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Összefoglaló értékelés és beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásából megvalósult 

2013. évi restaurálásokról 
 
Műtárgyak:                  

Antonio Vivarini: Trónoló Mária gyermekével 
nyárfa, olajtempera, 142.3 x 58.8 cm 

Leltári száma: 4215 
A helyreállítást végző vállalkozó szakember: Nagy Béla asztalos mester 

 
Guido Reni: Dávid és Abigél  

olajfestmény, 153 x 161 cm, Ltsz.: 490 
díszkerete faragott, ón rátétdíszes, fényaranyozott,  

klasszicista stílusú Esterházy keret 
A díszkeret restaurálását végző okl. faszobrász-restaurátor művész:  

Szathmáry Péter, Okl.Sz.: I-71/1997, Névj.Sz.: S2-458 
 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Kuratóriumának szíves és nagylelkű támogatásának köszönhetően két 
olyan jelentős műtárgy megújulásáról számolhatunk be, melyek a Régi Képtár Állandó 
kiállításának becses darabjai és veszélyeztetettségük okán javasoltuk a sürgős beavatkozást.  
 

A 15. századvégi Antonio Vivarini  táblakép a Bellini terem kollekciójának egyik gyöngyszeme. 
Historizáló, faragott, aranyozott neogótikus díszkeretében a Trónoló Madonnát ábrázoló mű a késő 
itáliai művészet remeke. A klasszikus tempera technika iskola példája, aprólékos, finom 
kidolgozással, gondos, raszterszerűen épített ecsetmunkával készült és a ritkán fennmaradó felületi 
patinájával őrződött meg. 
 

A munka halaszthatatlanságát az indokolta, hogy a tábla elvékonyított és szúrágott 
nyárfaanyagában oly mérvű deformáció indult meg, mely vetemedési folyamat a kora tavaszi 
hónapokban drámaian felgyorsult. A bajok egyik fő kiváltó tényezője a hátoldalára felragasztott, 
túlméretezett blokkoló applikációként funkcionáló vastag szilfából készült ráma rendszer lehetett, 
melyet csontenyvvel tapasztottak fel valamikor a 19. század során. A fixen felerősített ráma a 
fatábla természetes mozgását korlátozta, minek következtében a ragasztás határainál és a szabadon 
maradt szakaszokban, a nyárfa jellegzetes erezetét követő repedések keletkeztek. A hasadásokra 
vékony tölgyfa léceket helyeztek és ezeket a területeket viasszal vastagon kiöntötték. A 
felragasztott lécek peremén, a rosszul megválasztott technológia, valamint az alaphordozónak a 
további száradása, mozgása miatt újabb repedések keletkeztek. A tábla jobboldalán a hosszanti 
tömítések és retusok mutatták, hogy az adott táblaszakasz többször és ismételten, egymást követő 
periódusokban meghasadt, elrepedt. 
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A feladat lényege abban állt, hogy olyan szerkezeti átalakítást lehessen megvalósítani, mely 
megoldásként a korábban elindult deformációkból eredő bajokat és károkat elhárítja, továbbá a 
nyárfapanel jövőbeni fennmaradását hosszútávon megfelelően biztosítani tudja. Úgy 
definiálhatnánk, hogy részleges restaurálással a mű hordozójának szerkezeti megerősítését végezte 
el Nagy Béla, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik és a múzeum gyűjteményében 
számtalan hasonló, igen nehéz, komplikált és kockázatos beavatkozást végzett sikerrel, érzékeny 
és meggyengült fatáblaképek hordozóin. 
 

Az első menetben a hátoldalt blokkoló vastag szilfakeret applikációt marógép és véső segítségével 
úgy távolította el, hogy egy vékony réteg megmaradjon belőle biztonsági okokból. Ezért 
szakaszosan végezte a lesorvasztást, hogy közben a ragasztásoktól felszabaduló nyárfapanel 
reakcióját kiszámíthatóan tudja kontrollálni. A szabadon maradt felületeket vastag viaszréteg fedte, 
ennek maradéktalan eltávolítására szükség volt, sőt a szétnyílások, mélyedéseiből ugyanúgy ki 
kellett szedni a viaszmaradványokat mechanikusan. 
Amint a tábla hátoldalát sikerült megtisztítani minden későbbi beavatkozás során felvitt 
ragasztástól, enyv, viaszmaradványtól, a második szakaszban kerülhetett sor a hasadások 
stabilizálására és egyben új V alakú inzertek, fapótlások beragasztására. Igen sziszifuszi, aprólékos 
munkát jelentett, mivel sok helyen a szétnyílások, repedések nem egyenes, hanem ívelt, vagy 
hullámos vonalban követték a fa erezetét, struktúráját. A ragasztásokhoz a 90 perces kötésű Araldit 
bizonyult a legjobbnak. 
 

A harmadik ütemben kellett megoldást találni a tábla öntartó stabilizálására, hogy az ne legyen 
leblokkolva. Mivel korábban 10-12 mm-re lesorvasztották; önmagában nem tudott volna a 
keretében megállni. Ráadásul a vastag és túlméretezett szilfa ráma síkba kényszerítette a nyárfát, 
így amint ez lekerült róla, a hordozó felszabadulva annak visszatartó befolyásától, feszültségektől 
úgy reagált, hogy természetes módon finom íveltséggel, meggörbült, egy enyhe, globális konvex 
domborulással a képoldal irányába. Az ív (mindössze 6-7 mm) alig észlelhető, mivel a tábla 
jelentékeny méretű, de a tartásához az új rögzítő keretet már úgy kellett méretezni, hogy hűen és 
pontosan illeszkedve kövesse annak hajlását. 
Három rétegű hársfából készült el a rögzítő keret, arányos méretezéssel és a fatáblához apró 
felragasztott lábacskákkal kapcsolódik oly módon, hogy az alaptábla a páratartalom változásaira 
reagálva bármely irányban elmozdulhat, szabadon tágulhat, zsugorodhat. 
 

Az elvégzett beavatkozás indokoltságát és végső kimenetelét, sikerét a mellékelt részletes és 
átfogó foto dokumentációk követhetően tárják elénk. (1-25 kép) Egy olyan mű megmentésének 
örülhetünk, mely nagy veszélynek volt kitéve és a munka tanulsággal, például szolgálhat hasonló 
esetekre, mikor rosszul kivitelezett technológiák miatt mehetnek tönkre érétkes és becses 
műtárgyak.  
 
Guido Reni; Dávid és Abigél c. alkotása a Régi Képtár Barokk Festészeti kiállításának impozáns 
és dekoratív darabja. Kiváló állapotú, gondos restaurálásának köszönhetően csaknem úgy 
tekinthetünk rá, ahogy kikerült festője ecsetje alól. A nagyméretű, majdnem szabályos négyzet 
alakú mű erőteljes, telt színvilágához kiválóan passzolt 19. századi díszkerete, mely képtárunk 
kollekciójában azon típusok közül való, melyek a hajdani Esterházy gyűjtemény darabjaihoz 
készültek a legnagyobb számban. 
A nevezett díszkeret a festmény aktuális kondíciójához képest valamelyest elhanyagoltabb 
állapotban volt, mely patinázottságával, helyi sérüléseivel alárendeltebben illeszkedett a bibliai 
kompozícióhoz. Amiért sajnálatos módon a képtárból be kellett vonni a műtárgyat, az a keret 
propellerszerű deformációjából fakadt. A négy fő elemből összeállított díszkeret nyilván egy 
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hosszabb száradási-vetemedési folyamat nyomán oly mértékig eldeformálódott, megcsavarodott, 
hogy a fal síkjától elállva nem lehetett biztonsággal már kiakasztani. 
Hosszú időre a raktárba került, ott várta sorsának jobbra fordulását. 
 

Amikor a pályázattal kínálkozó lehetőség adódott, éppen a mű jelentősége miatt és a keret 
problémássága okán választottuk bele a programba, hogy visszakerülhessen méltó helyére. 
Átfogó és komplex tervek készültek a bajok orvoslására és a keret helyreállítására, mert a 
felméréssel előtérbe kerültek olyan sajátosságok, melyek pontosabban meghatározták a szükséges 
beavatkozás mértékét. Példának említhetjük, hogy bár a belső profilokon nem volt olyan 
számottevő plasztikai hiány és sérülés, ám a külső oldalszéleken annál inkább rongált, roncsolt 
állapotúnak találtuk.  
 

Szathmáry Péter gondos és igényes munkával állította helyre lépésről lépésre, mely munkának fő 
érdeme, hogy sikerült megszüntetni a mintegy 8 cm-es síkbeli vetemedést. A két szemben lévő 
sarkok megbontásával és újracsapolásával, fatiplik segítségével tudta kiigazítani. 
Ezt követte a feltáró tisztítás, oldószeres kezelés (citromsav, diklór-metán, nátrium-karbonát, 
cellosolve) reagensekkel és azok kombinációival. Menet közben szükséges volt rögzítő 
konzerválásokat végezni, a fellazult, morzsalékos alapozás megtartására, ott ahol az aranyozást 
leválás fenyegette (Paraloid B72 4 %-os etil acetátos oldatával). 
A feltárás felszínre hozta azon sérüléseket, melyek korábban kevéssé látszódtak. Főként 
mechanikus behatás miatt érhette károsodás a tárgyat, de a külső éleken, oldalszélek mentén, a bal 
és jobb függőleges szakaszon például nedvesedés, ázás és rothadás miatt egészen összefüggő 
felületek roncsolódtak és semmisültek meg. Később ezeket felületesen és elnagyoltan javították, 
mely kísérlet rögtönzött, szakszerűtlen és elhamarkodott, kapkodó beavatkozás volt. 
Szathmáry Péter minden plasztikai hiányt gondosan kiegészített, kittekkel és alapozó massza 
pótlásokkal. Az eredeti technikának megfelelően a bólusz alapon 23.3 karátos dukátarannyal, 
valamint rézfüst, polírozott és matt aranyozási eljárással operált váltakozóan a szükség és a felület 
jellege szerint. Végső kezelésként Paraloid B67 és Dammar gyanta 10 %-os lakkbenzines oldatával 
védte a felületet.  
A bevonat finom, egységes selyemfényt ad, továbbá kopásállóságot biztosít, valamint a 
nedvességtől védi az érzékeny, delikát tárgyat. 
 

Munkájának eredményeképpen látványosan, egyöntetűen megújult a díszkeret, úgy esztétikai 
értelemben, mint szerkezetileg. Újra integrálható, összeépíthető a festménnyel. Jóval több munkát 
végzett, mint korábban sejthető, megítélhető volt. Azzal a maximális szakmai igénnyel és 
perfektségre való törekvéssel állt hozzá feladatához, hogy megalkuvás és kompromisszum nélkül 
végezze el és vigye sikerre a tárgy helyreállítását. (26-39 kép) 
 

A szakszerű munkánk eredménye, hogy mindkét festmény újra a közönség elé kerülhet a látogatók 
nagy-nagy örömére. 
 

A dokumentációt feltöltjük a Szépművészeti Múzeum honlapjára: 
http://www.szepmuveszeti.hu/kozerdeku_adatok/tevekenyseg-86 oldalra, közvetlen elérés: 
http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/restauralasi_beszamolo_2013 
 
Még egyszer köszönjük az NKA támogatását, tisztelettel: 
 
Budapest, 2013. augusztus 7.                                                        Fáy András 
                                                                                                   főosztályvezető 
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Antonio Vivarini: Trónoló Mária gyermekével, nyárfa tábla, Ltsz.: 4215 
A helyreállítást és a fotódokumentációt készítette: Nagy Béla  

 

 
 

1. kép   A fatábla kiemelése a díszkeretéből. 
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2. kép   Átvételi állapot. A táblakép hátoldalára ragasztott erős, szilfából készült merevkeret, a 
fatábla természetes mozgását akadályozta. 
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3, 4. kép   A táblakép hátoldalán keletkezett repedések az alapozáson és a festékrétegen is 
áthatoltak. 
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5. kép   A kedvezőtlen famozgás következtében hajszálrepedések keletkeztek  
a festett felületen. 
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6. 7. kép   A repedéseket korábban vastag méhviasszal kezelték. 
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8. 9. kép   A hátoldal jellegzetes repedései a nyárfa erezete mentén. 
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10. 11. kép   A szilfából készült merevkeret eltávolítása a fatábla hátoldaláról. 
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12. 13. kép   A repedések vonalában V alakú folthelyek kialakítása marógéppel és az így 
kialakított vájat bekarcolása. 
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14. 15. kép   A V alakú foltok beszabása és szintezés utáni rögzítése. 
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16. kép   A fa erezetét pontosan követő repedések kitöltése nyárfaelemek beragasztásával és 
összedolgozása a hátlap síkjával. 
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17. 18. kép   A repedés és a ragasztás előtti szintezés a festett felületen. 
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19. 20. ép   A tábla görbületét pontosan követő hevederlécek elkészítése  
háromrétegű hársfából. 
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21. kép   A fatábla szabad mozgását és természetes görbületét biztosító keret illesztése és a rögzítő 
lábacskák helyeinek kijelölése. 
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22. 23. kép   A lábacskák ragasztása. 
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24. 25. kép   A régi ragasztott rögzítőkeret gátolta a fa természetes mozgását, nemkívánatos repedéseket idézve elő. 
Az új merevítőrendszert kicsiny területen felragasztott lábacskák rögzítik,  
így biztosított a fatábla síkban szabályozott természetes mozgása,  

minek következtében újabb repedések nem várhatóak. 
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Guido Reni: Dávid és Abigél olajfestmény, Ltsz.: 490 
díszkeretét restaurálta és a fotódokumentációt készítette: Szathmáry Péter 

 
 

 
 
26. kép   Az Esterházy díszkeret átvételi állapotában mintegy 8cm-es síkbeli vetemedést mutatott. 

          A propelleres ferdülés szétfeszítette a vakkeretet így veszélyeztette az eredeti  
vászonhordozót is. 
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27. 28. kép   Sarkainak csapolásai meggyengültek, az eredeti aranyozás kopott, szennyezet, 
számtalan kisebb-nagyobb sérülés, hiány található. 
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29. 30. kép   A síkbeli vetemedést, két szembe lévő sarok megbontásával és újracsapolásával, 
fatiplik segítségével sikerült kiigazítani. 
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31. 32. kép   Részlet a vegyszeres tisztítás folyamatából. 
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33. 34.  kép   Tisztítás utáni állapot. 
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35. kép   A megbontott sarkok kiigazítása 
 

   
 

 
 

36. kép   A tömítések, plasztikai kiegészítések előkészítése az esztétikai helyreállításhoz. 



Szépművészeti Múzeum                                                                 Tárgy: NKA pályázat Régi Képtár 
Restaurátori Főosztály                                                                     A2000N1904 számú programterv 
                                                                                                           Pályázati azonosító:3560/00046 
 
 

 25 

 
 

 
 
 

37. kép   A kiegészítések újonnan aranyozott felületei kontrasztosan elkülönülnek az eredetitől, 
melyek éles körvonalait koptatással eltüntetve, majd színben is egységesítve az eredeti 

felületekkel, megteremtik az összhatást. 
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38. kép   A restaurált kész állapot. 
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39. kép   A keret összeépítve a festménnyel. 


