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Az idén ün ne pel tük har min ca dik év for du ló ját 
an nak, hogy el in dult a Nem ze ti Könyv tár ban a könyv-
és pa pír res ta u rá to rok kép zé se. Eb bõl az al ka lom ból
hoz tuk lét re a res ta u rá tor kép zést és a res ta u rá to ri mun -
ka rej tel me it be mu ta tó ki ál lí tást. 

Ma gyar or szá gon ez az egyet len olyan szak kép zés,
ahol spe ci á li san a köny vek res ta u rá lá sát le het el sa já tí -
ta ni. A kép zés 1981 szep tem be ré ben in dult az OSZK
res ta u rá tor mû he lyei ak ko ri ve ze tõ i nek, Beöthyné
Kozocsa Il di kó és Kastaly Be at rix irá nyí tá sá val. A tan -
fo lyam az óta is itt zaj lik, a szak mai gya kor la ti órá kat 
a Res ta u rá ló és Kö té sze ti Osz tály jól fel sze relt mû he -
lye i ben tart juk, a gya kor lat ve ze tõk sok-sok éves ta pasz -
ta lat tal ren del ke zõ kol lé gá ink. Ezért ér zi min den 
ma gyar könyv- és pa pír res ta u rá tor „böl csõ jé nek” az
OSZK res ta u rá tor mû he lyét, aho vá min dig vis  sza tér -
het, szak mai kér dé se i re vá laszt lel het. 1981 és 2011 kö -
zött a 12 szak tan fo lya mon ös  sze sen 178 hall ga tó ka pott
OKJ-s könyv- és pa pír res ta u rá to ri szak kép zett sé get
iga zo ló bi zo nyít ványt. Ilyen spe ci á lis és át fo gó kép zés
Eu ró pá ban csak ná lunk van, az itt vég zett ma gyar
könyv res ta u rá to rok szak tu dá sa kül föld ön is el is mert. 

2011. szep tem ber 27-én em lé kez tünk az el múlt 
évek re, kö szön töt tük B. Kozocsa Il di kót és Kastaly
Beatrixot, aki most is szer ve zi az ok ta tást. Az idén 
ép pen vég zõs év fo lyam az ün ne pi ülé sen tar tot ta meg
vizs ga mun ka elõ adá sát, amit a ma gyar or szá gi könyv -
res ta u rá to rok és egy ko ri ok ta tó ik ba rá ti ta lál ko zó ja kö -
ve tett. 

A ki ál lí tást két nagy egy ség re ta gol tuk. Az egyik rész 
a pa pír res ta u rá lás tör té ne té rõl, va la mint a könyv- és 
pa pír res ta u rá to rok kép zé sé rõl szólt. Az el sõ, a pa pír -
anyag meg men té sét cél zó kép zést az 1950-es évek 
vé gén, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban szer vez ték, ahol
az 1956-os for ra da lom ban nagy men  nyi sé gû anyag
szen ve dett tûz- és víz kárt. Jó val ké sõbb, 1974-ben 
in dult a Kép zõ mû vé sze ti Egye tem le ve le zõ ta go za tán
a tárgy res ta u rá to rok ok ta tá sa, ami nek pa pír-bõr szak -
irá nyát má ra sok olyan hall ga tó vé gez te el, aki elõ ször
meg sze rez te a könyv-és pa pír res ta u rá to ri vég zett sé get
is. A ki zá ró lag könyv- és pa pír res ta u rá to ri es ti ta go za tú
szak kép zés 1981 óta fo lyik az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ban, 1990-ig a Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko lá val kö zö sen, az óta pe dig önál ló an, 
a Könyv tá ri In té zet égi sze alatt. Az 1994 óta há rom éves
szak kép zés re meg ha tá ro zott fel té te lek kel le het jelent-

kezni1 és fel vé te li vizs gát ten ni. A tör té ne ti át te kin tés
után tab ló kon mu tat tuk be, hogy a hat fél év so rán a ta -
nu lók nak mi a fel ada ta. A tár lók ban el he lye zett do ku -
men tu mok az adott fél év re jel lem zõ fel ada tok meg ol -
dá sát il luszt rál ták a leg utób bi tan fo lyam hall ga tó i nak
mun ká i ból. A res ta u rá lás elõt ti ál la po tot fo tó kon mu -
tat tuk be, a mun ka fo lya mat meg ér té sét rö vid ös  sze fog -
la ló szö veg se gí tet te. A há rom év alatt a res ta u rá tor ta -
nu lók 12 mil lió fo rint ér té kû res ta u rá lá si mun kát
vé gez tek el a könyv tár do ku men tu ma in. 

A hall ga tók a kép zés so rán szak mai el mé le tet, szak -
mai gya kor la tot, ál ta lá nos és szak mai mû vé szet tör té -
ne tet, va la mint raj zot ta nul nak. A szak mai tan anyag
két nagy rész re oszt ha tó: az el sõ más fél év ben a nem
könyv for má jú, egyes la pok ból ál ló pa pír- és per ga men
do ku men tu mok, va la mint a gra fi kák és fény ké pek
anya ga it, res ta u rá lá su kat sa já tít ják el. A má so dik más -
fél év ben pe dig a kü lön fé le kö té sû köny vek anya ga it,
fel épí té sét, kö tés tech ni ká ját és res ta u rá lá sát ta nul ják. 
A szak mai el mé le ti és gya kor la ti is me re tek jobb el sa já -
tí tá sa ér de ké ben, ed dig 24 kü lön fé le té má jú tan fo lya mi
tan könyv je lent meg a könyv tár ki adá sá ban. A zá ró -
vizs gá ra a hall ga tók vizs ga mun kát ké szí te nek egy pa -
pír- vagy per ga men do ku men tum és egy bõr- vagy per -
ga men kö té sû könyv res ta u rá lá sá ból, amit egy rész le tes
írott, raj zolt és fény ké pes res ta u rá lá si do ku men tá ció
egé szít ki. A res ta u rált vizs ga mun kát nyil vá nos elõ adá -
son kell be mu tat ni uk és meg vé de ni ük. 

A ki ál lí tás má so dik nagy egy sé ge ar ról szólt, hogy 
mi vel fog lal ko zik egy könyv res ta u rá tor. So kan gon -
dol ják úgy, hogy mun ká ja ab ból áll, hogy vis  sza ír ja 
a betûket…

Amíg a könyv tá ros, az ol va só, a ku ta tó ér dek lõ dé se 
a köny vek tar tal má ra, az in for má ci ó ra irá nyul, ad dig 
a res ta u rá tor ma gát az in for má ció hor do zó ját ve szi
szem ügy re, az az fi gyel me a köny vek kö té sé nek tech ni -
kai rész le te i re, an nak anya ga i ra, mint a pa pír, a bõr, 
a per ga men, a tin ták, a fes té kek, a pe csé tek, a ra gasz tó -
anya gok, a tex ti lek ál la po ta fe lé irá nyul. Mi u tán fel -
mér te és le je gyez te a do ku men tu mok ká ro so dá sa it, el -
ter ve zi a mun ka me ne tét. A res ta u rá lás so rán meg ál lít ja
a ká ros ké mi ai le bon tó fo lya ma to kat, hely re ál lít ja a fi -
zi kai ká ro so dá so kat, ki egé szí ti a hi á nyo kat. Mind ezt
olyan mó don te szi, hogy a vég ered mény a leg job ban
kö ze lít sen az egy ko ri ál la pot hoz, per sze nem lep lez ve
az el múlt évek, év szá zad ok nyo ma it sem. A mun ka 
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so rán a fel hasz nált anya gok nak és könyv kö té si tech ni -
kák nak egyez nie kell az ere de ti vel. Fon tos, hogy a res -
ta u rá lá si fo lya mat vis  sza for dít ha tó le gyen, az az a fel -
hasz nált ra gasz tó anya gok, be épí tett ki egé szí té sek
eset leg ké sõbb kön  nyen el tá vo lít ha tó ak le gye nek, és ne
ká ro sít sák a do ku men tu mot. Ezért a könyv res ta u rá to -
rok nak is mer nie kell min den olyan anya got és könyv -
ké szí té si tech ni kát, amit az el múlt év szá zad ok ban
hasz nál tak a ré gi mes te rek, va la mint is mer nie kell azo -
kat az új anya go kat, vegy sze re ket, ra gasz tó kat, me lye -
ket a ká ro sí tás ve szé lye nél kül al kal maz hat. A res ta u-
 rá to rok vi gyáz zák a do ku men tu mo kat a rak tá ro zás,
ki ál lí tás so rán is. Meg tud ják mon da ni, hogy mi lyen
kör nye ze ti kö rül mé nyek (hõ, fény, pá ra) meg fe le lõ ek 
a kü lön fé le ér zé keny sé gû in for má ció hor do zók nak, va -
la mint mi lyen az ide á lis ki ál lí tá si ins tal lá ció, vagy tá ro -
ló esz köz a szá muk ra.  

A ki ál lí tá si tab lók vé gig ve zet ték a lá to ga tót az egyes
mun ka fo lya mat okon, be avat va õket a könyv res ta u rá to -

ri mun ka „lát ha tat lan” rész le te i be, va la mint meg mu -
tat va egy-egy do ku men tum faj ta ese té ben, hogy mi lyen
ál la po tú volt és mi lyen lett res ta u rá lás után. A tár lók -
ban el he lye zett ma ket te ken ke resz tül rá cso dál koz hat -
tak ar ra, hogy pl. hány fé le fû zés tí pust és orom sze gõ faj -
tát hasz nál tak az el múlt év szá zad ok so rán a köny vek
ké szí té sé hez. A könyv res ta u rá to rok ér de kes szer szá -
mai, mun ka esz kö zei, ki sebb la bor esz kö zök, kü lön fé le
bõr- és pa pír min ták vet ték kö rül a be mu ta tott res ta u rált
köny ve ket, me lyek a vég zõs hall ga tók vizs ga mun kái
vol tak. Nagy si kert ara tott a ki ál lí tás ve ze tés sel egy be -
kö tött finisszázsa, mi kor ki nyi tot tuk a tár ló kat, és az
ad dig nem lát ha tott rész le tek re is fény de rült.

Ér di Marianne
erdima.at.oszk.hu

1 Rész le tek az OSZK Könyv tá ri In té zet hon lap ján:
http://ki.oszk.hu/content/okjkepzesek
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