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Bíró Ilona
Móra Ferenc portéja
58 x 48,5 cm
olaj
vászon
66.11.1
Petőfi Irodalmi Múzeum

A festmény állapotának felmérése átvételkor:
A festményt szennyezett, vastag, elsárgult lakkréteg borítja (3. – 4. kép). A kép hordozója több
helyen deformálódott, hullámos, a felső sávban vászonkidudorodás látható (3. kép). A festmény jobb
oldalán, a váll résznél a festékréteg megsérült, hiányos (6. kép), valamint a felületen helyenként apró
karcolások is észrevehetők.
A hátoldalon több helyen is régi, megrepedezett tömítések láthatók (2 kép).

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

5. kép

6. kép

A restaurálás menete:
Tisztítás:
A képoldal felületi szennyeződésének eltávolítását felületaktív oldattal végeztem, lakkbenzines
áttörlést alkalmazva. A szennyezett, elsárgult lakkréteg leoldásához etanolt használtam (7. kép).
A hátoldalt portalanítottam, a vakkeret alatti szennyeződéseket eltávolítottam. (8. kép)
A régi tömítéseket a hátoldalról mechanikusan, szikével távolítottam el (12. kép).

7. kép

8. kép

A vászon deformálódásának megszüntetése:
A vászon hullámosodását, deformációit enyhe vasalással, majd préseléssel enyhítettem, majd a
festményt „híg” Beva 371 konzerválóanyaggal itattam át a hátoldalról és nagynyomású
vákuumasztalon préseltem.
A konzerválás végeztével a festmény húzószéleit megerősítettem, majd visszafeszítettem az eredeti
vakkeretre. (12. kép)
Kiegészítés:
A sérülést krétás tömítőmasszával kitömítettem, majd sellakkal leszigeteltem.
Esztétikai helyreállítás:
A tömítést akvarellfestékkel aláfestettem.
A festmény lakkozásához lakkbenzinben oldott dammárgyantát, végül a retusáláshoz csökkentett
olajtartalmú festéket használtam (9. – 10. – 11. – 13. kép)

9. kép

10. kép

11. kép

12. kép

13. kép

Kádár Erzsébet: Önarckép (1926) című festményének
restaurálási dokumentációja
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Kádár Erszébet
Önarckép (1926)
46 x 38,5 cm
olaj
vászon
214.88.1
Petőfi Irodalmi Múzeum

A festmény állapotának felmérése átvételkor:
A festmény erősen szennyezett, elsárgult, barnás lakkréteg borítja (1. kép). A bal felső részen,
valamint az arc bal oldalán a festékréteg erősen repedezett, néhol kipattogzott, valamint fehér
festékpöttyök észrevehetők a felületen. (5. kép). A festékréteg repedezettsége a festmény többi
részén is megtalálható. A haj és a halánték találkozásánál kb. 5 centiméteres függőleges szakadás
látható (4. kép). Szintén baloldalon, a nyak mellett is sérülés érte a képet, a vászon beszakadt (4.
kép).
Ugyanezen az oldalon felül egy kisebb lyuk és festékkipattogzás látható.
A hordozó több helyen is erősen deformálódott, enyhén megtöredezett (2. kép). A kép alsó
harmadában (a blúzon) festékpöttyök, lakkmegfolyások észrevehetők (6. kép).
Vakkerete jó megtartású, ékelhető (3. kép).

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

5. kép

6. kép

A restaurálás menete:
Tisztítás:
A képoldal felületi szennyeződéseinek eltávolítását zsíralkohol-szulfáttal végeztem, a makacsabb
szennyeződéseknél szalmiákszesz vizes oldatát alkalmaztam, majd lakkbenzinnel semlegesítettem
(7. kép). A felületre ragadt „idegen” festékpöttyöket, lakkcsorgásokat mechanikusan, szikével
távolítottam el (8. kép).
A hátoldalt portalanítottam.

7. kép

8. kép
A vászon deformációinak kiegyenesítése, foltozás, konzerválás:
A hordozót még a konzerválás előtt enyhén nedvesítettem, vasaltam, préseltem.
A szakadásokat polivinil-acetát alapú ragasztóanyaggal élberagasztottam, majd poliészter szövettel
erősítettem meg a hátoldalról (13. kép).
A deformációk, illetve a festékréteg repedezettsége miatt szükségesnek láttam konzerválni a
festményt. A hátoldalról BEVA 371 konzerváló anyaggal (Beva 371 és foltbenzin megfelelő arányú
keverékével) itattam át és nagynyomású vákuumasztalon préseltem.
A konzerválás után szükségesnek láttam a nyak melletti szakadást még Beva konzerváló anyaggal
átitatott vászonnal is megerősíteni (13. kép).
A húzószéleket hasonló szálvastagságú vászonnal erősítettem meg, majd visszafeszítettem az eredeti
hordozóra.
Kiegészítés:
A festékhiányokat krétás tömítőmasszával pótoltam (9. – 10. kép), majd sellakkal szigeteltem le.

9. kép

10. kép

Esztétikai helyreállítás:
A tömítéskre akvarellfestékkel aláfestettem. A festmény lakkozásához lakkbenzinben oldott
dammárgyantát használtam.
A kép esztétikai helyreállítását csökkentett olajtartalmú festékkel végeztem, beilleszkedő retust
alkalmazva (11. – 12. – 14. kép).

11. kép

12. kép

13. kép

14. kép
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Lakatos György
Hamvas Béla
90 x 70 cm
olaj
vászon
98.7.1
Petőfi Irodalmi Múzeum

A festmény állapotának felmérése átvételkor:
A festmény restaurált állapotban van. Felülete nem szennyezett. Lakkrétege vastag, sárgás-barnás,
egyenetlen (1. – 2. kép).
A szignó mellett jobbra apró festékkopások, a kép felső harmadában apró festékpöttyök észrevehetők
a felületen (3. kép).
A kabát baloldali gallérjánál egy függőleges, kb. 4 cm-es „friss” sérülés látszik, ahol a vászon
beszakadt (2. kép). A szakadás egy ív alakú karcolásba folytatódik, melynek mentén a vászon
enyhén megtört.

1. kép

2. kép

3. kép

A restaurálás menete:
Tisztítás:
Mivel a festmény nem volt szennyezett, nem szorult vegyszeres tisztításra.
A hátoldalt portalanítottam.
A szakadás megragasztása, a vászon kiegyenesítése:
A hordozót ahol a szakadás történt a hátoldalról, helyileg, enyhe nedvesítés után prés alá helyeztem.
A száradást követően egy megfelelő méretű, Beva konzerválóanyaggal bekent vászonnal, vasalással,
préseléssel erősítettem meg (7. kép).

Kiegészítés:
A festékhiányokat a szakadás mentén krétás tömítőmasszával egészítettem ki (4. kép). A tömítéseket
sellakkal szigeteltem le, majd akvarellfestékkel festettem alá.

4. kép
Esztétikai helyreállítás:
A korábban a felületre került sárgás-barnás lakkréteg eltávolítása nem volt feladatom, ezért csak az
egyenetlen lakkréteget próbáltam egyenletessé tenni, annak a fényét „beállítani”.
A kép esztétikai helyreállításánál csökkentett olajtartalmú festéket használtam, beilleszkedő retust
alkalmazva (5. – 6. – 8. kép).

5. kép

6. kép

7. kép

8. kép
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Orlai Petrich Soma után Ismeretlen
Petőfi Mezőberényben
86 x 66 cm
olaj
vászon
86.7.1
Petőfi Irodalmi Múzeum

A festmény állapotának felmérése átvételkor:
A festményt szennyezett, sárgás lakkréteg borítja (1. kép). Lakkrétege egyenetlen, több részen is
bemattult, „bevakult”, opálos (6. kép). A kép hordozója a sarkoknál hullámos, helyenként erősen
látszanak a vakkeret benyomódásai.
A kép jobb oldalán, az asztal fölötti részen valamilyen külső behatás érhette a képet, hátulról
benyomódott a vászon és a képoldalról a festékréteg megsérült, kipattogzott (4. kép).
Középen, lent a bokánál egy nagyobb horzsolás látható a felületen (5. kép), a vászon kissé
benyomódott. Egy nagyobb karcolás észrevehető a szék támlája fölötti részen (3. kép)
A festmény képoldaláról, a Petőfit ábrázoló alak térdhajlatánál látható egy, a hordozóba korábban
belenyomott plasztikus pecsét (szignó) nyoma (7. kép)
A vászonhordozó több helyen is deformálódott. A festmény vakkerete megfelelő (2. kép).

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

5. kép

6. kép

7. kép
A restaurálás menete:
Tisztítás:
A képoldal felületi szennyeződéseinek eltávolítását felületaktív oldattal végeztem.
A szennyezett lakkréteg leoldásához etanolt, helyenként ún. „Brüsszeli vizet” használtam,
lakkbenzines áttörlést alkalmazva (8. kép).
A hátoldalt portalanítottam.

8. kép

Vászon préselése, konzerválás:
A hordozó erősebb deformációit még a konzerválás előtt, enyhe nedvesítéssel, vasalással és préseléssel
enyhítettem.
A deformálódások és a helyenként kipattogzott, meggyengült festékréteg miatt a festmény teljes
konzerválására szükség volt, ezért a hátoldalról BEVA 371 konzerváló anyaggal (Beva 371 és
foltbenzin megfelelő arányú keverékével) itattam át, majd nagynyomású vákuumasztalon préseltem.
A konzerválás végeztével a szakadást (4. kép) a hátoldalról Beva konzerváló anyaggal bekent
vászondarabbal erősítettem meg (13. kép).
Végül a festményt visszafeszítettem az eredeti, ékelhető vakkeretére.
Kiegészítés:
A festékhiányokat az alapozás színével megegyező krétás tömítőmasszával tömítettem ki.

Lakkozás, esztétikai helyreállítás:
A tömítésekre aláfestésnek megfelelő színű akvarellfestéket használtam, majd a festmény felületére
dammár lakk és lakkbenzin 1:1 arányú keverékét hordtam fel ecsettel. A lakkozás után a retusálást
csökkentett olajtartalmú olajfestékkel végeztem, beilleszkedő retust alkalmazva (9. – 10. – 11. – 12. –
14. kép).

9. kép

10. kép

11. kép

12. kép

13. kép

14. kép

Vogel Ilona: Tájkép című festményének
restaurálási dokumentációja
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Vogel Ilona
Tájkép
42 x 34,5 cm
olaj
vászon
57.350.1
Petőfi Irodalmi Múzeum

A festmény állapotának felmérése átvételkor:
A festmény felülete erősen szennyezett. A kép alsó harmadában látható a vászonhordozó
erőteljes deformálódása, púposodása, valamint a vászon a sarkoknál meghullámosodott (1.
kép). A felső harmadban apró karcolások, vászonmegtörések láthatók (6. kép) és kisebb
sérülés, apró karcok, kipattogzások észrevehetők középen, a festmény széle mentén.
A festmény jobb alsó sarkánál észrevehető, hogy vászonhordozó szélét korábban levágták (3.
kép).
A húzószél tehát itt hiányos.
A vakkeret jó megtartású, helyenként az ékek hiányoznak, illetve roncsolódtak. (2. kép)

1. kép

3. kép

2. kép

4. kép

5. kép

6. kép

A restaurálás menete:
Tisztítás:
A képoldal felületi szennyeződésének eltávolítását felületaktív oldattal végeztem,
lakkbenzines áttörlést alkalmazva. (7. – 8. kép)
A hátoldalt portalanítottam, a vakkeret alatti felgyülemlett szennyeződést eltávolítottam (9.
kép).

7. kép

8. kép

A vászon deformálódásának megszüntetése, konzerválás:
Az erős deformáció miatt szükség volt a hordozó előzetes nedvesítésére, préselésére, majd a
hátoldalról átitattam BEVA 371 konzerváló anyaggal (Beva 371 és foltbenzin megfelelő
arányú keverékével) és nagynyomású vákuumasztalon préseltem.
A konzerválás végeztével a húzószéleket az eredetihez hasonló szálvastagságú vászonnal
erősítettem meg, majd a festményt visszafeszítettem az eredeti, ékelhető vakkeretére.
A hiányzó ékeket, illetve a roncsolódott ékeket pótoltam.

9. kép

Kiegészítés:
Az apró festékhiányokat krétás tömítőmasszával kitömítettem, (10. kép) majd sellakkal
leszigeteltem.

10. kép

Esztétikai helyreállítás:
A tömítéseket akvarellfestékkel aláfestettem.
A festmény lakkozásához lakkbenzinben oldott dammárgyantát, végül a retusáláshoz
csökkentett olajtartalmú festéket használtam (11. – 13. – 14. kép)

11. kép

12. kép

13. kép

14. kép

Restaurálási dokumentáció
Petőfi Irodalmi Múzeum
Budapest, Károlyi u. 16.
Kazinczy, ereklyetartó restaurálása
L.sz.: R.86.70.
Állapotleírás
Az üvegezett, egyajtós kisszekrény feltehetően
valamelyik szent szobrának, vagy ereklyéjének
elhelyezésére szolgált, amit a fenéklap középpontjába
ragasztott farúdra ültettek. A szekrényke belső felülete
kékre festett, a külső fafelület feketére politúrozott. Az
ajtó zárszerkezete kulccsal nyitható volt. A felső záró
lap íves formájú, a rétegelten kialakított falemezt
huzalszögekkel rögzítették. A párkányprofil az üvegezett
oldalak és a keretszerkezetes ajtó, bükkfából készült. A
hátlap fenyőlemez, a fenéklap valószínűleg diófa. A
fenéklapon három ragasztott felület nyoma látható, ami
arra utal, hogy a szekrényt egy emelvényre rögzítették.
A négy gömbformájúra esztergált láb anyaga nem
állapítható meg a fekete lakk alatt. Az íves felső
párkányon szintén enyves ragasztás nyoma fedezhető
fel, ami egy díszítménynek, vagy feszületnek a helye
lehetett.
A festett és lakkozott felületek szennyezettek,
vízfoltosak, bemattultak. Az élek kopottak, az ajtót tartó
függőleges keret elem csapolása kilazult, az enyvezés elöregedett. A tetőlap rétegesen kialakított és
ívesen meghajlított fedőlapján több hiány is látható volt. A lábak enyvezése szintén elöregedett,
ezért könnyen kiestek a csapból. A jobb alsó profil elrepedt. A zárszerkezet nem működött, a kulcs
hiányzott.
(Az ereklyetartó készítéstechnikai megoldásai arra utalnak, hogy valószínűleg a 19. század második
felében készülhetett.)

Restaurálás
Helyreállításkor a jelenlegi állapotot, azaz a kék belső festett és a feketére lakkozott külső felületet,
valamint az esztergált lábak megőrzését tartottuk lényegesnek.
A restaurálás fázisai
Az üvegek kiemelése a keretszerkezetekből.
Tisztítás: a belső, kékre festett felület vízre és egyéb oldószerekre levérzett, ezért tisztítása csak
szárazon, mechanikusan volt lehetséges. A külső lakkozott felület alkoholban oldódó sellak bevonat,
ezért tisztításakor felületaktív anyagot, illetve a zsíros szennyeződések eltávolításához lakkbenzint
használtunk. A hátsó és alsó natúr fafelületeknél mosószeres tisztítást alkalmaztunk.
Meggyengült illesztések szétbontása, a ragasztandó felületek megtisztítása, megerősítése.
A hiányok pótlása, repedések kitöltése vékony falemezzel, furnérral, tömítése színre kevert Milesi
fatömítő anyaggal.
Preventív konzerválás: a natúr fafelületeken vizes bázisú Diffuzit S szuszpenziót alkalmaztunk rovar és
penészgomba fertőzés megelőzéséhez.
Retus: a belső kék felület kopott, hiányos részeinek retusálása temperafestékkel.
Felületkezelés: a fekete külső bevonat elöregedett, bemattult, ezért itt az „eredeti” lakkozás
megtartásával, lakkréteg rekonstrukciót alkalmaztunk, politúr technikával.
A zárszerkezethez kulcsot kellett készíteni, amit egy régi kisméretű kulcs felhasználásával oldottunk
meg. A zárszerkezet működése azért fontos, mert e nélkül a szekrény ajtaja nem zárható. A zár
használatánál óvatosan kell eljárni, mert a régi szerkezet beakadhat. Ha ez megtörténik és az ajtó
nyithatatlanná válik, restaurátort szükséges hívni.
Üvegek visszaépítése
A felső párkányon található enyvezés nyoma hiányzó díszítő elemre utal. Mivel nem áll rendelkezésre
információ, hogy ez mi lehetett, ezért ezt nem rekonstruáltuk. Egyrétegű fekete sellak bevonata azért
került rá, hogy kiállításkor ne legyen esztétikailag zavaró a hiány, ez azonban igény esetén alkohollal
könnyedén eltávolítható és láthatóvá válik az enyvezett felület.
A rézlemezből készült kulcspajzs, tisztítás után visszakerült az ajtókeretre.

A fából készült, felületkezelt műtárgyak megengedett tárolására vonatkozó értékek:
RH (relatív páratartalom)
hőmérséklet
megvilágítás

45-60 %
15-20 oC
150-250 lux.
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Schrett László
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schrettt@gmail.com

