szempontjából;

— a könyvkötőbőrökhöz használt ragasztókhoz keverhető lúgos anyagok hatása 
a bőrök savtartalmára;

A restaurálási technológia egyes területei
— ragasztók (keményítők, állati eredetű fehérjék) leoldása enzimek segítségével;
— enzimek alkalmazása a papírok és a pergamen tisztítására;
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— különféle folttisztítási és fehérítési módok;
— csersavas tinták összetétele és hatásuk a hordozóanyagra;
— elhalványult vas-gallusz tinták kémiai megerősítése;
— a papíröntés technológiai kérdései;
— a papírhasítás új (száraz) technológiájának kialakítására irányuló kísérletek;
— a papírhasítás és a laminálás papírerősítő hatásának összehasonlító vizsgálata;
— a pergamenrestaurálás különféle kérdései; vizsgálatok, kísérletek különböző, 

újonnan megismert anyagokkal és technikai lehetőségekkel.
Az elért eredmények alapján természetesen módosult az OSZK restaurálási gyakor

lata, illetve olyan új technológiák honosodtak meg, amelyek azelőtt ismeretlenek voltak, 
ezeket a sikeres módszereket több restauráló műhely átvette.

Ezek közé tartozik a Regnal SÍ nevű anyag és eljárás, amelynek szabadalmát 1972- 
ben vásárolta meg az OSZK a prágai Állami Könyvtár vegyészétől, és azóta egyedüli 
készítője ennek az anyagnak Magyarországon. Használata elterjedt a restaurátorok között, 
akik az OSZK útmutatásai és tapasztalatai alapján sokoldalúan tudják alkalmazni. Ugyan
csak tőlünk indu|t el az enzimek, elsősorban a keményítőbontó amiláz használata, amely 
nagy segítséget jelent a régi ragasztók addig nehéz, sokszor lehetetlen eltávolításában. 
Az első papíröntő berendezés az országban szintén nálunk készült el, ennek működése 
nyomán konstruálta a következőt a Fővárosi Levéltár restaurátora. A papírhasítás mód
szerét is az OSZK restaurátorai tanulták meg a lipcsei Deutsche Bücherei-ben tett tanul
mányútjaikon, majd bemutatva a magyar restaurátoroknak, közismertté tették az eljárást 
minden előnyével együtt. Biztosak vagyunk benne, hogy amint megkezdődik az OSZK- 
ban üzemszerű alkalmazása, más műhelyek is követni fogják a példát, okulva a tapaszta
latokon.

Az ilyen gyakorlati, technológiai újdonságokon kívül a más jellegű, a régi és új 
anyagok (papír, műanyagok, ragasztók, tinták) tulajdonságait, az egyes restaurálási 
módszerek hatékonyságát (laminálás, papírhasítás, folttisztítás) feltáró kísérletek ered
ményeit különböző fórumokon, többféle módon igyekszünk megismertetni a restaurá
torokkal. Más esetben a figyelmet szeretnénk felhívni, egy-egy nagyjelentőségű problé
mára, aminek megoldására egymagunk nem vagyunk képesek. Rendszeresen részt veszünk 
és előadásokat tartunk a Központi Múzeum Igazgatóság kétévenként rendezett nemzet
közi restaurátor konferenciáin és az évenként rendezett magyar szemináriumokon, vala
mint publikálunk a Műtárgyvédelem c. éves kiadványukban. Az MKE Könyv- és Könyv
tártörténeti Bizottságában tartott előadás és a nyomában a Papíripar c. folyóiratban meg
jelent cikk eredményezte a Diósgyőri Papírgyárral közös, az időtálló újságnyomó papír 
gyártására irányuló munkánkat. A restaurálás iránt országosan növekedő érdeklődést elé
gítette ki az 1980/81-es oktatási évben a TIT Szabadegyetem könyv- és papírrestaurálási 
sorozata, amelynek tematikáját restaurátoraink állították össze, és ők kérték föl az elő
adókat is (természetesen ők is több előadást tartottak). A hallgatók között a szakma
belieken kívül szép számmal voltak érdeklődő kívülállók is, így talán a közvéleményt is 
sikerült formálni bizonyos körben.
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Módszertani segítség, képzés, továbbképzés

A szortiment könyvkötők hiányának enyhítésére két könyvkötő műhelyünkben 
évenként 2—4 könyvkötő ipari tanuló gyakorlati képzését vállaljuk és végezzük. Sok új 
dolgozónk került ki közülük, néhányan restaurátorok lettek, és többen mentek más 
könyvtárakhoz, múzeumokhoz is.

Az OSZK hírlap-állományvédelmi osztályának két munkatársa kezdeményezte és 
vezeti az MKE Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottságán belül alakított Bibliofil Könyv
kötő Munkaközösséget. A munkacsoport célja, hogy fenntartsa, ápolja, terjessze a könyv
kötő mesterség legjobb régi hagyományait, alkalmazza az új anyagokat, technikai lehető
ségeket és érdeklődő amatőrök számára is módot adjon a szakma elsajátítására. Az 1979 
óta, két csoportban működő körnek 20—25 állandó tagja van.

Gyakran kerül sor arra, hogy egy-egy intézmény (elsősorban múzeumok) kérésére 
a könyvkötésben vagy a papírrestaurálásban járatlan restaurátorok (akik más múzeumi 
tárgyakkal foglalkoznak) néhány hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt könyvköté
szetünkben vagy restauráló műhelyeinkben. Ugyancsak 2—2 hetet töltött a műhelyben 
könyvtári és levéltári könyvkötő, akik a restaurálási alapismereteket akarták elsajátítani. 
Többször nyújtottunk segítséget egy-egy probléma gyakorlati megoldásában más intéz
mények restaurátorainak.

A magyar könyv- és papírrestaurátorok szakmai egyesületének megalakítását is az 
OSZK restaurátorai kezdeményezték. Többször rendeztek olyan szakmai összejövetele
ket, melyeken beszámoltak külföldi tanulmányútjaikról, egy-egy érdekes munkát ismer
tettek, bemutattak új restaurálási eljárásokat (papíröntés, papírhasítás). Ezeken a sikeres 
találkozókon 30—40 — természetesen főleg budapesti — könyv- és papírrestaurátor, 
könyvkötő vett részt. Ez az érdeklődés vezetett 1980 januárjában a MTESZ Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesületén belül a restaurátor csoport létrehozásához, amelynek 
keretében szintén több sikeres összejövetelt és gyárlátogatást szerveztünk. Létrehoztunk 
négy munkacsoportot és „Tájékoztató” címmel kiadtunk egy füzetet a külföldi restau
rálási szakirodalomból készített fordításainkból. 1981—82-ben pedig a restaurátorképzés 
megszervezése és bonyolítása áll a tevékenység középpontjában.

Az OSZK restaurátorai az első ifjúsági parlamenten vetették föl először a restaurá
torképzés megoldatlanságát és szükségességét. A későbbiekben ez még többször napi
rendre került, és 1978—79-ben már kilátásban volt, hogy a Központi Múzeum Igazgató
ság restaurátor osztálya (akkor Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ) közép
fokú papírrestaurátor tanfolyamot indít. Akkor azonban ez nem sikerült, ezután a Mű
velődési Minisztériumnál kezdeményeztük a képzés megszervezését. Végül a Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskolával közösen, a MM Könyvtári Osztályának anyagi támo
gatásával 1981-ben sikerült a középfokú képzést megindítani. 1982 szeptemberében a 
második csoport is megkezdte tanulmányait. A kétéves esti tagozatú iskola eddigi két év
folyamára többségükben már könyvkötőként vagy restaurátorként dolgozókat vettünk 
föl. A tanfolyamon a szakma elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatása mellett — amit 
a mi restaurátoraink terveznek, szerveznek és részben tanítanak — az iskola a rajzi és a 
művészettörténeti képzést biztosítja. A kétéves képzés végén a hallgatók szakelméletből
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és szakmai gyakorlatból érettségi vizsgát tesznek, és középfokú könyvrestaurátori szak- 
képzettséget nyernek. A tananyag elméleti része közgyűjteményi alapismereteket, írás- 
és könyvtörténetet, általános, szervetlen és szerves kémiai alapismereteket, a biológia 
bizonyos fejezeteit, anyagismeretet, állományvédelmi ismereteket, a restaurálási folyamat 
elméleti ismereteit és speciális művészettörténeti-technikatörténeti témákat foglal magá
ban. A szakmai gyakorlati órákon kémiai laboratóriumi gyakorlattal, anyagvizsgálat
tal, klíma- és fényerősség-mérésekkel valamint a teljes könyv- és papírrestaurálási folya
mat gyakorlatával foglalkoznak a hallgatók. Az oktatásba egy-egy téma neves művelőjét, 
kutatóját, oktatóját vontuk be, és a restaurálás gyakorlatát is a legjobb magyar restau
rátorok tanítják. Mivel a szakközépiskolának a gyakorlati képzésre alkalmas műhelye 
nincsen, az OSZK egyik restauráló és könyvkötészeti műhelyében tartjuk a gyakorlati 
órákat.

Az első év befejeződése és a második csoport szervezése több megoldatlan kérdésre 
irányította rá a figyelmet. A tanfolyamra jelentkezők alapképzettsége egyre inkább egye
netlen — érettségi, érettségi+rövidebb-hosszabb restaurátori gyakorlat (szakképzettség 
nélkül), érettségi+könyvkötő szakmunkásként végzett munka (eltérő színvonal, követel
mények mellett), érettségi+könyvkötő szakmunkás bizonyítvány és több éves restaurátori 
gyakorlat; ezek a típusok fordulnak elő a jelentkezők között. Amiben egységesek: mind
nyájan könyvrestaurátorok szeretnének lenni, erről bizonyítványt kapni. A munkahelyek 
támogatják tanulmányaikat, szükség van rájuk mint restaurátorokra. Mindenkinek meg 
kell szereznie a könyvkötői ismereteket, ezzel tisztában vannak a jelentkezéskor. Szüksé
gesnek látszik azonban egy alaptanfolyam azok számára, akik sem restaurátori sem könyv
kötő ismeretekkel, készségekkel nem rendelkeznek.

A vidékiek képzése megoldatlan. Szinte teljesen hiányoznak a vidéki könyv- és 
papírrestauráló műhelyek, ugyanakkor restaurálandó állománya sok vidéki intézménynek 
van, a képzés számukra talán még fontosabb volna, mint a budapestieknek, hiszen ők ne
hezebben tudnak tanácsot kérni, tapasztalatokat szerezni (e célból Budapestre kell utaz
niuk). A Szakközépiskola körülményei nem teszik lehetővé, hogy levelező formában 
képezzenek hallgatókat, de a gyakorlatot biztosító Széchényi Könyvtár sem tudná ezt vál
lalni. így a probléma megoldásra vár: a legjobban rászorulók nem tudnak a képzésbe 
bekapcsolódni.
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