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RESTAURÁTOR  SZAKMAI  BESZÁMOLÓ 

Helyszín: Győr-Sopron megye, Sopron 
Tulajdonos: Soproni Evangélikus Egyházközség, 9400. Sopron, Színház u. 27. 

Műtárgy: I. Lipót császár portré   
Technika: olaj, vászon, hátoldali fatábla 
Datálás: 1660.  
Alkotó: ismeretlen 
Mérete: 78 x 114 cm 
Díszkeret: cca. 10 cm széles, fekete lakk bevonatú, profilozott keret, aranyozott szegéllyel, 
hátoldali feliratozott fatábla 
Ltsz: 324 

Történeti előzmény: 

A festmény I. Lipót császár portréját ábrázolja (1660) amely a soproni evangélikus könyvtár 
alapító tagjainak hármas portrésorozatába illeszkedik. A portrésorozat korabeli feliratozása 
szerint a könyvtárat Zuana Péter polgármester alapította, Lang Mátyás evangélikus lelkész 
fejlesztette és mindez I. Lipót császár uralkodása alatt történt. Zuana Péter és Lang Mátyás 
portré ábrázolásai a Soproni Evangélikus Múzeum állandó kiállításán láthatóak, azonban I. 
Lipót császár portréja rossz állapota, jelentős károsodásai miatt nem volt kiállítható. A 
XVII. századi portré a magyarországi korabeli műalkotások egyik ritkán fellelhető darabja, 
amely történeti jelentősége szempontjából is kuriózum, a Reformáció 500. évfordulója 
alkalmából bemutatásra kerülő alapító tagok portrésorozatát teszi teljessé. 

Állapot leírása: 

Az olaj-, vászon technikával készült festmény felülete besötétedett, valamint teljes felületen 
széles és mély repedéshálórajz alakult ki - ezek mentén kraklik képződtek, amelyek  
erőteljesen deformálódtak, következtében a portré ábrázolása nehezen volt látható. A 
festmény felületén beopálosodott vastag lakkréteg volt látható, valamint a festék- és 
alapozóréteg jelentős repedezettsége mentén magasan felpúposodott táskásodások, 
kikeménydett kraklik alakultak ki, festék- és alapozóréteg-hiányokkal, kipergésekkel. Az 
alsó képszélen feliratozás olvasható: “HOC IMPERANTE”. A feliratozás és a festmény 
illeszkedésénél a képvászon teljes alsó szélességében beszakadt. A festmény festék-, és 
alapozórétegei oxidálódtak, kiszáradtak. 
A festményhordozó vastag szövésű lenvászon, amely az idők folyamán jelentősen veszített 
rugalmasságából, oxidálódott, valamint erőteljesen zsugorodott. A feliratozás vászondarabja 
eltérő minőségű, vékonyabb szálú vászonból készült. A vászonhordozó hátoldalán 5 darab 
pecsétviasz töredékek nyomai voltak láthatóak, amelyek feltehetően korabeli okirat 
felerősítését szolgálhatták. 
A hátoldali feliratozott fatábla amely hátoldali védelemként szolgált, 3 darab széles deszka 
összeragasztásával kialakított, amelyek a ragasztások mentén elváltak, illetve több helyen 



behasadtak, valamint penészfoltok és rovarfertőzések nyomai voltak láthatóak. A szélek 
elvékonyítottak és szegeléssel kerültek rögzítésre. A táblán kopottas, fekete festéssel felirat: 
“IMPERATORI, LEOPOLDO, REGI.HUNGARIA, SOLATIO, NOSFRO, H.E.E. 1660.” 
A vászonhordozó eredeti vakkerete nem ékelhető, facsapos, faszegecses sarokillesztéssel 
készült. Anyaga sérült, rovarfertőzés nyomaival, összességében rossz állapotú.  
Az eredeti díszkerete 10 cm széles profilozott, fekete lakkfestéssel, aranyozott külső és 
belső szegélypánttal. Anyagában több helyen sérült, hiányos, kitöredezésekkel, 
rovarfertőzés nyomaival, szétnyíló sarokillesztésekkel, instabil szerkezeti felépítéssel. 
Felülete erőteljesen kopott, elkoszolódott és beopálosodott. 

Restaurálás leírása: 

Elsőként a festmény instabil, pergő festék-, és alapozórétegeinek rögzítése volt szükséges, a 
további réteghiányok, károsodások megakadályozásának céljából. A képfelületet fedő 
opálos, bebarnult lakkréteg és a különböző eredetű szennyeződések, lerakódások tisztítása a 
kutatás, feltárás folyamán tapasztalt vegyszerkeverékkel többször ismételt fázisban került 
eltávolításra. A teljes tisztítást követően többször ismételt fázisban a kraklik puhítása, 
vasalása, majd a kép teljes konzerválása került elvégzésre, a képvászon hátoldali 
dublírozásával. A vászonszakadások és réteghiányok pótlása vászonfoltozással, majd krétás 
tömítéssel történt. A dublírozott festmény új, ékelhető vakkeretre került felfeszítésre.  
A képhordozó hátoldali tisztítása portalanítással, majd a különböző eredetű szennyeződések 
tisztítása szintén vegyszeres módon történt. A fatábla szerkezeti megerősítése ragasztással 
készült. A hátoldali fatábla vegyszeres tisztítását követően a rovar és gombafertőzés elleni 
védelmet biztosító konzerválás következett. Ezt követően esztétikai kiegészítés volt 
szükséges, amely a festmény és a hátoldali fatábla esetén is beilleszkedő olajretussal 
készült. Befejezésül UV-álló retusvédő lakkréteg kerül a festmény felületére.  
A díszkeret tisztítása vegyszeres módon történt, a különböző eredetű szennyeződések 
eltávolításával és szerkezeti megerősítéssel a sarkoknál. Az esztétikai helyreállítás az eredeti 
technikának megfelelően készült. A hiányzó részek pótlása tömítéssel, majd teljes 
konzerválással készül. Befejezésül UV-álló lakkbevonatot kapott a felület. 
A teljes restaurálás folyamatáról színes fotódokumentáció készült. 

Budapest, 2017. július 30.    
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                                                                                    Restaurátor Kamarai tagszám: F-127 
                                                                                           MÉK műemléki restaurátor 
                                                                                     szakértői névjegyzékszám: 21-0281 



FOTÓMELLÉKLET 
ÁTVÉTELI ÁLLAPOT (NORMAL FELVÉTEL) 

      Képoldal, díszkeret - total, részletfotók                           Hátoldal - total, részletfotók   

   

 
 



 ÁTVÉTELI ÁLLAPOT (SURLÓ FELVÉTEL) 



 
ÁTVÉTELI ÁLLAPOT - DÍSZKERET, HÁTOLDALI FATÁBLA 

Díszkeret sarokillesztései, anyaghiányok, 
felázások, rovarfertőzés nyomai 

  Hátoldali fatábla, “1660” “WP”monogram 



TISZTÍTŐPRÓBÁK, KUTATÓABLAKOK, TISZTÍTOTT ÁLLAPOT 

Festmény, hordozó és hátoldali 
tisztítópróbák, kutatóablakok 



                  Tisztított, vákumozott képoldal, vászonhordozó anyaghiányainak kiegészítései 



TISZTÍTOTT, TÖMÍTETT ÉS RETUSÁLT KÉSZÁLLAPOT 

                  Tömített állapot 
                    
                    Készállapot


