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Összefoglaló értékelés és beszámoló a Szépművészeti Múzeum 

Állományvédelmi Műhelyeinek anyag és eszközbeszerzéséről, mely a 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásából 

megvalósult 2013.11.05-2014.06.30-ig  
 

 

A Szépművészeti Múzeum festőrestaurátor műhelyeinek 2013-as pályázati tervének 

megvalósulása 

 

A Szépművészeti Múzeum Festő Restaurátori Osztálya, az éves tervezet szerinti fenntartható és 

aktuális szak munkafolyamatok, múzeumi gyűjteményi tevékenység elvégzéséhez igényelt NKA 

pályázati támogatást. A kiírásban a megvalósulási időtartam azonban nem egy teljes évre szólt, 

hanem nyolc hónapra korlátozódott. Ennek függvényében kellett gazdálkodnunk, és a 

jelentésünknek tükröznie azon műtárgyak sorát, melyek az adott terminusban, műhelyeinkben 

különféle beavatkozásokon eshettek át. 

Mint indoklásunkban szerepelt, a korábbi években forráshiány miatt, a munkák volumenéhez 

képest, csak elenyésző mértékű anyagbeszerzésre nyílhatott mód. Tartalmilag a Régi Képtár és a 

19., 20. századi Gyűjteményben lévő vászon és táblaképek, illetve a hozzájuk tartozó igényes 

műtárgy díszkeretek állagmegóvásához szükséges anyagok, zömében oldószerek, ragasztók, festő, 

konzerváló segédanyagok beszerzéséhez kértünk forrás kiegészítést. Ezen túl a műhelyek alapvető 

működését szolgáló; kis értékű új eszközök beszerzésére, melyek a kapacitás növelését 

biztosíthatták, valamint munkavédelmi és környezetvédelmi eszközökhöz juthatott még az Osztály. 

A megítélt pályázati támogatást, mely Áfa nélkül 600 ezer forintot jelentett sikerült teljes 

egészében felhasználni.(43 %-os támogatási intenzitással- 600.000. / 1.390.509.) A csökkentett 

támogatási összeg ellenére, a megvalósítandó feladatok körét sehol nem szűkítettük. Nincs rá 

példa, hogy bármely tárgyat azért mellőztünk, vagy halasztódott volna rajta a beavatkozás, mert 

kevesebb forrás állna rendelkezésre. Valójában a tényleges és megkövetelt szükséglet alapján 

kellett dolgozzunk, függetlenül számos tényezőtől. Ami egyedüli módon befolyásolhatott, hogy a 

határidős munkákat, kiállítások előkészítéséhez, nemzetközi műtárgycsere programok teljesítésére, 

utazó kiállítások biztosításához a vállalt és kitűzött határidőkre elvégezhessük. Továbbá a 

gyűjteményeinkben meglévő aktuális állapotuk alapján fokozottabban veszélyeztetett 

műalkotásokat haladéktalanul restauráljunk, elhárítva mindazon tényezőket, melyek további 

romlásukat elősegítenék. 

 

A pályázati tervezet a kitűzött célfeladatokkal 39 db művet jelölt ki összesen a Régi Képtár és a 

Modern Gyűjteményből. Nincs köztük az a 15 db Balló Ede másolat kollekció, melyek kivételéhez 

a Kuratóriumtól közben program módosítást kértünk, mivel ezen műtárgycsoport munkába vétele 

egyértelműen megvalósíthatatlanná vált külső okok miatt. Hogy a beszámolónk alapján, a fenti 

vállalásból mennyi realizálódott, az majd a soron következő részletező műtárgylistákból 

plasztikusan kiolvasható. 22 db Régi Képtári tárgy, 39 db szintén a Régi Képtárból való festmény 

és díszkeretei, melyek részleges és karbantartó restauráláson mentek keresztül. Ez utóbbiból 19 

tárgyat vettünk tervbe, de a teljes anyagot munkába kellett venni, és határidőre teljesíteni. A 19., 

20. századi Gyűjteményből 3 db mű készült el az adott időszakban. További 4 db tárgy a Vasarely 

Múzeumból, mely az anyaintézményünkhöz tartozik szervezetileg. Még 6 műről tettünk említést, 

melyek kiállításokhoz készültek (lásd a lista végén). Ezt összegezve számszerűen aránytalanul és 

bőven meghaladja a tervezetet a teljesítés. Csaknem a duplája, a ráta 74:39-hez. Mindezt 6 fő 

státuszos alkalmazott végezte, 2 fő külsős szerződéses munkatárs mellett. Ennek oka az év során 

mindig felmerülő és szükségszerűen elvégzendő többletmunka követelménye. Általánosságban, 

nem csupán a terv teljesítése jelentett támpontot, hanem az, hogy az Osztály rendelkezési 
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állományában lévő munkatársai reálisan mit tudtak elvégezni, illetve az, hogy a Gyűjteményi 

Osztályok és felelős vezetői, mit preferáltak abból. Milyen direktívákat kívántak, mivel a 

tevékenységünk nagyban függ olyan programoktól is, melyek a múzeum szervezeti életében 

befolyásolják a restaurálásokat. Ezért adódnak eltérések és menet közbeni változtatások a 

programon belül, műtárgycserék, kijelölések, elsőbbrendű feladatok racionalizálása, prioritása, 

átsorolások. Ami a megvalósulást illeti mindig sajátos, és egyedi szempontok befolyásolják. Az 

osztályok a múzeumon belül rugalmasan kezelik azokat, mivel nincs értelme merev irányelvekhez 

ragaszkodni, életszerűtlen, akadályozó volna. Tehát majdnem értelmetlen számszerű statisztikát 

végezni, mert előfordulhat, hogy egy adott esetben szükséges és indokolt műtárgycserével az 

elvégzendő munka sokkal több feladatot jelent azon, vagy vonz, mint annál a konkrét tárgynál, 

mely tervbe volt véve. Időben, költségben, kockázatban. 

 

Túl az adott munkák teljesítésén törekedtünk arra, hogy az utazásra, szállításra előirányzott 

legsebezhetőbb műtárgyainkat, méretre szabott klímadobozos védelemmel lássuk el. E sajátos és 

drága technológia főként az érzékeny, törékeny fatáblaképek védelmére szolgált. Már több 

évtizedes tapasztalat alapján speciális felszereltséggel, tervezéssel külsős vállalkozó munkaerő 

igénybevételével itt házon belül tudtuk elvégezni.  

 

Ide kapcsolódnak azon fejlesztések, műszer beszerzések, melyek a műhelyeink klíma felügyeletét 

szolgálják és a munkavédelmi és környezetvédelmi eszközök, kategóriájánál szerepelnek. Az NKA 

támogatásnak köszönhetően, egy jóval nagyobb (50.000. mérés), korszerűbb buffer-tároló 

kapacitású adatgyűjtő Thermo-Hygrométert vásároltunk, mint amit terveztünk. A kiszemelt 

műszert már nem forgalmazták és az új, helyette bevezetett terméket jutányosan kedvező 

árfekvésben kínálták (TFA Klimalogg Pro 30.3039T). A Szondi utcai műhelykomplexumba került, 

mivel ebben az egységünkben nem volt hasonló megbízható és precíziós adatgyűjtő funkcióval 

bíró mérőegység korábban. Ár - érték-arányban, sokoldalúság - tartósság, pontosság, 

kalibrálhatóság tekintetében a kiválasztott típus kiemelkedő a teljesítményével a hasonló 

funkcióval rendelkező termékekhez képest. Hozzá tartozékként még vettünk egy távszenzort, mely 

rádiójel átvitellel működik, és lehetővé teszi, hogy száz méteres körzetben, akár vitrinbe zárva 

vagy külső térben elhelyezve kábelcsatlakozás nélkül küldje a környezeti adatokat a rögzítő 

műszernek, mely öt csatornán képes a távszenzorok jeleit fogadni. 

 

A kis értékű (100.000. ft. alatti) új eszközök beszerzésére a támogatást a műhelykapacitás 

növelésére teleszkópos és mobil lámpa állványokhoz, tartós LED fényforrásokhoz, kézilámpák és 

alapvető szerszámokhoz kértük. Az állványok elsősorban a digitális dokumentálási, műfényes 

felvételezési munkánkat segítik, mivel a korábban rendszeresített nehéz és leamortizálódott 

állványaink alkalmatlanok rá. A LED lámpák nélkülözhetetlenek műtárgy átadás átvétel, 

állapotellenőrzési procedúrák során, utazó képkísérések vagy házon belüli felméréseknél. A 

megadott eszközlista csupán a legfontosabb tételeket tartalmazta. Ahhoz mérten milyen értékű és 

jelentőségű adatrögzítést, gyűjtést végzünk, szerények, visszafogottak voltunk a lista és igények 

elkészítésekor. 

 

Az anyag, eszközbeszerzésre összeállított listánk három műhely és gyűjteményi rész igényeit 

kívánta szolgálni. Így a kért támogatás ennek alapján osztódott meg, mely azt is jelentette, hogy 

harmadolni kellett a rendelkezésre álló keretet. A másik két műhely, grafikai munkaállomás 

programja közül, a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Restaurátor Műhelyének igénye csak 

egyetlen speciális eszközre korlátozódott. A szívóasztalként megnevezett berendezést nem lehetett 

volna kereskedelmi forgalomban lévő termékként megvásárolni a kis értékű új eszközök 

kategóriája, kritériuma alapján, mivel az összességében milliós értéket képviselne beszerzési áron. 

Az MNG egy olyan konstrukciót kívánt alkalmazni, hogy egyedi alkatrészekből állítja össze, 
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számszerűen töredék költséggel a kívánt berendezést. Ám az összetevő egységek ugyan nem 

haladták volna meg külön-külön a felső értékhatárt (100 ezer ft.), de az alkatrészek önmagukban 

nem minősülhettek működő gépezetnek, tehát a pályázatunk beadásakor mellőzni kellett az igényt, 

a szabályozás és megkötések miatt. A nevezett berendezést, azóta az MNG egyéb forrásából 

megelőlegezte, tehát a műhely hamarosan megkapja, és használatba veheti. 

 

A fent nevezett időszakban végzett restaurálások és időszakos, illetve utazó kiállításokhoz 

kapcsolódó karbantartó konzerváló műtárgyvédelmi munkák tételes felsorolása, részletezése: 

 

Régi Képtár gyűjteményéből: 

 

Ottavio Leoni: Ludovisi kardinális képmása, Ltsz.: 747, olaj, vászon, 136 x 100 cm 

Részleges restaurálás és a díszkeret felújítása  

Giovanni Spinelli: Dávid, Ltsz.: 1008, olaj, vászon, 127,5 x 101,5 cm,  

Díszkertének részleges restaurálása 

Michiel Mierevelt: Orániai Móric képmása, Ltsz.: 325, olaj, tölgyfa, 56 x 45 cm 

Teljes restaurálás díszkeretével 

Jan Kupezky: Johann Zetz portréja, Ltsz: 1778, olaj, vászon, 90 x 71 cm,  

Díszkeret restaurálása (116 x 99 x 8,5 cm) 

Lorenzo di Bicci – Signa mester: Trónoló Madonna Szentekkel, Ltsz: 3442, tempera, nyárfatábla, 

115.7 x 130.2 x 1.9 cm, teljes feltárás, kapcsolódó technikai vizsgálatok 

Winkler Epitáfium mestere: Bertalan apostol mártíromsága, Ltsz: 4148, olaj, tölgyfatábla, 

86x73x1,3 cm 

Jan Weenix: Férfi portréja, olaj, vászon, Ltsz.: 238, 75 x 68,5 cm 

Keret, tartozék: aranyozott blondel díszkeret  

Jan Weenix: Előkelő nő gyermekével, Ltsz.: 202, olaj, vászon, 76,5 x 68,5 cm 

Keret, tartozék: aranyozott blondel díszkeret  

Giovanni Fr. Bembo: G. Pallavicino, Busseto márkija, Ltsz.: 80, fatábla, 86 x 64 cm  

Keret, tartozék: aranyozott díszkeret  

Anton Woensam: Kálvária, olajtempera, Ltsz.: 159, tölgyfa, 145 x 139,5 cm valamint a 

díszkeretének a restaurálása 

Gerard Seghers: Angyali üdvözlet, olaj, Ltsz.: 4045, tölgyfatábla, 238 x 150 x 1,5 cm 

Id. Lucas Cranach: Krisztus és a házasságtörő asszony, Ltsz.: 146, olaj, tölgyfatábla, 82,5 x 121 cm 

Balbases mester: Kálvária, Ltsz.: 98.4, olaj, fatábla, 103,8 x 150,8 cm –szerkezeti megerősítés, új 

támasztórendszer kialakítása, festőrestaurátori szakfeladat, helyi kiegészítéssel 

Piero di Cosimo: Krisztus a kereszten, Ltsz.: 1100 tempera, fatábla  160 x 120.5 cm- konzerválás 

Baldung Grien: Ádám, Ltsz.: 1888 hársfa, olaj, 208.5 x 83.5 cm teljes feltáró beavatkozás, 

szerkezeti átalakítás 

Baldung Grien: Éva, Ltsz.: 1889 hársfa, olaj, 208 x 83.5 cm teljes feltáró beavatkozás, szerkezeti 

átalakítás 

A Frigyes oltár mestere: Krisztus születése, Ltsz.: 818 olaj, fenyőfa; 60.5 x 34.4 cm 

Bronzino: Vénusz, Ámor és a Féltékenység, Ltsz: 163 nyárfa, olaj 192x142 cm díszkeret átalakítás 

Ismeretlen 18. szd-i művész: II Frigyes porosz király képmása, Ltsz.: 3133, olaj, vászon képhez 

tartózó díszkeret teljes körű rekonstrukciós restaurálása. 

Nicolas Elias Pickenoy (holland mester 1618): Női képmás, Ltsz.: 53.470, olaj, vászonkép 

díszkeretének (133 x 101 x 12 cm) átfogó feltárása, rekonstrukciós kiegészítés, helyreállítás 

Ifj. David Teniers köre: Parasztudvar, Ltsz.: 53.394, olaj, tölgyfa festmény díszkeretének (65 x 78 

cm) restaurálása. 

Paris Bordone: Szent Család, Ltsz.: 72.9, (80,2 x 122,5 cm) olaj vászonkép díszkeretének 

restaurálása. 
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Időszakos kiállításokkal kapcsolatos restaurálások műtárgy előkészítések 

 

Székesfehérvári Zichy-kiállítás műtárgyainak listája: 

Az alábbi festmények és díszkereteik kiállíthatóságához szükséges volt karbantartó 

restaurálásokat végezni a tárgyak különböző rongáltsági fokának megfelelően: 

 

1. Beerstraten,  Jan: Nieukoop falu télen, ltsz.: 53.496 

2. Begeyn, Abraham Jansz.: Táj pásztorokkal, ltsz.: 55.146 

3. Bellucci, Antonio: Danae, ltsz.: 53.482 

4. Berchem, Nicolaes Pietersz. (?): Táj romokkal és tehenekkel, ltsz.: 53.404 

5. Canaletto: Antonius és Faustina temploma Rómában, ltsz.: 53.498 

6. Cerquozzi, Michelangelo utánzója: Csata a hídon, ltsz.: 53.503 

7. Crespi, Giuseppe Maria: Szent Mihály legyőzi a lázadó angyalokat, ltsz.: 53.475 

8. Decker, Cornelis Gerritsz.: Kunyhó folyóparton, ltsz.: 53.468 

9. Denner, Balthasar: Idős férfi képmása, ltsz.: 53.420 

10. Droochsloot, Joost Cornelisz.: Folyóparti falu mulató parasztokkal, ltsz.: 58.30 

11. Dughet, Gaspard: Tóparti táj bárkával, ltsz.: 53.490 

12. Floris, Frans: Női képmás fedeles edénnyel, ltsz.: 53.415 

13. Franchescini, Marcantonio: Szibilla, ltsz.: 53.432 

14. Francia festő, 1650-70 k.: Fiatal férfi képmása, ltsz.: 53.413 

15. Greuze, Jean-Baptiste (?): Fiatal lány képmása, ltsz.: 53.390 

16. Grooth, Georg Christoph: Férfi csellóval, ltsz.: 53.444 

17. Hamilton, Philipp Ferdinand de: Baromfiudvar, ltsz.: 53.399 

18. Hecke, Jan van den I.: Csendélet rákkal, ltsz.: 53.424 

19. Janneck, Franz Christoph: Mulató társaság, ltsz.: 53.497 

20. Kupezky, Johann: Három koldus, ltsz.: 53.405 

21. Kupezky, Johann: Nő viola d’amoréval, ltsz.: 53.398 

22. Kupezky, Johann: Ötvös és fia, ltsz.: 53.437 

23. Kupezky, Johann: Páncélos katona, ltsz.: 54.18 

24. Meytens, Martin van: Lotharingiai Ferenc császár képmása, ltsz.: 53.474 

25. Meytens, Martin van: Mária Terézia képmása, ltsz.: 53.473 

26. Molenaer, Jan Miense: Zenélő pár, ltsz.: 53.495 

27. Mommers, Hendrick (?): A római Piazza del Popolo, ltsz.: 53.458 

28. Oelenhainz, Friedrich: Alois Blumauer költő képmása, ltsz.: 53.395 

29. Olasz festő, XVII. sz.: Csatajelenet, ltsz.: 503.407 

30. Ossenbeeck, Jan van: Táj marhákkal és pásztorokkal, ltsz.: 61.11 

31. Pickenoy, Nicolaes Eliasz: Női képmás, ltsz.: 53.470 

32. Querfurt, August: Vadászjelenetek, ltsz.: 53.438 

33. Ruisdael, J. I. van utáni másolat, XIX. sz.: Erdei táj romokkal, ltsz.: 53.410 

34. Seybold, Christian: Fiatalkori önarckép, ltsz.: 53.429 

35. Solimena, Francesco: Szent Benedek …, ltsz.: 53. 492 

36. Solimena, Francesco: Zakariás pápa …, ltsz.: 53. 493 

37. Strozzi, Bernardo: Dávid és Góliát, ltsz.: 53.480 

38. Tamm, Franz Werner: Gyümölcscsendélet, ltsz.: 53.417 

39. Teniers, ifj. David köre: Parasztudvar öregasszonnyal és macskával. ltsz.: 53.394 
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19. 20. sz. Gyűjtemény 

 

Tuxen Laurits Regner: Kröyer festőművész portréja, Ltsz.: 191.B, olaj, vászon, 184 x 116 cm, és 

díszkerete 

Johansen Viggo: Feleségem és lányaim, Ltsz.: 195.B, olaj, vászon, 174 x 158 cm és díszkerete 
Eduard von Steinle: Mária imádja az alvó Jézust, olaj, fa, Ltsz.: 168.B, 47 x 55 cm, teljes restaurálás 

Matrica  Múzeum, Százhalombatta (karbantartó restaurálások, előkészítés) 
Victor Vasarely: Yllus, 1978. Olaj, vászon, 87x87 cm. J. n. Ltsz.: V. 232.  

Victor Vasarely: Stridium, 1980. Olaj, vászon, 96x82 cm. J. k. l.: Vasarely. Ltsz.: V. 240. Victor 

Vasarely: Mela–V. 1964/1974. Farostlemez hátlap, 61x61 cm. J. k. l.: Vasarely [két részletben]. 

Ltsz.: V 254.  

Victor Vasarely: „KEKUB” 1976/78. Olaj, vászon, 88x144  cm. J.k.l.: Vasarely. Ltsz.: V. 226.  

 

Utazásra felkészítés: 

Képzőművészek Liszt Ferenc életében Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest, 2014. május 20 – 

2015. május 

Franz von Lenbach: Bülow hercegnő, olaj, vászon, Ltsz.: 343.B, 55,9 x 40,8 cm  

 

Spiritiszták Magyar Állami Operaház, 2014. január 17 – 2014. január 30. 
Hans Makart: Jelmezünnep, olaj, vászon, Ltsz.: 126.B, 100 x 232 cm  

John Quincy Adams: Lilly, olaj, vászon, Ltsz.: 299.B, 139.5 x 184.7 cm 

Hermann J. Richir: Az élet nyomorúsága, olaj, vászon, Ltsz.: 135.B, 161 x 126 cm 

Mathias Schmid: A remete álma, olaj, vászon, Ltsz.: 247.B, 120 x 101 cm 
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Képmellékletek – válogatás - illusztráció: 

 

 

 
 

Ottavio Leoni: Ludovisi kardinális képmása, Ltsz.: 747, olaj, vászon, 136 x 100 cm 

Díszkeret felújítása 
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Michiel Mierevelt: Orániai Móric képmása, Ltsz.: 325, olaj, tölgyfa, 56 x 45 cm 

Teljes restaurálás díszkeretével 
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Lorenzo di Bicci – Signa mester: Trónoló Madonna Szentekkel 

Ltsz: 3442, tempera, nyárfatábla, 115.7 x 130.2 x 1.9 cm, teljes feltárás és technikai vizsgálatok 
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Lorenzo di Bicci – Signa mester: Trónoló Madonna Szentekkel 
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Lorenzo di Bicci – Signa mester: Trónoló Madonna Szentekkel 
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Lorenzo di Bicci – Signa mester: Trónoló Madonna Szentekkel 

Ltsz: 3442, tempera, nyárfatábla, 115.7 x 130.2 x 1.9 cm, teljes feltárás és technikai vizsgálatok 
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Lorenzo di Bicci – Signa mester: Trónoló Madonna Szentekkel 

Ltsz: 3442, tempera, nyárfatábla, 115.7 x 130.2 x 1.9 cm, teljes feltárás és technikai vizsgálatok 
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Winkler Epitáfium mestere: Bertalan apostol mártíromsága  

Ltsz.: 4148, olaj, tölgyfatábla, 86 x 73 x 1,3 cm 

Tisztítás közben 
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Winkler Epitáfium mestere: Bertalan apostol mártíromsága  

Ltsz.: 4148, olaj, tölgyfatábla, 86 x 73 x 1,3 cm 

Helyreállítás után  
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Jan Weenix: Előkelő nő gyermekével, Ltsz.: 202, olaj, vászon, 76,5 x 68,5 cm 

Feltárás közben, tisztítópróbák 
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Jan Weenix: Előkelő nő gyermekével, Ltsz.: 202, olaj, vászon, 76,5 x 68,5 cm 

Kész állapot 
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Jan Weenix: Férfi portréja, olaj, vászon, Ltsz.: 238, 75 x 68,5 cm 

Feltárás közben, tisztítópróbák 

 

 

 

 

 

 



Szépművészeti Múzeum 

Restaurátori Főosztály 

Tárgy:NKA pályázati szakmai beszámoló 

A2001N6317 számú programterv 

Pályázati azonosító: 353300139 

 

 18 

 

 

 

 
 

 

Jan Weenix: Férfi portréja, olaj, vászon, Ltsz.: 238, 75 x 68,5 cm 

Kész állapot 
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Giovanni Fr. Bembo: G. Pallavicino, Busseto márkija, Ltsz.: 80, fatábla, 86 x 64 cm 

Keret, tartozék: aranyozott díszkeret 

A meghasadt tábla szerkezeti megerősítése 
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Giovanni Fr. Bembo: G. Pallavicino, Busseto márkija, Ltsz.: 80, fatábla, 86 x 64 cm 

Keret, tartozék: aranyozott díszkeret 

Beavatkozás után utazásra előkészítve 
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Anton Woensam: Kálvária, olajtempera, Ltsz.: 159, tölgyfa, 145 x 139,5 cm 

Restaurálás előtt és után 
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Anton Woensam: Kálvária, olajtempera, Ltsz.: 159, tölgyfa, 145 x 139,5 cm  

A meghasadt tábla szerkezeti megerősítése 
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Anton Woensam: Kálvária, olajtempera, Ltsz.: 159, tölgyfa, 145 x 139,5 cm  

A meghasadt fatábla restaurálás közben 
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Anton Woensam: Kálvária, olajtempera, Ltsz.: 159, tölgyfa, 145 x 139,5 cm  

Részlet a restaurált képből 
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Id. Lucas Cranach: Krisztus és a házasságtörő asszony, Ltsz.: 146, olaj, tölgyfatábla, 82,5 x 121 cm 
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Infra felvétel 

 

 
 

UV – lumineszcens felvétel 

 

Id. Lucas Cranach: Krisztus és a házasságtörő asszony, Ltsz.: 146, olaj, tölgyfatábla, 82,5 x 121 cm 
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Balbases mester: Kálvária, Ltsz.: 98.4, olaj, fatábla, 103,8 x 150,8 cm –szerkezeti megerősítés, új 

támasztórendszer kialakítása, festőrestaurátori szakfeladat, helyi kiegészítéssel 

Képoldal beavatkozás előtt 
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      a       b 

 

 

 

Balbases mester: Kálvária, Ltsz.: 98.4, olaj, fatábla, 103,8 x 150,8 cm –szerkezeti megerősítés, új 

támasztórendszer kialakítása, festőrestaurátori szakfeladat, helyi kiegészítéssel 

A hátoldal szerkezeti megerősítése (b) 
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Feltáró tisztítás az illesztésnél 

(kígyó testén) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baldung Grien: Ádám, Ltsz.: 1888 hársfa, olaj, 208.5 x 83.5 cm teljes feltáró beavatkozás, 

szerkezeti átalakítás 
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Baldung Grien: Éva, Ltsz.: 1889 hársfa, olaj, 208 x 83.5 cm teljes feltáró beavatkozás, szerkezeti 

átalakítás 
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Ismeretlen 18. szd-i művész: II Figyes porosz király képmása, Ltsz.: 3133, olaj, vászon képhez 

tartózó díszkeret teljes körű rekonstrukciós restaurálása. 
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Nicolas Elias Pickenoy (holland mester 1618): Női képmás, Ltsz.: 53.470, olaj, vászonkép 

díszkeretének (133 x 101 x 12 cm) átfogó feltárása, rekonstrukciós kiegészítés, helyreállítás 
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Ifj. David Teniers köre: Parasztudvar, Ltsz.: 53.394, olaj, tölgyfa festmény díszkeretének (65 x 78 

cm) restaurálása. 
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Paris Bordone: Szent Család, Ltsz.: 72.9, (80,2 x 122,5 cm) olaj vászonkép díszkeretének 

restaurálása. 
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A Székesfehérváron rendezett utazó Zichy kiállítás installálása a Régi Képtár 39 festményének 

anyagából, melyek helyreállításához az NKA támogatás nyújtott segítséget. 

 

 
 

A Székesfehérváron rendezett utazó Zichy kiállítás installálása a Régi Képtár 39 festményének 

anyagából, melyek helyreállításához az NKA támogatás nyújtott segítséget. 
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A Székesfehérváron rendezett utazó Zichy kiállítás installálása a Régi Képtár 39 festményének 

anyagából, melyek helyreállításához az NKA támogatás nyújtott segítséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szépművészeti Múzeum 

Restaurátori Főosztály 

Tárgy:NKA pályázati szakmai beszámoló 

A2001N6317 számú programterv 

Pályázati azonosító: 353300139 

 

 37 

 

 

A Szépművészeti Múzeum Grafikai műhelyeinek és Gyűjteményének 2013-as pályázati 

tervének megvalósulása 

 

 

17-18. SZÁZADI NÉMET-OSZTRÁK RAJZANYAG KONZERVÁLÁSA, RESTAURÁLÁSA ÉS 

ELÖREGEDETT PASZPARTÚINAK CSERÉJE 

 

 

Állapotfelmérés 

 

A 250 db 17-18. századi német-osztrák rajzanyagban sokféle technikájú mű található. Ebből 

adódóan a művek állapota is különféle volt. A száraztechnikával készült rajzokon (ceruza, vörös 

kréta, szén) elsősorban gyűrődések, szakadások, különféle foltok (zsírfolt, foxingfolt, zsíros 

ujjnyom), illetve maga a hordozó papír törékennyé válása okozott megoldandó feladatot.  

A nedves technikával készült rajzokon (szépia, tus, akvarell, gouache) ugyancsak előfordultak 

szakadások, foltok. Emellett a gouache-val készült művek esetében a vastagon fölhordott 

festékréteg lepergése, illetve a felhordott ólomfehér festékek feketedését lehetett megfigyelni. Ez a 

feketedés a levegő kéntartalmának hatására keletkezik a fehér színű ólomtartalmú festékben, 

illetve azokban a pigmentekben, amelyek ólomfehéret is tartalmaznak. Ezt az elszíneződést 

elsősorban esztétikai szempontból szükséges kezelni.  

A harmadik csoportba azok a művek tartoztak, amelyeken sem esztétikai, sem mechanikai sérülés 

nem volt, a hordozó papír is jó állapotú volt, de a tároló paszpartú elöregedése új savmentes 

paszpartú cserét igényelt. Azok a művek amelyek a korábbi gyűjteményekre jellemző 

paszpartúban voltak (velencei kék paszpartú), gyűjtemény történeti szempontból megőrzésük 

fontos. 

 

 

Konzerválási, restaurálási tervezet 

 

A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének 17-18. századi német-osztrák rajzanyagából 

250 db rajz konzerválása, restaurálása vált szükségessé az állapot felmérés után. A 250 db rajz 

között ceruzarajz, vörös kréta rajz, szén, szépia, tus, akvarell, gouache technikájú művek 

találhatók. Ezek kezelése a sokféleségük miatt igen összetett, sokféle technikai megoldást és 

restaurálási problémát vet fel. Ezek a munkák elsősorban a régi elöregedett kartonok cseréjét 

jelentik, valamint ezt a 200 évet jellemző kevésbé jó minőségű papírhordozó elöregedésének, 

problémáinak, illetve a hordozón található technikák sérüléseinek megoldását célozzák. Ez az 

elsárgult, törékennyé vált papír vegyszeres kezelését, valamint megfelelő speciális papírral történő 

megerősítését, a pergő festékrétegek konzerválását, rögzítését jelenti. Az akkor használt alapozó és 

egyes típusú anyagok, pl. ólomfehér, elsötétedésének kezelése, esztétikai problémát vet föl 

elsősorban. A tartósság és a modern tárolás, bemutatás igényli, hogy a korábbi restaurálási 

megoldásokat is felülvizsgáljuk (Pl. korábbi kasírozások, retusok újragondolása). A kiegészítések, 

egyszerű intarziás megoldással, mikroszkópos analízissel bevizsgált szálösszetételű papíranyaggal, 

szívóasztalon illetve papíröntő géppel történik. Kiemelkedő szerepet tölt be a kormeghatározásban 

a vízjelek vizsgálata, mely szintén a művészettörténeti munkát segíti. Ehhez fényképészeti és 

számítógépes módszereket veszünk igénybe. Mivel a raktárból a grafikai restauráló műhelybe 

hosszabb tárolás után kerülnek a rajzok, ezek fertőtlenítése, illetve a munkavégzés során történő 

higiéniai feltételek megteremtése is fontos.  

Ezen munkák elvégzése után az anyag kiállításra, és kutatásra egyaránt megfelelő állapotúvá válik. 
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Elvégzett munka 

 

A konzerválási tervben rögzített eljárások és feladatok elvégzése a tervezetnek megfelelő módon 

történt. A felhasználásra került pályázati restaurálási anyagok közül a lapok fürdetéséhez, majd 

megerősítéséhez használt anyagoknak vette a műhely a legnagyobb hasznát. A száraz tisztítást 

megelőző fényképes dokumnetáció kinyomtatására kért nyomtatóanyagok nélkül a fontos előzetes 

adatrögzítés nem történt volna meg. A műveletek biztonsága és kiértékelése még a digitalizáció 

korában is megköveteli a vizuális, papíron történő dokumentálást. Az ezt követő száraz tisztítás 

radírporral és két esetben radírozó géppel történt. Ez utóbbi egy korábbi hasonló pályázat 

eredménye. 

A nedves kezelésnél felhasznált Bondina, ami szintetikus vízben nem szétázó, módosított cellulóz 

fólia, a fürdetéskor alátámasztva egyben tartja a korábban már ragasztott és sérült lapokat. A 

nedves kezelés közben már nem erősíthető meg a műtárgy, de előtte a színes anyagokat fixálni 

kell. A kezelést követően a száraz papír utánenyvezhető, hogy merevebb az eredeti állapotához 

hasonló állagúvá váljon. A Polivinil-butirál 30 (Regnál) oldat ezt a megerősítést szolgálta. A 

rögzítéshez külön vízfestékhez és külön a száraz rajz anyagokhoz más-más fixáló anyagokat 

használtunk. 

A kezelések során gyakori volt a fedőfehér, bázikus-ólomkarbonát (ólomfehér) feketedésének 

eltűntetése, illetve kémiai reakcióval való helyreállítása, hogy ismét fehér pigmentként jelenjen 

meg a rajz felületén. Ugyanez a kezelés történt meg azokban a pigmentekben (kék, sárga) is, 

amelyek ólomfehéret is tartalmaztak. 

 

 

 
 

Friedrich August Brand: Részlet a bécsi Práterből 

Beavatkozás előtt 
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Friedrich August Brand: Részlet a bécsi Práterből 

Kezelés – restaurálás után 

 

 

  
 

17. szd. német művész: Három nő a parton 

Kelezés előtt és után 

 

Sokszor zsírfoltok, olajfoltok tarkították a hordozó felületét. A mű technikájából kiindulva más-

más módszert alkalmaztunk, attól függően, hogy a műtárgy készítéstechnikája száraz vagy nedves 

volt. Általában ezek a foltok száraz technikával készült rajzok hordozóján jelentkeztek, így lúgos 

közegben vízoldhatóvá téve, elszappanosítottuk a zsíros olajos foltot, szívóasztalon szűrőpapírba 

áramoltatva az így már könnyen kezelhető elszíneződést.  
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Franz Anton Maulbertsch: Mária és az apostolok 

 

       
 

17. századi német művész: Szent család 
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Német művész, 1700 körül: Bűnbánó Magdolna 

 

A kiegészítéseknél intarziás kiegészítést használtuk. 

Sok esetben a tisztításra szoruló, de a korábbi gyűjtemény jellegzetes paszpartúját, eredetiségét 

megőrizve, az új múzeumi megjelenést figyelembe véve készítettük el a régit letakarva, de 

részleteiben láttatva (velencei kék paszpartú). 

A gyakori zavaró foxing foltokat nagyrészt eltávolítottuk. Ez a vegyszeres kezelés egy ugyan 

inaktív gomba melléktermékének színére hat, melyet nem feltétlen kell eltávolítani, de ha 

megoldható, szebb esztétikusabb külsőt ad. Ez a jelenség általában a papír befülledésének jele. 
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Id. Georg Philipp Rugendas: Fegyvertanulmányok 

 

 

 
 

Vegyszeres kezelés a szívóasztalon 

 

A műtárgyak paszpartúba helyezéséhez a montírozáshoz kína papírt és Tylose MHB 3000-

P2GMW- t (metil-hidroxil-cellulóz) használtunk.  

A konzervált és restaurált lapok új, háromrészes és kétrészes savmentes múzeumkartonban a 

következő évtizedekre biztonságos állapotba kerültek, mely a bemutatást és feldolgozást nagyban 

lehetővé teszi. 

 

   
 

Három részes paszpartú 

 

A grafikai restaurátori munkák összefoglaló beszámolóit Pankaszi István és Mózer Erzsébet 

állította össze, a teljes program megvalósításában a műhely minden munkatársa közreműködött. 
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Műtárgyjegyzék  a Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeum (Budapest) és a 

Matrica  Múzeum (Százhalombatta) rendezett közös kiállításáról 
(A művek a Vasarely Múzeum anyagából kerültek kölcsönzésre) 

 

 

 

 

1–12. „GORDES album” / 12 lap. Ltsz. V. 317. A Fondation Vasarely Château de Gordes 

kiadványa 

Sorozatszám 146/250. Gordes mappán belül 2 csoportban szitanyomatok, lapméret: 720x620 mm 

V 320/1-8 Enigmes mappa. Galerie Denise René, Paris 1974. Mappa, lapméret: 745x745 mm. 

Sorozatszám 25/250. 8 db 

Ltsz.: V 321 1–9. Cinétique NB 1975 Denise René (Párizs) kiadványa 83x83 cm. Sorozatszám 

113/250 (fehér cédulán oldalt) az album lapjai eredeti, fekete vászonnal borított mappában 

vannak). Belső címlapon: Vasarely Album Cinétique. Edition Denise Rene Paris. A lapok mérete: 

830x830 mm. (A hordozó fehér papírlapokon  Denise Rene editeur feliratú kör dombornyomás) 

VI–VA. Galerie Denise René, Paris–New York 1978. Lapméret: 970x940 mm. Sorozatszám: 

51/250. Ltsz.: V 322/1–8. (Fekete vászonborítású kemény doboz mappában 8 db lap. A mappa 

borítása belül piros vászon.) Belső címlapon: Vasarely „VI–VA”. Alul: Editions Denise Rene Paris 

New York. 

 

 

 

 

A fent részletezett programok teljesítéséhez nyújtott NKA támogatásért ezúton mondunk 

köszönetet, hogy forrást biztosított műhelyeink jobb felszereléséhez és működtetéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. augusztus 14. 
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Restaurátori Főosztály 
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