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Kelebia térkép 

Jelzet 3.1.3.2. 1776 
Történelmi Levéltár Szabadka 

 

 

KONZERVÁLÁS – RESTAURÁLÁS MENETE 
 

                                                              

A restaurált dokumentum latin nyelvű, kézzel rajzolt/festett térkép, Kelebiát és környékét ábrázolja, 

1776-ban készült, szerzője Carolum Leopoldum Kovács. Mérete 500x680x0,4mm, 

vászonhordozóval 1mm. Fehér színű, gépi merített papírra készült, kettős keret szegélyezi. A 

bejegyzések vas-gallusz tintával íródtak, színezéshez halványzöld, sötétebb zöld, kék, piros, barna, 

sárga és fekete színezéket használtak. A térképen és hordozón számos szakadás, repedés és 

nagyméretű hiány keletkezett, részben helytelen tárolás, részben penészkár miatt. A törések mentén 

a por és légköri szennyeződések jobban lerakódtak a papírban, sötét csíkot hagyva maguk után. A 

felülete rendkívül szennyezett, vízfoltos volt. A penész által meggyengült részeket korábban 

próbálták megerősíteni valamilyen ismeretlen eredetű sötét színű ragasztóval, ami elszínezte, 

törékennyé, és merevvé tette ezeket a részeket.      
                                       

 
 

Nedves kezelést megelőző lépések    

 A restaurálást a térkép pontos állapotleírása előzte meg, fotókkal kiegészítve. A felületet 

állapotleírást követően először puha ecsettel megtisztítottam a vastagon lerakódott portól, és egyéb 

szennyeződésektől. Szike segítségével lepattintottam az iszapszerű lerakódásokat, majd radírszivacs 

és puha törlőgumi segítségével óvatosan leradíroztam.  

A térkép levált egyes részeken a hordozóról, amit sötét színű, ismeretlen eredetű, sötét, vastag 

ragasztóréteggel rögzítettek vissza. Ez a réteg elszínezte, valamint vastaggá és törékennyé tette a 

térképet. A vászonhordozó felső 1/3részét sikerült szárazon eltávolítani, az alsó részeket gőz 



segítségével lazítottam fel. A vastag ragasztórétegek több fajta ragasztóval voltak rögzítve. Ezeknek 

egy részét cellulóz alapú ragasztóval duzzasztottam, más részét pedig csak a nedves tisztítás során 

tudtam eltávolítani. A vászonhordozó eltávolítása után vastag ragasztóréteg maradt a papír 

felületén, ennek nagy részét szike segítségével távolítottam el. Száraz tisztítás után oldáspróbát 

végeztem a színezékeken és festékeken.  

 
A vászonhordozó leválasztása 

Anyagvizsgálatok  

A papír pH értékét ”Radelkis” OP-211/2 típusú digitális műszerrel, kombinált felületi 

üvegelektróddal mértem meg, melynek értéke 5,6 pH és 6,5pH között volt. 

Rostvizsgálat céljára mintát vettem egy információt nem tartalmazó erősen sérült részről. A 

vizsgálatra szánt mintát 24 órán át desztillált vízben ázni hagytam. Mivel a minta erősen 

szennyezett volt, ezért áztatás után 1%-os NaOH oldatban forraltam, amit 0,1n sósavval történő 

semlegesítés követett. Az így előkészített rostokat tárgylemezen bonctűk segítségével 

szétbontottam. A vizsgálatokhoz Herzberg- és Wiesner-reagenst is használtam. A Herzberg-reagens 

vörösbarna színreakciót mutatott mely arra utal, hogy len rostokból készült a papír, a Wiesner-

reagens kimutatta, hogy lignin-tartalmú rostot nem tartalmaz a papír. A Biuret-próba kimutatta, 

hogy a vizsgált ragasztóanyag fehérje (enyv és/vagy zselatin) A kálium-jodidos jód oldat reakciója 

pedig keményítő jelenlétére utalt.  

 
Anyagvizsgálati eredmények: 

 

1. Papírvizsgálati módszerek 

Felületi pH mérés 

Vizsgált rész Felületi pH érték 

vízfolt  6,5 pH 

penészfoltos rész 5,6 pH 

festett rész 6,2 pH 

2. Tinta- színezék– és festékanyagok vizsgálata 

 Oldódási vizsgálatok 

Vizsgált 

festékanyag 
Víz Alkohol 

2%-os 

Kluzel oldat 

3%-os 

zselatin oldat 

5%-os 

Paraloyd oldat 

halványzöld enyhén oldódott nem oldódott fixálta – – 

sötétzöld enyhén oldódott nem oldódott fixálta – – 

bordó levérzett nem oldódott – – fixálta 

piros enyhén oldódott nem oldódott fixálta – – 

barna nem oldódott nem oldódott – – – 

kék oldódott nem oldódott – – fixálta 

citromsárga enyhén oldódott nem oldódott fixálta – – 

narancssárga nem oldódott nem oldódott – – – 

fekete nem oldódott nem oldódott – – – 

vas-gallusz tinta enyhén oldódott nem oldódott – fixálta – 

 



Nedves kezelés 

A penészfoltos részeket nedves kezelés előtt 2%-os poli-vinil-butirál oldattal erősítettem meg. A 

színezékek és festékek fixálását követően a mosást zsír-alkohol-szulfát 15%-os vizes oldatában 

végeztem, a ragasztóanyagok és makacs szennyeződések eltávolításához Digestal nevű zsír-, 

keményítő- és fehérjebontó enzimeket is tartalmazó anyagot adtam a mosóvízhez. A 

szennyezőanyagok és ragasztók eltávolítását puha ecsettel segítettem. Ezt követően kézmeleg 

csapvízzel öblítem a térképet, majd levegőn megszárítottam. A makacs vízfoltokat és zsíros 

ujjnyomokat 1:1 arányban kevert 6%-os hidrogén-peroxid és 3%-os bórax-oldat keverékével 

permetezéssel hátoldalról fehérítettem, sajnos így sem tűntek el teljesen, de a papír és 

festékanyagok védelme miatt további fehérítés nem állt módomban. A megkeményedett 

ragasztóréteg eltávolítására és a papír törékenységének megszüntetésére pasztát készítettem 

mikrokristályos cellulózból benzinnel, ahol a hordozóanyag glutofix-por. A pasztát a felkenés után 

polietilén fóliával befedtem, hogy lassabb legyen a párolgás, majd levéve hagytam teljesen 

megszáradni, így a kioldott viaszos szennyeződés beszívódik a hordozóanyagba, amit le lehetett 

puha ecsettel seperni. A tisztítást több lépcsőben ismételni kellett. A semlegesítést kalcium-hidroxid 

félig telített oldatában végeztem, majd ezután levegőn szárítom a lapot.    

 Javítás, kiegészítés, kasírozás 

A hiányok pótlását száraz állapotban hátoldalról rizspapírral végeztem. Színoldalról előre kiöntött 

megfelelő színű és vastagságú öntött papírral cellulóz alapú ragasztó segítségével pótoltam a 

hiányokat. A pótló papír az eredetivel megegyező-, és összetételű rostokat tartalmaz, színben 

hasonló, de nem pont megegyező az eredetivel. Utánenyvezésre 1%-os Kluzel oldatot használtam. 

Javítás után a térképet hátoldalról vastag japán papírral erősítettem meg teljes felületen. 

Kasírozáshoz műanyag ragasztó és rizskeményítő 1:1 arányú keverékét használtam, a szárítást 

kíméletes lenehezítéssel szívópapírok és filcek között végeztem. A restaurálási tervtől eltérően nem 

kasíroztam vászonra a térképet, mivel a japán papír is elegendő tartást és stabilitást biztosít, ezért a 

vászonhordozó felragasztása szükségtelennek bizonyult. 

Retusálás  

Retusáláshoz akvarellfestéket használtam. Mivel a térkép egyedi, kézzel készült darab, ezért csak a 

keret és azok a részek lettek retusálva, melyek egyértelműek voltak.  

Védőtok készítése 

A térkép számára savmentes kartonból palliumot készítettem, amely megvédi a környezeti 

hatásoktól, és mechanikai sérülésektől. A térkép szállításához és tárolásához szürkelemezből tárolót 

készítettem. A lemezeket könyvkötő vászonnal és műanyag ragasztóval rögzítettem. A mappa 

zárását Köpper szalaggal oldottam meg. 

A restaurálás – konzerválás során felhasznált anyagok 

– száraz tisztításhoz: - TK plast vinil radír 

                             - radírszivacs 

                             - megerősítéshez poli-vinil-butirál (retarder medium) 2%-os oldata 

                             - fixáláshoz 2%-os Kluzel oldat, 5%-os Paraloyd oldat, alkohol, 3%-os     

                               zselatin oldat 

– nedves kezeléshez: - anyagvizsgálathoz különböző reagensek 

                                   - mosáshoz Digestal 15%-os zsíralkohol-szulfát vizes oldata      

                                   - fehérítésre 1:1 arányban kevert 6%-os hidrogén-peroxid és 3%-os    

                                     bórax-oldat keveréke 

                                   - semlegesítéshez kalcium-hidroxid félig telített oldata 

                                   - ragasztó eltávolításához mikrokristályos cellulóz, benzin 

                                   - utánenyvezésre Klucel 1%-os oldata 

– javításhoz - kiegészítéséhez: - 35
o
SR őrlésfokú len- és szulfátos fenyőcellulóz valamint  

                                                    kevés foszlatott pamutrostot tartalmazó papírpép 

                                                  - papír színezésére Cartasol és Pergasol nevű direkt színezékek  

                                                  - javításhoz rizspapír  

                                                  - kasírozáshoz 2ív vastag japánpapír 

                                                  - ragasztáshoz műanyag ragasztó és rizskeményítő 1:1 arányú                      

                                                    keveréke 



– retusáláshoz, védőtok készítéséhez: - akvarell-festék 

                                                             - pallium készítésére 2ív savmentes karton 

                                                             - védőtok kialakításához 2ív szürkelemez 

                                                             - könyvkötő vászon 

                                                             - Köpper szalag 

A térkép restaurálása 70h vett igénybe. A restaurált térkép megtekinthető a Szabadkai Történelmi 

Levéltárban. 

Javaslat a műtárgy további kezeléséhez 

A térkép tárolását 40-50%-os relatív légnedvességtartalmú, 20°C hőmérsékletű, fény- és pormentes 

raktárban, a számára kialakított tároló mappában javaslom. 

Az alacsonyabb páratartalom a ragasztóanyagok kiszáradását okozhatják, melynek 

következményeként a térkép vetemedhet. A magasabb hőmérséklet és a fény a szerves savak 

bomlását katalizálhatják. 

Kiállítás alkalmával a megvilágítás fényerejét 50 lux-ra kell korlátozni. 

 

 

                                                                                                                  A restaurálást végezte 

                                                       Gyurik Melinda könyv- és papírrestaurátor  

 

 
A térkép hordozó nélkül restaurálás előtt 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



Maria Theresiopolis szabad királyi város 

Jelzet F. 3 3.1.1.2. 1822 

Történelmi Levéltár Szabadka 

 

KONZERVÁLÁS – RESTAURÁLÁS MENETE 
 

A restaurált dokumentum német nyelvű, kézzel rajzolt/festett térkép, Josepho Wüstinger készítette 

1822-ben, Regina barát ábrázolja, amelyet később feltöltöttek és ahol kialakították Szabadka mai 

központját. Mérete 428x108x0,2mm. Fehér színű gépi merített papírra készült. A térképet fekete 

keret szegélyezi. Színezéshez a zöld, kék, piros, barna, sárga különböző árnyalatait és fekete 

színezéket használtak. A térképen található több tinta bejegyzés és aláírás is. A térképet nem 

kasírozták fel. Két 57x42,8cm méretű lap összeragasztásával érték el a kellő méretet. A térképet 

korábban harmonikaszerűen hajtogatták és tárolták, a ki- és behajtogatások meggyengítették a 

hajtásvonalak mentén a papírt. A dokumentum három részre szakadt, a hajtásvonalak mentén 

repedezett, gyenge volt a papír a festékréteg hiányos. 

A térkép felülete szennyezett, foltos- az élek és sarkak szakadtak és hiányosak voltak. Korábban a 

térképet celluxszal „javították”, a cellux fóliarétege levált, a ragasztóréteg beivódott a papírba 

sárgásbarna elszíneződéseket hagyva maga után. A szakadásokon és hiányokon kívül vízfoltok, 

zsíros ujjnyomok, légypiszokfoltok, foxingfoltok valamint por és légköri szennyeződések által 

okozott foltok voltak a dokumentumon.  

 

Nedves kezelést megelőző lépések    

A restaurálást a dokumentum pontos állapotleírása előzte meg. A dokumentálást fotókkal 

egészítettem ki. A felületet állapotleírást követően először puha ecsettel megtisztítottam a lerakódott 

portól, és egyéb szennyeződésektől, majd radírszivacs és puha törlőgumi segítségével óvatosan 

leradíroztam. A térképet korábban celluxszal „javították”. A hordozót szike segítségével 

mechanikus úton távolítottam el, a ragasztóréteget szívópapíron acetonos vatta segítségével 

távolítottam el a papírból. 

Anyagvizsgálatok  
A papír pH értékét ”Radelkis” OP-211/2 típusú digitális műszerrel, kombinált felületi 

üvegelektróddal mértem meg, melynek értéke 6,4 pH volt. 

 

Anyagvizsgálati eredmények: 

 

Tinta- színezék– és festékanyagok vizsgálata 

Oldódási vizsgálatok 

Vizsgált 

festékanyag 
Víz Alkohol 

2%-os Kluzel 

oldat 

5%-os Paraloyd 

oldat 

zöld enyhén oldódott nem oldódott fixálta – 

rózsaszín enyhén oldódott nem oldódott fixálta – 

piros nem oldódott nem oldódott – – 

kék oldódott nem oldódott fixálta – 

barna nem oldódott nem oldódott – – 

sárga enyhén oldódott nem oldódott – fixálta  

fekete nem oldódott nem oldódott – – 

vas-gallusz tinta nem oldódott nem oldódott – – 

 

Nedves kezelés 

A színezékek és festékek fixálását követően a mosást zsír-alkohol-szulfát 15%-os vizes oldatában 

végeztem, a makacs szennyeződések eltávolításához Digestal nevű zsír-, keményítő- és 

fehérjebontó enzimeket is tartalmazó anyagot adtam a mosóvízhez. A szennyezőanyagok 

eltávolítását puha ecsettel segítettem. Ezt követően kézmeleg csapvízzel öblítem a térképet, majd 

levegőn megszárítottam. A makacs vízfoltokat és zsíros ujjnyomokat 1:1 arányban kevert 6%-os 

hidrogén-peroxid és 3%-os bórax-oldat keverékével permetezéssel fehérítettem, sajnos így sem 



tűntek el teljesen, de a papír és festékanyagok védelme miatt további fehérítés nem állt módomban. 

A semlegesítést kalcium-hidroxid félig telített oldatában végeztem, majd ezután levegőn szárítom a 

lapot.     

Javítás, kiegészítés, kasírozás 

A repedések és szakadások javításhoz és megerősítéséhez Filmoplast P-t használtam. Ez japánpapír 

egy oldalon ragasztóréteggel bevonva. A nagyobb hiányok kiegészítését színben és vastagságban az 

eredeti papírhoz igazodó gépi papírral pótoltam. A törésvonalakat japán filter papír csíkkal 

erősítettem meg kasírozás előtt, majd a szelvényeket egyenként hátoldalról teljes felületen 

rizspapírral kasíroztam.  

Retusálás, védőtok készítése 
Retusáláshoz akvarellfestéket használtam. A térkép számára savmentes kartonból palliumot 

készítettem, amely megvédi a környezeti hatásoktól, és mechanikai sérülésektől. A térkép 

szállításához és tárolásához szürkelemezből tárolót készítettem. A lemezeket könyvkötő vászonnal 

és műanyag ragasztóval rögzítettem. A védő fülek 250g-os kartonból készülnek. A mappa zárását 

Köpper szalaggal oldottam meg. 

A restaurálás – konzerválás során felhasznált anyagok 

– száraz tisztításhoz: - TK plast vinil radír 

                             - radírszivacs 

                             - fixálásra 2%-os Kluzel oldat, 5%-os Paraloyd oldat 

                             - etil-alkohol, aceton 

– nedves kezeléshez: - mosáshoz Digestal 15%-os zsíralkohol-szulfát vizes oldata      

                                   - fehérítésre 1:1 arányban kevert 6%-os hidrogén-peroxid és 3%-os    

                                     bórax-oldat keveréke 

                                   - semlegesítéshez kalcium-hidroxid félig telített oldata 

– javításhoz – kiegészítéséhez: - eredetihez hasonló vastagságú és színű pótló papír 

                                                  - javításhoz Filmoplast P 

                                                  - javításhoz japán filter papír 

                                                  - ragasztáshoz Glutofix, cellulóz alapú ragasztó, műanyag    

                                                    ragasztó és keményítő 

                                                  - kasírozáshoz rizspapír                                                

– retusáláshoz, védőtok készítéséhez: - akvarell-festék 

                                                             - pallium készítésére 2ív savmentes karton 

                                                             - védőtok kialakításához 2ív szürkelemez 

                                                             - könyvkötő vászon 

                                                             - Köpper szalag 

 

A térkép restaurálása 40h vett igénybe. A restaurált térkép megtekinthető a Szabadkai Történelmi 

Levéltárban. 

Javaslat a műtárgy további kezeléséhez 

A térkép tárolását 40-50%-os relatív légnedvességtartalmú, 20°C hőmérsékletű, fény- és pormentes 

raktárban, a számára kialakított tároló mappában javaslom. 

Az alacsonyabb páratartalom a ragasztóanyagok kiszáradását okozhatják, melynek 

következményeként a térkép vetemedhet. A magasabb hőmérséklet és a fény a szerves savak 

bomlását katalizálhatják. 

Kiállítás alkalmával a megvilágítás fényerejét 50 lux-ra kell korlátozni. 

 

 

                                                                                                                  A restaurálást végezte 

                                                       Gyurik Melinda könyv- és papírrestaurátor  

 

 

 

                                            
 



 
A térkép három cikkelyre volt szakadva 

 
A térkép restaurálást követően 

 
Régi cellux ”javítás” restaurálás előtt és után 



 
A háromba szakadt térkép hátoldala, a hajtások mentén repedezett szennyezett volt 

 
 

 
A hajtásvonalak mentén a szelvények elrepedtek elszakadtak 



 
Régi ragasztónyomok, levált fóliaréteg a ragasztóréteg színes elszíneződést hagyott maga után 

 
A hátoldal egy részletén látszanak a cellux nyomok és a hajtásokban meggyengült papír 

 
 

 



Helyzetrajz Szabadka város kövezési tervezetéhez 1. szakasz Főtér –Szeged–zombori út 

Jelzet F.3 3.1.1.8. 1878 

Történelmi Levéltár Szabadka 

 

 

KONZERVÁLÁS – RESTAURÁLÁS MENETE 

 

 
A restaurált dokumentum magyar nyelvű, kézzel rajzolt/festett helyrajz, Tót Sándor készítette 1878-

ban. Mérete 480x1390x0,5mm. Fehér színű gépi papírra készült, színezéshez a zöld, kék, és piros 

különböző árnyalatait és fekete színezéket használtak, található rajta több tinta bejegyzés, 

tintabélyegző, grafitbejegyzés és aláírás is. A térképet nem kasírozták fel. Mivel a térkép elég 

merev és vastag kartonszerű papírra készült hajtogatáskor megtörtek a rostok, és hat különböző 

szélességű darabra tört. A térkép felülete nagyon szennyezett, foltos- az élek és sarkak szakadtak és 

hiányosak. Korábban a térképet celluxszal „javították”, de mivel elég nagyméretű, és vastag 

térképről van szó, a cellux nem tartotta egyben a darabokat, csak további károsodásokat okozott. A 

szakadásokon, repedéseken és hiányokon kívül vízfoltok, zsíros ujjnyomok, légypiszokfoltok, 

foxingfoltok, valamint por és légköri szennyeződések által okozott foltok figyelhetőek meg a 

dokumentumon. 

                                                         

Nedves kezelést megelőző lépések    

A restaurálást a dokumentum pontos állapotleírása előzte meg. A dokumentálást fotókkal 

egészítettem ki. A felületet állapotleírást követően először puha ecsettel megtisztítottam a vastagon 

lerakódott portól, és egyéb szennyeződésektől, majd radírszivacs és puha törlőgumi segítségével 

óvatosan leradíroztam. A térképet korábban celluxszal „javították”. A hordozót szike segítségével 

mechanikus úton távolítottam el, a ragasztóréteget szívópapíron acetonos vatta segítségével 

távolítottam el a papírból. 

Anyagvizsgálatok  
A papír pH értékét ”Radelkis” OP-211/2 típusú digitális műszerrel, kombinált felületi 

üvegelektróddal mértem meg, melynek értéke 4,8 pH volt. 

 

Anyagvizsgálati eredmények: 

 

Tinta- színezék– és festékanyagok vizsgálata 

Oldódási vizsgálatok 

Vizsgált 

festékanyag 
Víz Alkohol 

2%-os Kluzel 

oldat 

3%-os Poli-vinil-

butirál oldat 

halványzöld enyhén oldódott nem oldódott fixálta – 

sötétzöld enyhén oldódott nem oldódott fixálta – 

bordó levérzett nem oldódott – fixálta 

piros enyhén oldódott nem oldódott fixálta – 

barna nem oldódott nem oldódott – – 

kék oldódott nem oldódott – fixálta 

citromsárga enyhén oldódott nem oldódott fixálta – 

narancssárga nem oldódott nem oldódott – – 

fekete nem oldódott nem oldódott – – 

vas-gallusz tinta nem oldódott nem oldódott – – 

 

Nedves kezelés 

A penészfoltos részeket nedves kezelés előtt 1-2%-os poli-vinil-butirál oldattal erősítettem meg. A 

színezékek és festékek fixálását követően a mosást zsír-alkohol-szulfát 15%-os vizes oldatában 

végeztem, a makacs szennyeződések eltávolításához Digestal nevű zsír-, keményítő- és 

fehérjebontó enzimeket is tartalmazó anyagot adtam a mosóvízhez. A szennyezőanyagok 

eltávolítását puha ecsettel segítettem. Ezt követően kézmeleg csapvízzel öblítem a térképet, majd 



levegőn megszárítottam. A makacs vízfoltokat és zsíros ujjnyomokat 1:1 arányban kevert 6%-os 

hidrogén-peroxid és 3%-os bórax-oldat keverékével permetezéssel fehérítettem, sajnos így sem 

tűntek el teljesen, de a papír és festékanyagok védelme miatt további fehérítés nem állt módomban. 

A semlegesítést kalcium-hidroxid félig telített oldatában végeztem, majd ezután levegőn szárítom a 

lapot.     

Javítás, kiegészítés, kasírozás 

A repedések és szakadások javításhoz és megerősítéséhez Filmoplast P-t használtam. Ez japánpapír 

egy oldalon ragasztóréteggel bevonva. A nagyobb hiányok kiegészítését színben és vastagságban az 

eredeti papírhoz igazodó gépi papírral pótoltam. A törésvonalakat japán filter papír csíkkal 

erősítettem meg kasírozás előtt, majd a szelvényeket egyenként hátoldalról teljes felületen japán 

filter papírral és rizspapírral kasíroztam. A restaurálási tervben azzal kalkuláltam, hogy a térképet 

hátoldalról japán papírral erősítem meg, de mivel a térkép papírja merev és erős a japán papír nem 

bírta volna el a terhelést, ezért a restaurálási tervtől eltérően vászonra kasíroztam a javított térképet. 

A vásznat vizesen feszítettem fel majd 24h száradást követően műanyag ragasztó és keményítő 1:2 

arányú keverékével kasíroztam fel rá a dokumentumot. A térkép nagy mérete miatt összehajtva lesz 

tárolva, ezért a meglévő törésvonalak felhasználásával jobbról-balról egy-egy kb. 5mm széles 

hajtásvonalat alakítottam ki, melyet színoldalról színben megegyező öntött papírral egészítettem ki.  

A szárítást kíméletes lenehezítéssel szívópapírok és filcek között végeztem.   

Retusálás, védőtok készítése 

Retusáláshoz akvarellfestéket használtam. A térképnek saját tárolót készítettem, mivel az azonos 

főjelzet alatt szereplő többi térkép a restaurálási tervtől eltérően nem került restaurálásra. Savmentes 

kartonból palliumot készítettem, mely megvédi a környezeti hatásoktól, és mechanikai sérülésektől. 

A térkép szállításához és tárolásához szürkelemezből tárolót készítettem. A lemezeket könyvkötő 

vászonnal és műanyag ragasztóval rögzítettem. A mappa zárását Köpper szalaggal oldottam meg. 

 

A restaurálás – konzerválás során felhasznált anyagok 

– száraz tisztításhoz: - TK plast vinil radír 

                             - radírszivacs 

                             - fixálásra poli-vinil-butirál 3%-os oldata, 2%-os Kluzel oldata 

                             - etil-alkohol, aceton 

– nedves kezeléshez: - mosáshoz Digestal 15%-os zsíralkohol-szulfát vizes oldata      

                                   - fehérítésre 1:1 arányban kevert 6%-os hidrogén-peroxid és 3%-os    

                                     bórax-oldat keveréke 

                                   - semlegesítéshez kalcium-hidroxid félig telített oldata 

– javításhoz – kiegészítéséhez: - 35
o
SR őrlésfokú len- és szulfátos fenyőcellulóz valamint  

                                                    kevés foszlatott pamutrostot tartalmazó papírpép 

                                                  - papír színezésére Cartasol és Pergasol nevű direkt színezékek  

                                                  - javításhoz Filmoplast P 

                                                  - kasírozáshoz japán filter papír, rizspapír Glutofix 

           - kasírozáshoz lenvászon 

           - vászon felfeszítéséhez búzakeményítő és műanyag ragasztó 

                                                  - ragasztáshoz 3:1 arányú búzakeményítő és műanyag ragasztó     

                                                    keveréke    

– retusáláshoz, védőtok készítéséhez: - akvarell-festék 

                                                             - pallium készítésére 2ív savmentes karton 

                                                             - védőtok kialakításához 2ív szürkelemez 

                                                             - könyvkötő vászon 

                                                             - Köpper szalag 

A térkép restaurálása 48h vett igénybe. A restaurált térkép megtekinthető a Szabadkai Történelmi 

Levéltárban. 

Javaslat a műtárgy további kezeléséhez 

A térkép tárolását 40-50%-os relatív légnedvességtartalmú, 20°C hőmérsékletű, fény- és pormentes 

raktárban, a számára kialakított tároló mappában javaslom. 



Az alacsonyabb páratartalom a ragasztóanyagok kiszáradását okozhatják, melynek 

következményeként a térkép vetemedhet. A magasabb hőmérséklet és a fény a szerves savak 

bomlását katalizálhatják. 

Kiállítás alkalmával a megvilágítás fényerejét 50 lux-ra kell korlátozni. 

                                                                                                               

 

A restaurálást végezte 

                                                       Gyurik Melinda könyv- és papírrestaurátor     
 
                       

 
A térkép hat részre szakadt, az alsó rész fokozottabban sérült

 
A térkép restaurálást követően 

 

 
A térkép hátoldala restaurálás előtt 



 

 
A térkép egy-egy szelvénye száraz tisztítás és mosás előtt és után 

 
A felületen ismeretlen eredetű foltok, vízfoltok, por által okozott szennyeződések voltak 

 



 
Részlet a középmezőből 

 

 

 

                                        


