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                 ARS ALBA RESTAURÁTOR BT,  Szentendre,  Alkotmány u. 14.   

  tel/fax: 26-315-456  www.arsalba.hu 

 

Szakmai beszámoló 
Restaurálási dokumentáció 

A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 
megrendelésére a következő munkát végeztük  

 
 

 

I. Eger Város Gyógy- és Üdülőhely térképe. 1953. Pausz. Jelzete: E 20. 

  1 szelvény, mérete 61 x 72 cm       

                                  
        A térkép restaurálás előtt és után 

 

     
            A térkép részlete restaurálás előtt és után 

http://www.arsalba.hu/
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A tervrajz hordozója pauszpapír, író- és rajzanyagai: tus és grafit. A pauszpapír állapota 
nagyon rossz, hosszában két helyen is átszakadt, a szélei szakadozottak, töredeznek. A papír 
anyaga foltokban fehéresen megtört, transzparenciáját elvesztette. A papír kémhatása 
erősen savas, 4,5 pH értékeket mértünk (Merck féle finomskálás indikátorral, extraktumban). 
Az íróanyagok vízre nem bizonyultak érzékenynek. 

Elvégzett beavatkozások, felhasznált anyagok:  

 Száraz tisztítás, portalanítás (ecsetelés, radírozás radírporral, latex-szivaccsal).                         

 A papír savtartalmának mérése, a színes anyagok vízállóságának vizsgálata. 

 Mosás, áztatás többszöri vízcserével, kéz meleg vízben. Savtalanítás kalcium-hidroxid  
9 pH-jú oldatában. Pufferképzés száradás közben.    

 Hiányok kiegészítése japán papírral (Paper Nao, Japico), metilcellulózzal (Thylose 
MH300, Gabi Kleindorfer).                   

 A terv rögzítése három rétegben japánpapír alapú hőre lágyuló Neschen fóliára 
(Filmoplast R).                         

 Retus minimális mértékben Derwent színes ceruzákkal.   

 Savmentes pallium készítése (Canson, múzeum papír 120g/m2 ).       
 
 
     

 II. Eger rendezett tanácsú város térképe. Papír. 1913. Jelzete: E 5.  

 5 szelvény, mérete szelvényenként 90 x 68 cm  

              
                  E5/3 szelvény restaurálás előtt és a kiegészítés restaurálás után 
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       E5/2 szelvény részlete restaurálás előtt és után 

 

 

 

         
          E5/4 szelvény részlete restaurálás előtt és után 
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E 5/5 szelvény restaurálás előtt és után 

            
          E5/6 szelvény restaurálás előtt és után 

A tervrajzok fatartalmú grafikai papírra készültek nyomtatással.  Akvarell festékkel kézzel 
színezve, különböző színű tintával készült feliratok, bélyegzőfestékek. A papír kémhatása 5,5 
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körüli pH értékeket mutatott (Merck féle finomskálás indikátorpapírral mérve, 
extraktumban).  A szelvények enyhén elsárgultak, a felhengerelve történt tárolástól 
hosszában elszakadtak, széleik töredeznek, nagyobb darabok esnek ki belőlük. Hátoldalon 
korábbi javítások: enyves papír, öntapadó ragasztószalagok. A szelvények hátoldalán 
különböző feliratok (tinta, kék ceruza, grafit). 

Elvégzett beavatkozások, felhasznált anyagok: 

 Száraz tisztítás, portalanítás (ecsetelés, radírozás radírporral, latex-szivaccsal).  

 A vízfestékek, tinták és bélyegzőfestékek víz- és oldószer érzékenységi vizsgálata során 
az akvarellek nem bizonyultak vízoldhatónak, de elővigyázatosságból a nedves kezelés 
előtt metilcellulózzal fixáltuk a színezékeket. Az E5/4 szelvény piros tintás bejegyzései 
viszont mind vízre, mind alkoholokra nagyon érzékenyek voltak. Ezen a szelvényen a 
nedves kezelés előtt folyóvíz alatt leöblítettük a piros tinta feleslegét és csak utána 
merítettük a fürdőbe. A feliratot utána akvarell ceruzával (Derwent Akvarell) 
retusáltuk.  

 A térképek mosása kéz meleg vízben, savtalanítás kalcium-hidroxid 8-9 pH-jú 
oldatában.         

 Szárítás  és pufferképzés.   

 Hiányok kiegészítése és a hasadások ragasztása előre öntött foltokkal (papírpép 
összetétele: Hámori Papírmalom alfa-cellulóza, metilcellulóz), a ragasztó metilcellulóz 
(Thylose MH300, Gabi Kleindorfer).                 

 A tervek kasírozása vastag japánpapírra búzakeményítővel. Az E5/3 szelvény hátán a 
korábbi ragasztások néhol vízhatlanná tették a papírt, ezért kasírozás közben enyhén 
deformálódott a szelvény.                     

 Retus minimális mértékben Derwent színes ceruzákkal.                                
 

 
Ajánlott tárolási körülmények: fektetve  

 optimális hőmérséklet 18oC, megengedett napi ingadozás +/- 1 oC                                          
 optimális relatív páratartalom 50%, napi megengedett ingadozás +/- 3%  

                        

Szentendre, 2019. augusztus 5. 

      

       Fehrentheil Henriette  

        A Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja 

      


