
Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, 

NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója 

 

Az NKA a Szépművészeti Múzeum által benyújtott állományvédelmi pályázatból egy 122 

darabból álló üveg- és film alapú negatív együttes  fertőtlenítését, portalanítását és egyéb 

vegyszeres kezelését támogatta. A konzerválás az Antik Gyűjteményben őrzött muzeális 

értékű negatívok preventív védelmét és hosszú távú megőrzését szolgálja. 

 

Muzeális értékű negatívok 

 

Az Antik Gyűjtemény műtárgy-dokumentációs gyűjteménye mintegy 35 000 darab 

üveg-, illetve film alapú negatívot őriz. Ennek a gyűjteménynek a része egy több, mint 100 

évvel ezelőtt készült, 84 darab üvegnegatívból, valamint 38 darab film alapú negatívból álló 

együttes. Jelentőségük több szempontból is kiemelkedő. A negatívok nagy része a Hekler 

Antal által írt, 1929-ben kiadott szoborkatalógusban szereplő műtárgyakat ábrázolja, többek 

között a nemzetközi hírű, ún. ’budapesti táncosnő’-ként ismert hellénisztikus kori márvány 

lányszobrot. Továbbá a felvételek a tárgyak múzeumba kerüléskori állapotát rögzítik, ami 

állapotváltozásuk követéséhez nélkülözhetetlen. Ráadásul ezek a nagy méretű negatívok ma is 

kiváló minőségű és részletgazdag felvételek. 

 

A negatív-együttes a konzerválás előtt 

 

A különböző méretű és típusú negatívok eredeti, korabeli kartondobozokban 

vegyesen, összezsúfoltan voltak elhelyezve, amelyeknek a papírja erősen savasodott és az 

elmúlt évtizedek alatt jelentősen elhasználódott, elszakadt, így már nem nyújtott kellő fizikai 

védelmet. Különösen a törött, olykor hiányos darabok esetében jelentett ez kiemelt 

kockázatot, amelyek az ép daraboknál lényegesen sérülékenyebbek. 

A nem megfelelő csomagolás, valamint a helytelen tárolási körülmények 

következtében a negatívok porosak és egyéb anyagoktól szennyezettek, ujjlenyomatosak 

voltak, közöttük pedig helyenként vékony, szintén savasodó papírlapokat találtunk. Az erősen 

savasodó papír kifejezetten károsan hat a környezetükre alapvetően érzékeny negatívok 

állapotára, az anyagukban természetes módon végbemenő, megállíthatatlan és 

visszafordíthatatlan bomlási folyamatokra. 



Az üvegnegatívok mindegyikén megfigyelhető volt a nem megfelelő tároló- és 

csomagolóanyagok miatt bekövetkezett ún. ezüstkiválás, amely az emulziós oldat 

kékesszürke, ezüstös elszíneződését, károsodását jelenti. 

A film alapú negatívok felületén a porszennyezés mellett egyéb lerakódások, többek között 

már nem aktív penész nyomai is láthatóak voltak, amelyek a cellulóz-nitrátos filmekre 

jellemző lebomlás jeleit mutatták: vetemedettek, merevek, az emulziós oldalon ezüstös 

tükrözés, különféle pontszerű elszíneződés volt tapasztalható. Ezért kiemelten fontos feladat 

volt ezeknek a negatívoknak az elkülönítése, valamint a teljes anyag tisztítása, konzerválása.  

 

A negatív-együttes állományvédelme 

 

A konzerválás kezdő lépéseként a negatívok állapotáról fotódokumentáció  készült, 

amelyet a film alapú negatívok hordozójának meghatározása követett, égetési teszt 

segítségével. Ennek során az érintett negatívok képi információval nem rendelkező széléről 

levágott, körülbelül 1,5 mm széles és 1,5 cm hosszú csíkok a cellulóz-acetátos negatívokra 

jellemző égést mutatták, a korábban feltételezett – és lényegesen veszélyesebb – cellulóz-

nitrátos negatívokkal szemben. A cellulóz acetátos negatívok tárolása, környezetre gyakorolt 

hatása lényegesen kedvezőbb, mint a cellulóz-nitrátos negatívoké. Az utóbbiak alapanyaga a 

nitrocellulóz, amelynek a bomlása során keletkező nitrózus gázok a vele együtt őrzött 

ezüstalapú papírképeket, negatívokat is károsítják, végső esetben pedig a képi információ 

teljes megsemmisülésével járnak. 

Az anyagvizsgálat után következett a negatívok emulziós, illetve hordozó oldala felőli 

száraz tisztítása légfúvóka, latex szivacs és puha szőrű ecset segítségével, majd a portalanított 

negatívok nedves tisztítása elszívó fülkében (a felhasznált anyagokat lásd a Restaurálási 

dokumentáció résznél). A szellőztetés után újabb fotódokumentáció készült. Majd a negatívok 

emulziós oldalukkal felfelé, a negatívoknak megfelelő anyagból készült, savmentes, 

hajtogatott, PAT tanúsítvánnyal rendelkező csomagolókba és papírtasakokba kerültek. 

A törött negatívok számára egyedi védőinstalláció készült oly módon, hogy az adott 

negatívok egysége minden esetben megmaradt és a besüllyesztett, egymástól pár milliméter 

távolságra elhelyezett darabok nem károsítják egymást. Az installáció anyaga savmentes 

múzeumi karton, készítésének folyamatáról fényképes dokumentáció készült (lásd a 

Restaurálási dokumentáció résznél). 

 

 

 



A negatív-együttes elhelyezése 

 

A savmentes tasakokba csomagolt negatívok az Antik Gyűjtemény könyvtárában lévő, 

fiókos fémszekrénybe kerültek, amelynek anyaga, égetett porfestése a negatívok tárolásához 

megfelelő. Az ép negatívok hosszabbik élükön állítva, kisebb csoportokban, fémlappal 

elválasztva, eldőléstől védve helyezkednek el a fiókokban, a védőinstallációval ellátott, törött 

üvegnegatívok pedig vízszintesen, külön fiókokban. 

A negatívok megelőző védelmét szolgáló, ajánlott tárolási körülmények fontos része – 

a negatívokkal közvetlenül érintkező csomagolóanyagokon kívül – a megfelelő hőmérséklet 

és relatív páratartalom állandó biztosítása. Ennek megfelelően az üveg- és filmnegatívok 

esetében egyaránt 35-45% relatív páratartalom, valamint az üvegnegatívoknál 18°C alatti, a 

filmnegatívoknál pedig 0-4°C közötti hőmérséklet ingadozásmentes biztosítása lenne 

indokolt. A nem megfelelő tárolási körülmények az üveg- és filmnegatívok emulziós 

rétegének lebomlásához (filmnegatívok esetében a hordozó anyagának is), valamint a képi 

információ teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. Jelenleg azonban az állományvédelmi 

követelményeknek megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat nem tudjuk biztosítani a frissen 

restaurált negatívoknak, mert nem rendelkezünk a megfelelő műtárgyvédelmi eszközzel. A 

konzervált negatívok további károsodásának elkerülése miatt szeretnénk azokat minél előbb, a 

szakrestaurátor által javasolt jegesedés mentes hűtőszekrényekben elhelyezni. 

Beszerzésükhöz a Nemzeti Kulturális Alaptól remélünk segítséget (ld. ehhez az Antik 

Gyűjtemény 3505 altéma kódszámon, 2013. augusztus 12-i határidővel benyújtott, 

’Eszközbeszerzés az Antik Gyűjtemény műtárgy-dokumentációs gyűjteményének védelmére’ 

című pályázatát). 

 

Budapest, 2013. augusztus 14. 

 

 Dági Mariann  

 Antik Gyűjtemény  

 a pályázat felelőse 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


