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„Egy hely, ahol az évszázados technikák,
bőrök megelevenednek, és belőlük szemetlelket gyönyörködtető remekek születnek.”
A Károly körúti Alexandra Könyvesház új szolgáltatással vár mindenkit, aki kíváncsi a hagyományos könyvkötészeti fortélyokra vagy régi
könyveit szeretné megfelelő szakértelemmel
rendbe hozatni, restaurálni. De azokat is várják,
akik valami új kalandra vágynak és egy különleges, egyedi, saját ízlésük szerinti bőrkötéses
könyvet szeretnének készíttetni, maguknak vagy
ajándék gyanánt.
Ennek a különleges helynek a megnyitóünnepségére 2010. szeptember 23-án került sor.
A műhely és a mesterek bemutatását barátjuk
Vujity Tvrtko vállalta magára. Oly módon, hogy
kicsit a laikus szemével kérdezte Rétfalvi Orsolyát – aki egyben a műhely megálmodója –
mindazokról a titkokról, amit egy ilyen tradicionális könyvkötő műhely magában rejt. Az interaktív párbeszédnek köszönhetően megtudtuk,
hogy Rétfalvi Orsolya könyv- és papírrestaurátorként éveken keresztül a Baranya Megyei Levéltár restaurátorműhelyében dolgozott, ahol
is igen értékes relikviák restaurálását végezte.
Többek között a nevéhez fűződik a Klimó-gyűjtemény darabjainak és a pécsi Püspöki levéltár
kézzel festett térképtárának restaurálása. 2003ban férjével, Erdős Tiborral önálló könyvkötő
és restauráló műhelyt nyitottak Pécs belvárosában a Ferencesek utcájában. Innen már nem
nehéz kitalálni, honnan a kapcsolat az Alexandra Kiadóval és annak tulajdonosával, Matyi Dezsővel. A merész és nem mindennapi vállalkozás, hogy Budapestre telepítsék műhelyüket,
ennek a kapcsolatnak köszönhetően született
meg. Az értékes és muzeális gépek nem csak látványnak szépek, de mind működőképesek, és
nagyon kevés kivételével, semmilyen energiaforrásra nincs szükség a működtetésükhöz. Ennek bemutatására, a meghívott vendégek maguk
is kipróbálhattak néhány kötészeti műveletet.

70

MAGYAR GRAFIKA 2010/5

Rétfalvi Orsolya bemutatása

Vujity Tvrtko hasonlatával élve, olyan, mint a
„látványpékség”, csak ez egy „látvány könyvkötő műhely”, ahova a nyitvatartási időben
bármikor be lehet menni, és szinte a megrendelő szeme láttára vagy akár annak bevonásával készítik el álmai könyvét. Az anyagok és a
gépek nincsenek elzárva, mint egy kiállításon,
szem előtt vannak, minden kézzel fogható, tapintható. Ilyen módon lehetőség van a műhelyben a könyvkötőművészet alapjainak elsajátítására, szervezett foglalkozás formájában,
ahogy ezt korábban Pécsen is tették. A műhelyben szívesen látnak olyan családokat, baráti
társaságokat, cégeket vagy iskolákat, akik szeretnének megismerkedni a papír és a könyv
történetével és a régi gépek használatával. Reméljük, mi budapestiek értékelni fogjuk, hogy
egy ilyen szakmai kuriózummal gazdagodott a
városunk, és élünk a könyvkötő műhely adta
lehetőségekkel.
A könyvkötő műhely címe:
Alexandra Könyvesház, Budapest, Károly körút 3/c
Telefon: 478 8080
E-mail: könyvkötészet@alexandra.hu
Nyitva tartás: H–P: 9–1230, 1230–18 óráig, illetve
előzetes egyeztetés alapján.

