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Beszámoló  
az alábbi térképapok restaurálásáról  

 
 

 Törzsanyag 2. jelzetű, Plaga Insula MORCS divisiones Pratorum 
Sessionaliter elaboratus elhibens (Morcs, XVIII. század vége) térképlap 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos 
száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A 
térképlapot mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat és 
kiegészítéseket  készítettük el, amihez japán papírt és glutofix ragasztót használtunk. 
A hiányokat merített papírral pótoltuk. Óvatosan kipréseltük. A további tároláshoz 
savmentes offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A térképlapot Zelenák Orsolya restaurálta. 
 

A térképlap restaurálás előtt és után 
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Törzsanyag 6. jelzetű, Calcatura Secunda Prad Szakmár […] absolutom 

reprasentaus (Szakmár, XVIII. század vége) térképlap restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A térképlapot mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A térképlapot vászonra kasíroztuk fel merített 
papír alákasírozással. A további tároláshoz savmentes offsetből palliumot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A térképlapot Zelenák Orsolya restaurálta. 
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Törzsanyag 5. jelzetű jelzetű, Benedek Divisio Secunda (Benedek, XVIII. 
század vége) térképlap restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és alapos száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit 
végeztük el. A térképlapot mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat 
kézi javítással készítettük el, amihez japán papírokat és glutofix ragasztót 
használtunk. A hiányokat merített papírral pótoltuk. Óvatosan kipréseltük. A 
további tároláshoz savmentes offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A térképlapot Zelenák Orsolya restaurálta. 
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Törzsanyag 4. jelzetű jelzetű, Mappa Paptova, Hatt Szigeth und Gyüris haj 
Erdő (1796?) térképlap restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és alapos száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit 
végeztük el. A térképlapot mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat 
kézi javítással készítettük el, amihez japán papírokat és glutofix ragasztót 
használtunk. A hiányokat merített papírral pótoltuk. Óvatosan kipréseltük. A 
további tároláshoz savmentes offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A térképlapot Zelenák Orsolya restaurálta. 
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Törzsanyag 3. jelzetű jelzetű, Mappa Ő. Szeremlé (Szeremle, 1796 (?)) 
térképlap restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás 
és alapos száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A 
térképlapot mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással 
készítettük el, amihez japán papírokat és glutofix ragasztót használtunk. A hiányokat 
merített papírral pótoltuk. Óvatosan kipréseltük. A további tároláshoz savmentes 
offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A térképlapot Zelenák Orsolya restaurálta. 

 
A térképlap restaurálás előtt és után 
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Törzsanyag 7. jelzetű jelzetű, Mappa Borota (Borota, XVIII. század vége) 
térképlap restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás 
és alapos száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A 
térképlapot mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A térképlapot vászonra 
kasíroztuk fel merített papír alákasírozással. A további tároláshoz savmentes 
offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A térképlapot Zelenák Orsolya restaurálta. 

A térképlap restaurálás előtt és után 
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