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Restaurálási dokumentáció 

 

A műtárgy adatai: 

megnevezése: LANG MÁTYÁS PORTRÉJA 

szerzője: ismeretlen 

anyaga: olaj, arany, vászon, fa 

készítési ideje: 1682 

mérete: 113 x 89 cm 

tartozékai: vakkeret, díszkeret 

tulajdonosa: Soproni Evangélikus Egyházközség 

leltári száma: 76 

A restaurálás adatai: 

restaurátor: Varga Ferenc /  
festmény- és bútor-restaurátor,  
műemléki restaurátor szakértő, 
ügyvezető /  
Új Lukács Céh Restaurátor Bt, 
Budapest 

ideje: 2022. január-március 

helye: Budapest 

konzulens: Krisch András 
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1. Átvételi állapot / előoldal 2. Átvételi állapot / hátoldal 

 

1. Az ékelhetetlen vakkeretre feszített vászonkép és díszkerete átvételkor szennyezett volt. Az előoldalt vastag, elváltozott, 
megsötétedett lakk borította. A hordozó meg volt ereszkedve, az alapozó- és festékrétegek megtöredeztek, felkagylósodtak, 
helyenként kiperegtek. A felületeken többhelyütt kopások, hiányok voltak. 

 

      

3. Átvételi állapot / súrló / előoldal 4. Feltárt állapot / előoldal 



A tárgyat korábban már restaurálták. Ezt támasztják alá a foltozások; továbbá a repedéseken keresztül a hátoldalra átszivárgott 
lakk; illetve az, hogy a hordozó húzószélei le voltak vágva és a vászon a vakkeret előoldalához volt ragasztva enyvvel. 

2. A mostani restaurálás célja a műtárgy feltárása, konzerválása és esztétikai helyreállítása volt. A szennyeződést és a lakkot 
denaturáltszesszel, valamint szalmiákszesszel távolítottam el, majd a foltozásokat és az enyves ragasztást vízzel nedvesítve. A 
feltárt tárgyon megjelentek a lakk által takart finom részletek, mint például a portré keretező, köralakú kőkeret, vagy a díszkeret 
flóderfestése, valamint további hiányok az arcon és a háttérben. 

3. A feltárt, pergő festmény állapotát BEVA bevasalásával stabilizáltam, majd egy akrilalapozású lenvászonra kasíroztam szintén 
BEVA-val. A dublírozott vászonképet új, ékelhető vakkeretre feszítettem.  

4. Az alapozó- és festékrétegek hiányait vízbázisú tömítőmasszával pótoltam, akvarell-lel aláfestőretust készítettem, majd a 
festett felületeket terpentinben oldott dammárral lakkoztam. A végső esztétikai helyreállítást a lakk-kal elkevert, csökkentett 
kötőanyag-tartalmú olajfestékkel végeztem. A retusált kép és keret fényét lakkspray-vel egységesítettem, végül a festményt 
visszahelyeztem a díszkeretébe. 

 

 

 

      

5. Készállapot / előoldal 6. Készállapot / hátoldal 


