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ÖSSZEFOGLALÓ 
A ZALA MEGYEI MÚZEUM ISKOLATÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNYÉNEK RESTAURÁLÁSÁRÓL 
 

 
A zalaegerszegi Göcseji Múzeum 1994-ben segítségért fordult könyvtárunkhoz egy 

speciális gyűjteményrész megóvása ügyében. Áttekintve iskolatörténeti 
gyűjteményüket, számos dokumentumról derült ki, már elodázhatatlan az 
állagmegóvásuk. A vizsgálatok 79 dokumentumnál tártak fel beavatkozásra váró 
állapotromlást. Mivel intézményünk saját állományának rendbetétele is folyamatos 
munkát igényelt, így csak évi két-három dokumentum rendbetételét vállalhattuk fel. 
Gyakran lassította a folyamatot, hogy  a múzeum éppen aktuális kiállítására készülő 
sürgős „postamunkája” háttérbe szorította e tevékenységet. Így előfordult olyan év, 
hogy a tervezett munka szünetelt. Idén készül el az utolsó könyv, így befejezettnek 
nyilváníthatjuk a nem kis projektet. A restauráláshoz szükséges anyagokat, mint 
alkohol, ragasztó, javításra japánpapír, borítóvászon a múzeum biztosította a 
szakmunkát pedig jószomszédi szolgálatként segítségként adta a megyei könyvtár. 

A sorrendet az áttekintés után felmért állapot határozta meg. A dokumentumok 
többségét papírborítású tankönyvek és tanulást elősegítő kiadványok adták. Ezeknél 
jellemző volt a borító koszosodása, elrongyolódása, gyakori volt a vízfolt és tárolásból 
adódóan (padlás, pince) megjelenő penész és sárfolt. A teljes állomány laponkénti 
portalanítása volt az első lépés. Bár a pH vizsgálatoknál nem minden dokumentum 
igényelte a savtalanítást, mégis úgy döntöttem, hogy ezt a folyamatot mindig elvégzem, 
hisz nem valószínű, hogy lesz alkalom még egyszer az állagmegóvásra. A semlegesítést 
nedves tisztítás előzte meg, az enyhén lúgos tartományt pedig kalcium-hidroxidos 
oldattal állítottam be. A fellelt, de már általában nem aktív penészfoltokat alkoholban 
oldott timollal kezeltem. A nagyobb védelem érdekében a papírborítású dokumentumok 
többsége keménytáblás vászonborítást kapott, amire az eredeti címlap került. A 
javításokhoz, erősítésekhez lúgosra pufferolt japán papírt használtam. 

A végén - úgy gondolom - érdemes összefoglalóként felsorolni az elkészült 
dokumentumokat. Nem tagadom, a munkám során gyakran belelapoztam egy-egy 
könyvbe, iratba és nagy élvezettel olvastam fel érdekes részeket kolleganőimnek. Sokan 
nem is tudják, milyen értékes művek, alusszák többszázéves álmukat az ódon raktár 
falai között. Mindenkinek, a kik szeretnek jókat mosolyogni, ajánlom Guttenberger Pál: 
Iskolai képek a jövő századból (1895) című munkáját.  

 
Bár talán furcsa, hogy a készítő mond köszönetet, de örülök, hogy hozzám került ez 

a munka, végig nagyon szerettem, változatos és rendkívül érdekes volt. 
     
 

Iskolatörténeti gyűjtemény restaurált dokumentumai 
 
1 Kalendárium 1844 
2 Csodák könyve 1914 
3 A magyar politikai szónoklat kézikönyve 1866 
4 A magyar politikai szónoklat kézikönyve II. kötet 
5 Szent Biblia azaz istennek… (Károli) 1914 
6 Hármas kis tükör 
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7 A szerjfa és selyem bogár neveléséről való oktatás  
8 Szalay Imre magyar nyelvtudománya 
9 Magyar ortographia, avagy írástudomány 
10 Evangyeliomok a magyar nemzeti oskolákat gyakorló kisdedek számára Buda 

1781 
11 Réztolli Mihály: Tanügyi tárczák Zalaegerszeg 1901 
12 Lekcziók, Epistólák és evangyelomok … Buda 1817 
13 Természetrajz felsőbb leányiskolák első osztálya számára 
14 A földtan alaprajza Buda 1842 
15 Ági cserkész lesz 1929 
16 Nagymagyarországért! Legszebb hazafias költemények gyűjteménye                     

Debrecen1926  
17 Középiskolai almanach 1915 
18 Az országos Középtanodai Tanáregylet közlönye 1878/79 
19 Az országos Középtanodai Tanáregylet közlönye 1877/78 
20 Magyar gyermekek olvasókönyve az elemi népiskolák V-VI. oszt. 

számára1927 
21 Elemi földrajz a zalavármegyei elemi népiskolák 3-ik oszt. számára 1899 
22 A magyar nemzeti irodalom története és olvasókönyv felső kereskedelmi…  

1912 
23 Katholikus falusi iskolások olvasókönyve… 1907 
24 Magyar nemzeti olvasókönyv… 1896 
25 Bábaképző tanfolyam oklevele 1911 
26 Zala vármegye térképe 
27 Természettudományos tankönyv töredéke  
28 Pósa Lajos: Hazafias versek 
29 Gótbetüs német írásra oktató tankönyv töredéke 1920(?) 
30 Ellenörző könyv 1926. Ipari tanonc 
31 Iskolai atlasz Márki-Kogutowicz 1910-es évek 
32 Zászlónk diáknaptár 1911-12 
33 Zászlónk diáknaptár 1914-15 
34 Jákly Ilona polg.IV.B.o. német nyelvkönyve 
35 Anatómia tankönyv XVII.sz. 
36 A M.Kir. Áll. Keresk.  Tanárképző Intézet jelentése 1912-13 
37 Jegyzőkönyv a Zalaegerszegi Áll. Elemi isk… értekezletéről 1915 
38 A Zalaegerszegi Központi elemi iskola iktatókönyve 1896 
39 Tanférfiak, Szülék s Nevelők Évkönyve 1860 
40 Zalavármegye földrajza ...1923 
41 Zalavármegye rövid földrajza 
42 Magyar tankönyv. Elemi népiskolák németajkú tanulói számára 1924 
43 Az élet számokban katholikus elemi népiskolák számára 1927 
44 Írás és olvasás tankönyv elemi iskolák 1. osztálya számára 
45 Elemi népiskolai értesítő könyvecske 1921 
46 Bizonyítvány magán czipészipari szakiskola 1923 
47 Zalaegerszeg város III. ifjúsági előadás: Julius Caesar 1902 
48 Pais Dezső szépírás dolgozata 
49 Pais Dezső elemi népiskolai bizonyítványai, 1896 
50 Pais Dezső elemi népiskolai bizonyítványa 1895 

 54



MMŰŰHHEELLYY  

 55

51 Pais Dezső elemi népiskolai bizonyítványai, 1896 
52 Pais Dezső elemi népiskolai bizonyítványai, 1896 
53 Betütábla szemléltetőeszköz 
54 Szemléltető betűtábla 
55 Szemléltető tábla 
56 Szemléltető tábla 
57 Szemléltető tábla 
58 Szemléltető betűtábla 
59 Laky Anna ceruzarajza 1899 
60 Az egyházas és Ozmán Büki tankötelesek után…. 1898/99 
61 Az 1898 és 1899 éveki kiadások az iskola jövedelméről 
62 Nyugta orgonálási díjról 1890 
63 Jegyzőkönyv az Egyházas-Büki 1895… tartott….közgyűlésről 
64 Kántortanítói díjlevél másolata 1892. 
65 Kántortanítói díjlevél másolata 1892. 
66 Jeles írók iskolai tára 1904 
67 Betűvetés hangutánzó ABC Kath.elemi iskolák számára 
68 Fonomimikai előgyakorlatok 1903 
69 Ferenczi István: Amit jónak hittünk az iskolában 1941 
70 Samu József: Élet- és nevelési rajzok 1895 
71 Az Országos Magyar Iskola-Egyesület naptára 1912. Évre 
72 Neveléstan tanítóképző-intézeti növendékek…. 1896 
73 Bodnár Gáspár: Az iparos tanonczok oktatásáról 1896 
74 Guttenberger Pál:Iskolai képek a jövő századból 1895 
75 Tudományok csarnoka III. Népszerű csillagászat. 1894 
76 Vaday József: A madarak és fák napja 1907 
77 Zala - Vármegye térképe, Kogutowicz 
78 Természettudományi szemléltetőeszköz papírdobozban 
79 Természettudományi szemléltetőeszköz papírdobozban 

 
       

Cserhalmi Henriette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cserhalmi Henriette a Könyves Vasárnapon az olvasókat is  
beavatta a restaurálás műhelytitkaiba 




