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Pályázati azonosító: 209111/00097 

Szakmai beszámoló 

Herman Lipót festményeinek restaurálása V. 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár Magyarország legfontosabb Herman Lipót anyagával 
rendelkezik. A festő özvegye 1980-ban ajándékozta Gyöngyös városának a férje hagyatékát 
képező 98 db festményt, 100 db grafikát, valamint Herman Lipót személyes tárgyait és 
dokumentumait. Ezek jelentik ma a gyűjtemény egyik alappillérét. A festmények és néhány 
személyes tárgy 1998 óta láthatók mai elrendezésükben a Vachott Sándor Városi Könyvtár 
épületében, lehetőség szerint igyekszünk minél többet a nagyközönség számára meg is 
mutatni. 

 Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy Herman Lipót művészetét a nagyközönség 
minél szélesebb rétegeivel megismertessük. Az NKA segítségével törlesztettük régi 
adósságunkat, s 2016 elején Herman Lipót grafikáiból és tanulmányaiból Szücs György 
művészettörténész segítségével megrendezhettük az „Egy nyughatatlan szellem a XX. 
századból” című kiállítást.  
2020-ban az „Én a szabadság pártján állok” címmel a fiókkönyvtárunkban mutattuk be a 
művész száz évvel ezelőtti világát.  
Szintén NKA pályázat segítségével elindultunk azon az úton, hogy virtuálisan is 
bemutathassuk Herman Lipót alkotásait, a gyűjtemény honlapja még ebben az évben 
elkészül, a festmények és grafikák metaadatokkal jelennek meg a világhálón. 
 

 A Herman Lipót hagyatéknak mintegy a felét (98 db) kitevő festmények felújítása a 
programunk második része.  
Nagyrészt NKA pályázati támogatással valósul meg restaurálási programunk, a festmények 

szakavatott kezekbe kerülnek, hogy a szükséges felújítási munkákat elvégezzék a 
műalkotásokon és a képkereteken. 

 

A restaurálandó állomány nagysága, illetve a munka magas költségei csak több ütemben 

teszik reálisan megvalósíthatóvá a programot. A Penta Restaurátor Műhely az előzetes 
felmérésnél az alábbiakat fogalmazta meg:   
„Az intézmény pályázati forrás segítségével kívánja megkezdeni az általa kezelt, 98 db-os 

képgyűjtemény (vászon, karton, fatábla, rétegelt- és farostlemez hordozóra készült 
olajfestmények) állagmegóvási, helyreállítási munkálatait. A képek mindegyikéhez díszkeret 
tartozik, melyek ugyancsak részét képezik a restaurálandó anyagnak. 

A helyszíni felmérés során szemrevételezéssel és tisztítópróbák segítségével alkottunk képet a 
műtárgyak állapotáról, a szükséges beavatkozások mértékéről, azok technológiai, anyag- és 
időigényéről. Mind a festmények, mind a hozzájuk tartozó díszkeretek kondíciója igen széles 
skálán mozog, a kismértékű restaurátori munkát igénylőktől a veszélyeztetett állapotúakig.” 



A munkálatok mihamarabbi megkezdése azért volt elengedhetetlen, hogy ne történjen 
további, az idő előrehaladtával egyre gyorsabbá váló állagromlás. 

 

Első ütemben ezért a legrosszabb állapotú, leginkább veszélyeztetett műtárgyak 
restaurálását céloztuk meg.  

Ezek közül egy nagyméretű festmény felújítása (Kiszáradó fa fürdőzőkkel) 2017-ben 

megtörtént NKA pályázat keretén belül. A költségvetés szűkössége miatt még két kisebb 
beavatkozást igénylő képet tudtunk ekkor restauráltatni.  
2018-ban szintén NKA pályázat segítségével folytatódhatott a restaurálási tevékenység. Év 
végén 7db kép került a Penta Restaurátor műterembe. 
2019-ben négy festmény szakszerű restaurálása történt meg.  
2020-ban három festmény helyrehozatalára volt lehetőség. 
 

 

A pályázat során megvalósított tevékenységek: 
 
Jelen pályázatban az alábbi festmények szakszerű restaurálása történt meg:  

 Női arckép (lelt. sz. 83.53) 

 Romantikus táj (lelt. sz. 83.85) 

 Szentendre (lelt. sz. 83.96) 

 Piramistervek a feltámadáshoz (lelt. sz. 83.58) 

 Csendélet (lelt.sz. 83.49) 

 Vázlat egy piros blúzos nőről (lelt. sz. 83.40) 

 Majális tiszteletére (lelt.sz. 83.60) 

 Család (lelt.sz. 83.10) 

 Édesanyám 59 éves korában (lelt.sz.83.2) 

 Beszélgetők (lelt.sz.83.4) 

 Mese illusztráció (lelt.sz.83.25) 

 Csendélet, Ilona nap (lelt.sz. 83.43) 

 Tájkép tanulmány (lelt sz. 83.1) 

 
A képek mindegyike frekventált helyen van. Leginkább a díszkeretek restaurálására és a 
képeknek a kerethez való szakszerű illesztésére volt szükség, némely esetben pedig a vászon 
hibájának a kijavítása és a festék pótlása is feladat volt.  
A restaurálás részletes szakmai dokumentációját csatoljuk beszámolónkhoz.  

   

Terveink szerint a következő ütemben újabb képeknél valósulhat meg az állagmegóvás és a 
képek, keretek tisztítása. 

 
Mivel a Nagygaléria, melyben a felújított képek találhatóak, a könyvtár frekventált részén 
van, a rendszeres látogatók számára szembetűnőek a változások. Azok a látogatók pedig, 
akik először jártak a kiállításban, örömmel nyugtázták azt, hogy a festmények egy része 
szinte újszerű állapotban látható.  
 



Pályázati beszámolónk honlapunkon is olvasható: https://brody.iif.hu/gyongyos/node/39516 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Restaurátori dokumentáció 
 

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár 
Herman Lipót gyüjtemény 

 
 
Szerző: Herman Lipót                                           
Cím: Romantikus táj 
Anyaga: olaj, vászon 

Méret díszkeretben: 87x108 cm 

Leltári szám: 83.85 

Restaurálás ideje: 2022. 

Restaurátor: Gajzágó Dorottya festőrestaurátor, Névj.Sz:F1-356 
 

 

 
 

 

 

 

 



A festmény díszkerete mind a négy oldalon megsérült, kitörött hiányok láthatók 
rajta. Egyszerű szabvány keret lévén cserélni volt szükséges. 
A festmény megfelelő, jó állapotban van. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Gajzágó Dorottya 

                                                                                 Festő-restaurátor művész 

                                                                                 Penta  Restaurátor Műterem 



Restaurátori dokumentáció

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár

Herman Lipót gyűjtemény

Szerző: Herman Lipót 
Cím: Női arckép / hátoldalon: Többalakos vázlat
Anyaga: olaj, karton
Méret díszkeretben: 60x43 cm
Leltári szám: 83.53
Restaurálás ideje: 2022.
Restaurátor: Gajzágó Dorottya festőrestaurátor, Névj.Sz:F1-356

          



Női arckép oldal:

Átvételi állapot:
Vékony, enyhén megsárgult lakkréteg borítja a képet. Sok apró1-2 mm 
nagyságú és néhány 5 mm nagyságú hiány a képen. Helyenként eltérő színű 
átfestéssel lefestve. Alapozás nincs a karton hordozón.
Restaurálás:
Portalanítottam majd Brüsszeli tisztítóvízzel tisztítottam le a lakkréteget. A 
hiányokat hagyományos tömítőmasszával (hegyikréta+koletta+hármaskeverék) 
egészítettem ki. Tojástempera és pigment keverékével festettem meg az 
aláfestéseket, majd fehérített sellakkal szigeteltem. Dammárgyanta lakkbenzines 
oldatával lakkoztam le a képet. Olaj-gyanta retussal fejeztem be az esztétikai 
kiegészítéseket.



      



      



Többalakos vázlat oldal:

Átvételi állapot:
Az egész képen sok, 2-3 mm átmérőjű hiány látszik és a karton hordozó tűnik 
elő. Helyenként fel van pöndörödve a hiány széle. Nincs lakkozva a kép.
Restaurálás:
Portalanítás után kolettával szigeteltem le a karton hordozót a hiányok részén. A 
felpöndörödött széleket MFKO anyaggal ragasztottam vissza. Hagyományos 
tömítőmasszával egészítettem ki a hiányzó részeket. Tojástempera és porfesték 
keverékével festettem le. Sellakos szigetelés után lakkbenzines 
dammárgyantával lakkoztam le a képet. Olaj-gyanta retussal fejeztem be az 
esztétikai kiegészítéseket.



     



       

Gajzágó Dorottya Festőrestaurátor, Penta Restaurátor Műterem

                                                                                                     



                                                                                            



Herman Lipót festmények restaurálási tevékenységeinek leírása   

 

1. Szentendre (lelt. sz. 83.96, 1929, olaj, vászon, méret: 65x81 cm.) 

Felületi tisztítás,festék rétegleválások pótlása, retusálás lakkozás 

Képkeret: lepergések pótlása tisztítás, apró retusálás 

 

2. Piramistervek a feltámadáshoz (lelt. sz. 83.58, 1948, olaj, karton, méret 70x100 cm.) 

Szennyezett, besárgult lakkréteg levétele , tisztítás, apró festéklepattogzások pótlása, meglazult, 
hullámos vászon kisimítása, megfeszítése, szükséges retusok 

Képkeret: tisztítás 

 

3. Csendélet (lelt.sz. 83.49, 1941, olaj, fa,  méret:50x40  cm.) 

Tisztítás, lakkozás, vászon megfeszítése 

Képkeret: tisztítás 

 

4. Vázlat egy piros blúzos nőről (lelt. sz. 83.40, 1937, olaj, vászon, méret: 40x50 cm.) 

Felületi tisztítás, lakkozás, apró retusok 

Képkeret: tisztítás 

 

5. Majális tiszteletére (lelt.sz. 83.60  1951, olaj, vászon, méret: 60x80 cm.) 

Tisztítás, lakkozás, vászon megfeszítése, kisimítása, apró retusok 

Képkeret: tisztítás 

 

6. Család (lelt.sz. 83.10, 1913, olaj, vászon, méret: 120x80cm.) 

Tisztítás, lakkozás, vászon megfeszítése, retusálás 

Képkeret: tisztítás 

 

7. Édesanyám 59 éves korában  (lelt.sz.83.2, 1903, olaj, vászon, méret: 61x46 cm) 

Tisztítás, lakkozás,  retusálás 

Képkeret: tisztítás 

 

8. Beszélgetők (lelt.sz.83.4, 1904, olaj, vászon, méret: 68x55cm.) 

Tisztítás, lakkozás, retusálás 

Képkeret: tisztítás 

 

9. Mese illusztráció (lelt.sz.83.25,1928, olaj, vászon, méret: 46x61 cm.) 

Tisztítás, lakkozás, retusálás 

Képkeret: hiányok, sérülések pótlása, tisztítás, retusálás 

 

10. Csendélet, Ilona nap  (lelt.sz. 83.43, 1941, olaj, vászon, 80x60 cm.) 

Tisztítás, lakkozás, hullámos vászon kiegyenesítése, retusálás 

Képkeret: tisztítás 

 

 

11. Tájkép tanulmány (lelt sz. 83.1,1902, olaj, karton, méret: 32x37 cm.) 

Tisztítás, lakkozás, retusálás, vászon megfeszítése 

Képkeret: tisztítás 

 

 

 



A restaurálási intézkedések tartalmazzák a képek hátoldalának és a képkeretek hátoldalának 
tisztítását is. 
 

Felhasznált anyagok: 
Tisztításhoz: 

- ethil alkohol, 

- terpentin, 

- aceton, 

- izopropanol, 

- Damár lakk, 
- brüsszeli tisztító keverék , 

 

 

Foltozáshoz: 
- megfelelő vastagságú lenvászon 

 

Tömítéshez tömítőanyagok 

Retusáláshoz: 

- Schminke  és Restauro olajfestékek 

-  

Képkeretekhez: 

- 24 karátos laparany, 
- aranypor 

 

 

 

2021.09.09. 

  

                                                                             Sajnovits Péter 

    Magyar Restaurátorok Egyesülete tagja 

     Tagsági szám: E-5-519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




