
P Á L Y Á Z A T I  B E S Z Á M O L Ó  

 

 
 
 

 

P Á L Y Á Z A TI  B E S Z ÁM O LÓ  

 

Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiuma 
Állományvédelem, restaurálás valamint állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése 
 

Altéma kódszáma: 209111/4 
 
 

 

Műtárgyak restaurálására a Képzőművészeti és Történeti gyűjteményből, 
valamint állományvédelmi szakmai anyagok és eszközök beszerzése 

 
Dobó István Vármúzeum, Eger 

 
Pályázati azonosító: 209111/00016 

 
 
 
 

Dicső Ágnes festményrestaurátor művész 
Ismeretlen 19. századi magyar festő: Nyár 

olaj, vászon 57×43,5 cm 
Képzőművészeti gyűjtemény: Ltsz.: 2000.17.1. 

 

Ismeretlen 19. századi magyar festő: Tél 
olaj, vászon 57×43,5 cm 

Képzőművészeti gyűjtemény: Ltsz.: 2000.18.1. 
 
 

Meggyes Anita bőr- és papírrestaurátor művész 
Fr. Casinir Fisslin (a pályázatban 17. századi ismeretlen festő): Theatrum Sacrum, 1696 

merített rongypapír és gouache 69×55 cm 
Képzőművészeti gyűjtemény: Ltsz: 2021.2.1. 

Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből 
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Múzeumunk 2021 tavaszán pályázatot nyújtott be 1.500.000 Ft értékben műtárgyak 
restaurálására a történeti (1 db oklevél) és a képzőművészeti (2 olajfestmény, 1 gouache 
festmény és 2 db sokszorosított grafika) gyűjteményből, valamint állományvédelmi 
eszközök beszerzésére. Pályázatunk támogatottsága 40%-os volt, így az elnyert összeget, 
figyelembe véve a restaurátori árajánlatokat, közös megegyezéssel a képzőművészeti 
gyűjteményben lévő három festmény – a biedermeier párkép és egy különleges gouache 
kép – restaurálására fordítottuk. Így az állományvédelmi eszközbeszerzés, illetve a 
történeti gyűjtemény armálisának restaurálását, valamint a két sokszorosított grafikai 
eljárással készült nagyméretű lap restaurálását ebből a pályázatból sajnos nem tudtuk 
megvalósítani. Az elvégzett munkák azonban három rossz állapotban lévő alkotást 
mentettek meg, illetve tettek kiállítható állapotúvá az elkövetkező terveinkhez igazodva. 
 
A pályázatban szereplő, restauráltatni kívánt műtárgyak fontossági sorrendbe rendezett 
listája és a megvalósulás ténye az alábbi táblázatban látható. 
 

Zolthay János armálisa, 1513  
pergamen, gouache, arany festék vasgallusz tintával 440×660 mm  
Történeti gyűjtemény: Ltsz.: TD 80.430.1.  
Meggyes Anita bőr- és papírrestaurátor 140.000 Ft  (nettó/bruttó) 

nem 

Ismeretlen 19. századi magyar festő: 
Nyár  
olaj, vászon 57×43,5 cm  
Képzőművészeti gyűjtemény: Ltsz.: 2000.17.1.  
Dicső Ágnes festményrestaurátor 260.000 Ft (+27% Áfa)  

igen 

Ismeretlen 19. századi magyar festő:  
Tél  
olaj, vászon 57×43,5 cm  
Képzőművészeti gyűjtemény: Ltsz.: 2000.18.1.  
Dicső Ágnes festményrestaurátor 280.000 Ft  (+27 % Áfa)  

igen 

17. századi ismeretlen szerző:  
Theatrum Sacrum, 1696  
merített rongypapír és gouache  69×55 cm  
Képzőművészeti gyűjtemény Gysz: 3/1990  
dr. Szilárdfy Zoltán hagyatéka 
Meggyes Anita bőr- és papírrestaurátor 55.000 Ft (nettó/bruttó) 

igen 

18. századi metsző:  
Szent Miklós élete, 1754  
merített rongypapír és rézmetszet 52×41 cm  
Képzőművészeti gyűjtemény Gysz: 87/1990  
dr. Szilárdfy Zoltán hagyatéka 
Meggyes Anita bőr- és papírrestaurátor 65.000 Ft (nettó/bruttó 

nem 

18. századi metsző:  
Szent István korona-felajánlás, 1700-as évek  
merített rongypapír és rézmetszet 55×71 cm  
Képzőművészeti gyűjtemény Gysz: 3/1986  
Meggyes Anita bőr- és papírrestaurátor 76.000 Ft (nettó/bruttó) 

nem 
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A Dobó István Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményének története 1950-ben, az 1872-
ben létrejött Líceumi Múzeum képtári anyagának átvételével indult. Az európai minőségű 
festményeket tartalmazó kollekció legkvalitásosabb darabjainak restaurálása, 
rendbetétele után a vármúzeum első tárlataként 1958-ban nyílt meg az Egri Képtár az 
egykori kaszárnya épület emeleti termeiben. Európai anyaga a hazai múzeumok között a 
budapesti Szépművészeti Múzeum és az Esztergomi Keresztény Múzeum kollekciója után 
a harmadik legkvalitásosabb festménygyűjteménnyé emelte.  

A kiállításra került művek többségét restauráltatta múzeumunk, az elmúlt hatvan év 
alatt volt olyan, amelyet több alkalommal is, így közel 170–180 esetet számolhatunk. A 
gyűjteményi darabok restaurálásakor többször bebizonyosodott a mű kvalitása, így 
feltárulván a festmények rejtőzködő értékei, közönség elé kívánkoztak. Az Egri Képtár 
többször átrendezésre került (1976, 1981, 1996). A kollekció bemutatásának újra és újra 
történő átgondolását nem csupán az installáció felújítása, az infrastruktúra modernizálása, 
hanem a restaurálások és a gyarapodások bemutatása is indokolta.  

A Líceumi Múzeum anyagát a múzeum saját gyűjteményével gazdagította a több 
mint hetven év során. A vásárlások alkalmával elsősorban a Caravaggio követők műveire, 
zömmel a 17–18. századi külföldi alkotókra fókuszáltunk. A jelentős európai kollekciót 
kibővítő új múzeumi szerzemények (Pietro Bellotti, Cesare Fracanzano, Sebastiano Ricci 
műhelye, Jusepe de Ribera követője, 17. századi spanyol festő, Antiveduto ill. Imperiale 
Grammatika, Caracciolo, Benjamin Gerritsz Cuyp, Frederick van Valkenborch, Matheus 
Terwesten, Jacob Ferdinad Voet stb.) mellett a hazai anyag is gyarapodott, például Hesz 
János Mihály, Balkay Pál, Kovács Mihály, Korény József, Hernádi Handman Adolf, Herman 
Lipót stb. műveivel. A múzeumi vásárlások során a gyűjteménybe került jelentős művek 
zöme is restaurálás után kerülhetett be az állandó kiállítási kollekcióba, illetve több esetben 
éppen a restaurálás tette lehetővé, hogy besorolhatóvá váltak valamely jeles európai 
művész életművébe e festményeink.  

Főállású festmény-restaurátora múzeumunknak csak rövid ideig volt az 1980-as évek 
végétől az 1990-es évek közepéig. Minden más esetben valamilyen támogatás – elsősorban 
állami, NKA – segítségével tudunk a ránk bízott alkotások állapotán javítani.  

Múzeumunk kvalitásos képzőművészeti gyűjteményéből válogatott állandó kiállítás, 
az Egri Képtár 2016-ban bezárt. Ennek az országos jelentőségű képanyagnak legszebb 
tájképeit azonban 2021 nyarán ismét a közönség elé tártuk a múzeum új kiállító terében, a 
Ziffer Sándor Galériában Fények és árnyak (emelet – zömében európai anyagból), illetve 
Festői utazások – 19. századi magyar festők itáliai tájképei (földszint) címmel.  

A válogatás alapját adó 16–19-ik századi európai kollekciót az új szerzeményekre 
építve olyan gyűjteményi darabokkal kívánjuk kiegészíteni a jövőben, melyek a 
magyarországi művek tekintetében gazdagabbá teszik, illetve a századfordulóig 
kiszélesítik a kiállítás tematikáját.  

A most restaurált, viszonylag kisméretű két festmény kvalitása, illetve biedermeier 
naiv bája, kultúrtörténetileg érdekes tartalma tovább gazdagíthatja a bemutatható 
kollekciót a következő, elsősorban portrékból és életképekből tervezés alatt álló 
válogatásban.  
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Ismeretlen magyar festő (19. sz.?): Nyár 
olaj, vászon 57×43,5 cm 

2000.17.1. 

 

Ismeretlen magyar festő (19. sz.?): Tél 
olaj, vászon 57×43,5 cm 

2000.18.1. 
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A 19. századi magyar festő által készített évszakok allegorikus párképet – Nyár és Tél – 
1976. májusában vásárolta meg múzeumunk egri tulajdonosától, akkor nem is kevés 
pénzért, darabját 2500 Ft-ért. Az ilyen képsorozatok divatosak voltak már e két kép 
készülése előtt is, hiszen valamennyi emberi kultúrában a természet egy éven belüli 
szakaszos változásához különböző munkák, szokások, hagyományos ünnepek, rituálék… 
kapcsolódtak. Az évszakokhoz, jellegüknek, az emberek számára kedvező vagy 
kedvezőtlen hatásuknak megfelelően jelképes tartalmak is kötődtek. Sokszor az ünnepek 
is az adott évszak konkrét jellegzetességeihez és szimbolikus jelentéseihez kapcsolódtak.  

Az antikvitás óta az évszakokat allegorikus figurák személyesítik meg: a Tavasz 
virágkoszorút, a Nyár kalászfüzért visel a fején és sarlót tart a kezében, az Ősz homlokát 
szőlőlevelek övezik, míg a Tél rőzsét fog a kezében, s meleg ruhába burkolózik. Ez a négyes 
felosztás a mérsékelt égövben az évszakok változásával kapcsolja össze az életet oly 
módon, hogy például az ifjúság születésnapjait a tavaszban, az időskor születésnapjait 
telekben számolja. Így a négy évszak az európai kultúrában is az emberi sors, az idő 
körkörös ciklikusságában is változó mivolta, múlása, az életkor tipikus metaforája, 
szimbóluma lett. A halálba – télbe – tartó életfolyamat képe ez, de az ebből fakadó érzelmi, 
lelki élet közege is, a boldogság/derű-szomorúság, születés-elmúlás megjelenítője.  

Két festményünk valaha egy négyrészes sorozat darabja lehettek. A Magyar Nemzeti 
Galéria bírálati száma: 340/976, illetve 341/976.  

 
Restaurálásukat állapotuk tette fontossá – a kipergések már veszélyeztették a képi 
információ teljességét. A 2021. április 21-én kelt állapotfelmérés után készített árajánlat 
és restaurálási terv alapján a munkát Dicső Ágnes festőrestaurátor művész végezte, 
mellyel 2022. április elejére készült el. (Bővebben a restaurálási dokumentációban) 

Jelenleg raktárban vannak elhelyezve, megfelelő keretbe helyezés után bájos 
megjelenésük színesíteni fogja kiállításunkat. Múzeumpedagógiailag is jó alanyai lesznek 
interpretációs gyakorlatunknak. 
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Fr. Casinir Fisslin (a pályázatban 17. századi ismeretlen festő): Theatrum Sacrum, 1696 
merített rongypapír és gouache 69×55 cm 
Gysz.: 3/1990 
Ltsz: 2021.2.1. 
Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből 

 

restaurálás előtt    restaurálás után 
 

A 2021. április 26-án kelt állapotfelmérés alapján készített árajánlat és restaurálási terv 
alapján restaurálta Meggyes Anita okleveles bőr- és papírrestaurátor művész. Az 
oldhatósági próba során nyilvánvalóvá vált, hogy a festék nagyon érzékeny a nedvességre, 
így bárminemű nedves kezelést ki kellett zárni. A gouache felületén ülő szennyeződés 
óvatos eltávolítása speciális radírok használatával (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes 
vinil-radír) történt. Bővebben lásd a restaurálási dokumentációt.  

Határidő: 2021. december 20. 
 
Szakrális kisgrafikai gyűjtemény – Az egri Dobó István Vármúzeumban az 1980-as évek 
közepén a szakrális kisgrafikák tekintetében kiterjedt gyűjtő- és kutatómunka zajlott, 
melynek eredményeként Dr. Szilárdfy Zoltán (katolikus pap, c. esperes, Henszlmann-díjas 
művészettörténész, keresztény ikonográfiát oktató tanár, műgyűjtő) kisművészeti 
kollekciójának jelentős darabjaival (elsősorban úgynevezett apácamunkákkal) 
gazdagodott a képzőművészeti gyűjtemény. Szilárdfy Zoltán (1937–2017) teológiai 
tanulmányait 1956 és 1961 között a szegedi hittudományi főiskolán végezte. Ekkor került 
kapcsolatba a boldoggá avatására váró Bálint Sándor néprajztudóssal, aki nagy hatással 
volt művészetszemléletére és későbbi kutatásaira. 1961. június 21-én szentelték pappá 
Székesfehérváron, 2000-ig látta el egyházi feladatát. Művészettörténész diplomáját az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, ahol 1981-ben végzett, és 1985-ben 
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doktorált. A barokk művészet legkiválóbb ismerői közé tartozott. A keresztény ikonográfia 
területéről számos könyv és tanulmány nemzetközileg is ismert és elismert szerzője, 
számos konferencia előadója volt. Különös figyelemmel kutatta a magyar szentek 
tiszteletének művészeti emlékeit. 1989-től a Képzőművészeti Főiskolán/Egyetemen a 
keresztény ikonográfia óraadó tanára volt, de tanított az ELTE-n és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen is. Szakrális kisgrafikai gyűjteménye európai jelentőségű darabokat 
tartalmazott. Az 1984-ben az egri kollekcióba került darabokom túl a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum őrzi hagyatékát. 

Ezután a gyarapodás után a kutatás nem állt meg, és 1985–1986-ban egy igen 
különleges műtárgy-együttes megvételére nyílott lehetősége múzeumunknak. A főleg 17–
18–19. századi fa- és rézmetszeteket, rézkarcokat, acélmetszeteket, litográfiákat – közel 
1300 db – Gond Ignác (1841–1910) gyűjtötte a történelmi Magyarország barokk búcsújáró 
helyeinek (kiemelten Mária kegyhelyeinek) kegyszobrairól, kegyképeiről és általában a 
szentképkultuszról.  

Az addigi gyűjteményhez társulva immár a kis ájtatos képek hazai kultuszának 
sokszínűségét birtokolhatja az egri Dobó István Vármúzeum.  

„A ma már kevéssé ismert középkori hagyományokon továbbélő és az 
ellenreformáció mozgalmaiban megújuló barokk theatrum sacrum – szent színház, 
elsősorban az üdvtörténet megelevenítésével hatott közönségére. Magyarországon is - 
ahogyan egész Európában - a jezsuiták és a ferencesek működése nyomán virágzott igazán 
a theatrum sacrumok számos formája. A szent jelenetek nem korlátozódtak kizárólag a 
szerzetesi iskolák színházi előadásaira, hanem megjelentek a nagy ünnepek, karácsony és 
húsvét szokásaiban, de jelen voltak a szerzetesi közösségek és a hétköznapi ember 
devóciós gyakorlatában is. Általánosan tudott az a felismerés, hogy a középkortól 
kezdődően történeti kapcsolat van a színház és a keresztény ünnepi liturgia között. Az 
európai színház őse a templomi liturgikus játék. De nemcsak a színház köszönheti 
kialakulását a liturgia változásainak, hanem a barokk szakrális művészet is sok ponton 
támaszkodott színpadias hatásokra. Többek között fontos szerepe volt a kor 
színjátszásában az érzelmek gesztusokkal, mozdulatokkal történő lejelzésének, s ez 
nagymértékben hatott a barokk képzőművészet kifejezésformáira. Ily módon kívánta 
szemléletessé tenni a hívek számára a szentírás hittételeit, igazságait, történeteit. A 
mimézis misztériumát segítségül hívva, a valóság illúzióját keltve, a szent események 
részesévé szándékozta tenni a szemlélőt, feloldva a reális és irreális közötti határokat, 
összemosva a valóságot és a látszatot. Egyrészt megépített látomásként jelent meg a mű, 
egy sor allegorikus jelentéssel telítve, másrészt megdöbbentően pontos megfigyeléseket 
rögzítő, szenzuális hatásokkal és realisztikus formákkal valósult meg mindez. Az általában 
keretül szolgáló architektonikus konstrukciók építészeti elemeinek hangsúlyos voltában 
pedig megvalósult a dekorációk szimbolikája. 

Theatrum sacrum típusúnak tartunk minden olyan alkotást, mely e fent említett 
jellemzőket magában hordozva, szerkesztési elveiben színpadias kifejezésformákat 
alkalmaz. Nemcsak a hagyományos értelemben vett műtárgyakat (oltárépítményeket, 
szobrokat, festményeket stb.), hanem egy-egy gondosan megszerkesztett bűnbánati 
körmenetet, ünnepséget, temetést is theatrum sacrum típusú alkotásnak kell tartanunk.  

A műalkotásokkal kísért ünnepségek ritka dokumentuma az az 1696-os theatrum 
sacrum ábrázolás, mely különös és kivételes módon a minoriták argentínai provinciájából 
került Magyarországra, feltehetően missziós kapcsolatok révén. A szentek dicsőítésére 
felállított készület – melynek szerzője és programadója a kép felirata szerint Fr. Casinir 



P Á L Y Á Z A T I  B E S Z Á M O L Ó  

 

(sic!) Fisslin hitszónok volt – tipikus 17. század végi oltárarchitektúra-szerű építményt 
ábrázol, szentek szoborszerű alakjaival és zászlókkal gazdagon díszítve.” (Lengyel László 
tanulmányából,  AGRIA 25-26. 1989-1990.) 

 
 
A Szilárdfy Zoltán hagyatékából származó gouache kép számára a restaurálása után 
savmentes pallium készült, ezzel együtt került a múzeum Képzőművészeti 
gyűjteményének raktárába, ahol grafikai fémszekrényben lett elhelyezve. Egykori kerete 
még restaurálásra szorul. Bemutatását tervezzük a témában megrendezésre kerülő 
időszaki kiállítás alkalmával (pl. Szilárdfy Zoltán emlékére). Érzékenysége miatt állandó 
kiállításba nem kerül majd. 

 



 

 
 

Restaurálási dokumentáció  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ismeretlen 19. századi magyar festő:  

Nyár  

olaj/vászon  

mérete: 57 x 43,5 cm  

ltsz.:  2000.17.1.  

 
 
 

 
 

Restaurátor:  

Dicső Ágnes festőrestaurátor, okl . sz .:  3212/1997., rest . névj. sz.:  F1-395.  
 
 

2022.  
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Restaurálás előtti  á l lapotleírás, a károsodások okainak rögzítése  

 

A festmény igen vékony, hálószerű vászonhordozóra készült,  melyen az alapozás is 

nagyon vékony. Középen, fenn egy lyukat korábban javítottak, a hátoldalon foltoztak.  

A korábbi restaurátori beavatkozások ezen túl a kép többszöri lakkozására 

szorítkoztak, feltehetőleg anélkül,  hogy előzetesen letisztították volna a képet.  Sőt, 

a lakkozáshoz a díszkeretből sem vették  ki a képet.  

Vakkerete bár ékelhető lenne, hiányos, egyszerű léc,  melynek pereme nincs 

megfelelő módon kialakítva. A laza vászon körben „rátámaszkodik” a keretre, ennek 

következtében körben markáns nyomot hagy már a festékrétegekben is.  

A festékrétegek és az  alapozás tapadása gyenge volt ,  ezért jelentős hiányok alakultak 

ki elsősorban a kép alsó részén.  A hiányoknál közvetlenül a vászonra lát tunk rá.  

Az eredeti festékrétegek mélyen, vastag sárga lakk- és poros szennyeződés alatt  

találhatók, a kép valódi színvilágát csak találgatni lehetett.  

A vászonhordozó gyenge ál lapota, törékenysége miatt a restaurálási tervben a 

megtámasztását javasoltam egy második vászonnal. A restaurálás közben azonban a 

festmény visszanyerte rugalmasságát, így a dublírozás elkerülhet ő volt. A vakkeret 

cseréje sem tűnt indokoltnak, kisebb átalakítással a régi keret  megtartható lett.  

 

 

  

A festmény átvételkor  A kép hátoldala átvételkor  
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Lyuk a kép felső részén  Hiány és felemelkedés  

  

Festékhiány  Szennyezett, hiányos felület  
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Korábbi javítás idején felragasztott folt  

 
A restaurálás menete  

A jelentős mértékű felemelkedések miatt nem lehetett a t isztítással  kezdeni  a 
restaurálást . Annak ellenére, hogy sok idegen réteg fedte a festményt, mégis először 
rögzíteni kellett a festékrétegeket a vászonhoz.  

A meggyengült hordozóvászon hátoldalának tisztítása után a lyuk kezelése volt a z 
első. A szabad vászonszálakat irányba igazítottam, majd a kialakult hiányt hasonló 
szövésű, régi vászonból pontosan kipótoltam. Élberaga sztottam, helyi préseléssel 
szárítottam, majd kitömítettem.  

Ezt követően lehetett a teljes hátoldalt átitatni konzerválószerrel,  mely 
vákuumasztalon melegítve jutott be a repedésekbe  és a felemelkedett festék alá.  A 
festmény konzerválása BEVA 371 -gyel történt.  

Az előkonzerválás biztonságos terepet biztosított a t isztításhoz. A szennyeződést és 
a többrétegű lakkot váltakozva lehetett leoldani. Selecton B2-t és acetont 
használtam, lakkbenzines (Tikkurila 1050 white spirit ) áttörléssel. A feltárt 
festékrétegen így is különböző eredetű foltok maradtak: légypiszok, lakkgranulátum, 
folyadékpöttyök.  
 

  

Tisztítás közben  Részletfelvétel t isztítás közben  
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Foltos, pöttyös felület az első tisztítás után  

 

Tanúfolt  

A festmény hiányait hármaskeverékkel  megerősített enyveskrétával  tömítettem, majd 
szintbecsiszoltam a tömítéseket.  

Annak érdekében, hogy a konzerválóanyag a tömítéseket is átjárja, újból 
vákuumasztalba került a kép. Ez a második konzerválás biztosítja, hogy ép és hiányos 
(pótolt) területek egyforma tulajdonságokkal rendelkezzenek a jövőben. Ez szavatolja 
a tömítések stabil itását.  

Közben a vakkereten szükséges munkálatokat is elvégeztük. A lécek belső éle ki lett 
gyalulva, hogy ne ütközzön neki a vászon a jövőben, ha meglazul. A sarkoknál  új 
csapolás és ékágy lett kialakítva.  Pótoltuk a hiányzó ékeket a vászon feszességének 
biztosítása érdekében.  
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A vászon vékony húzószéleit  körben megerősítettük poliészter anyaggal, és csak ezt 
követően feszítettük fel a megtisztított vakkeretre . A húzószéleket , azok 
törésvonalait  Beva 371 hőre lágyuló ragasztóval átitatott, 100% poliészter szövettel 
támasztottuk alá.  

 
A festmény konzerválását és újrafeszítését Szilágyi Sándor kol legám végezte.  

 

 

A húzószél megerősítése  

 

Felfeszítés után további t isztítás következett, mely igyekezett  aprólékosan a zavaró 

foltokra koncentrálni . További eredeti ép felületek jöttek elő. A tisztítás különösen 

a testszíneknél volt biztonságos, mert ott nemcsak pasztózus volt a festék, de a fehé r 

pigmentnek köszönhetően ellenálló is.  

A hiányokat akvarellel színeztem, a lakkozáshoz Lefranc & Bourgeois fényes 

dammárlakkot használtam vékonyan, ecsetelve.  A retusálást beil leszkedő módon 

olajjal végeztem.  

 

 

A festmény retusálás előtt  
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Csatolt felvételek:  

 

 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022. március 25.  
 
 
 
 

Dicső Ágnes  
restaurátorművész  

 



 

 
 

Restaurálási dokumentáció  
 
 
 
 

 
 

 

Ismeretlen 19. századi magyar festő:  

Tél  

olaj/vászon  

mérete: 57 x 43,5 cm  

ltsz.:  2000.18.1.  

 
 
 

 
Restaurátor:  

Dicső Ágnes festőrestaurátor, okl . sz .:  3212/1997., rest . névj. sz.:  F1-395.  
 
 

2022.  
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Restaurálás előtti  á l lapot, a károsodások okai  

A festmény párdarabja a 2000.17.1. leltári számú Nyár  című festménynek. Állapotuk,  

sérüléseik, így kezelésük is hasonlóan zaj lott.  

A Tél  című festményt ugyanakkor nedvesség érhette korábban, melynek 

következtében hosszanti,  a száliránnyal párhuzamos felemelkedések jelentek meg 

rajta. A hordozó zsugorodása nyomán a festék az alapozással együtt elvált  és 

felemelkedett a vászonról. A kép állapota veszélyeztetett volt .  

A festmény igen vékony, hálószerű vászonhordozóra  készült,  melyen az alapozás is 

nagyon vékony. A korábbi restaurátori beavatkozások a kép többszöri lakkozására 

szorítkoztak, feltehetőleg anélkül,  hogy előzetesen letiszt ították volna . Sőt, a 

lakkozáshoz a díszkeretből sem vették ki a képet.  

Vakkerete bár ékelhető lenne, hiányos, egyszerű léc,  melynek pereme nincs 

megfelelő módon kialakítva. A laza vászon körben „rátámaszkodik” a keretre, ennek 

következtében körben markáns nyomot hagy m ár a festékrétegekben is.  

A festékrétegek és az alapozás tapadása gyenge volt,  a nedvesség hatására nagy 

területen felemelkedett.  

Az eredeti festékrétegek a régi lakk és a poros szennyeződés alatt találhatók, a kép 

valódi színvilágát csak találgatni lehete tt. A sötét, mély tónusok matt, nehezen 

értelmezhető foltokká lettek.  

A vászonhordozó gyenge ál lapota, törékenysége miatt a restaurálási tervben a 

megtámasztását javasoltam egy második vászonnal. A restaurálás közben azonban a 

festmény visszanyerte rugalma sságát, így a dublírozás elkerülhető volt. A vakkeret 

cseréje sem tűnt indokoltnak, kisebb átalakítással a régi keret  megtartható lett.  

 

  

A festmény átvételkor  A kép hátoldala átvételkor  
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Festékhiány  Hiány és felemelkedés surlófényben  

  

Felemelkedések  Szennyezett, matt, hiányos felület  
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A restaurálás menete  

A jelentős mértékű felemelkedések miatt nem lehetett a t isztítással  kezdeni  a 
restaurálást . Annak ellenére, hogy sok idegen réteg fedte a festményt, mégis először 
rögzíteni kellett a festékrétegeket a vászonhoz.  

A hátoldal óvatos t isztítása után átitattuk konzerválószerrel ,  mely vákuumasztalon 
melegítve jutott be a repedésekbe és a felemelkedett festék alá.  A vászonhordozót, 
a festék- és alapozásréteget Gustav Berger féle Beva 371, etilén-vini lacetát alapú 
műgyanta és lakkbenzin (Nógrádi Erdőkémia) 1:2 arányú keverékével impregnáltuk.  
A festményt az oldószer elpárolgását követően fűthető vákuumasztalban vasaltuk 
meg.  

Az előkonzerválás biztonságos terepet biztosított a festett felület  t isztításához. A 
szennyeződést és a többrétegű lakkot váltakozva kellett  leoldani. Selecton B2-t és 
acetont használtam, lakkbenzines (Tikkuri la 1050 white spirit ) áttörléssel.  

A feltárás nyomán kisimult  a festmény. Úgy tűnik, a felemelkedéseket fokozta a kép 
felületére kent számos lakkréteg. Eltávolításuk után a feltárt festékrétegen 
különböző eredetű foltok maradtak: légypiszok, lakkgranulátum, folyadékpöttyök.  

Ezeket a második konzerválás után nagyító alatt egyenként szikével és oldószerrel 
távolítottam el,  amennyire lehetséges volt.  
 

  

Tisztítás közben  Részletfelvétel t isztítás közben  
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Korábbi lakkmaradványok  

 

A festmény hiányait hármaskeverékkel megerősített enyveskrétával  tömítettem, majd 
szintbecsiszoltam a tömítéseket.  

Annak érdekében, hogy a konzerválóanyag a tömítéseket is átjárja, újból 
vákuumasztalba került a kép. Ez a második konzerválás biztosítja, hogy ép és hiányos 
(pótolt) területek egyforma tulajdonságokkal ren delkezzenek a jövőben. Ez szavatolja 
a tömítések stabil itását.  
 

 

A kép húzószélének megerősítése  
A vásznon látszik az ázás nyoma  

 



6 

 

A vakkeretlécek belső éleinek kigyalulása  

 

Új ékágyak készítése  
 

A vászon vékony húzószéleit  körben megerősítettük poliészter anyaggal, és csak ezt 
követően feszítettük fel a megtisztított vakkeretre.  

Közben a vakkereten szükséges munkálatokat is elvégeztük. Az ékráma léceinek belső 
éleit,  amikre a vászonhordozó korábban felfeküdt és emiatt azok átnyomódtak, 
kigyalultuk. A sarkoknál új csapolás és ékágy lett kialakítva.  A keretek készítésekor 
rossz oldalra fűrészelt,  a vászonhoz közel eső éknyí lásokat áttettük a csapolás másik 
vállába. Pótoltuk a hiányzó ékeket is a vászon feszességének biztosítása érdekében.  
A festmény konzerválását és újrafeszítését Szilágyi Sándor kol legám végezte.  

 

Felfeszítés után további t isztítás következett, mely igyekezett  aprólékosan a zavaró 

foltokra koncentrálni . További eredeti ép felületek jöttek elő. A tisztítás különösen 

a testszíneknél volt biztonságos, mert ott nemcsak pasztózus volt a festék, de a fehér 

pigmentnek köszönhetően ellenálló is.  

A hiányokat akvarellel színeztem, a lakkozáshoz Lefranc & Bourgeois fényes 

dammárlakkot használtam vékonyan, ecsetelve. A retusálást beil leszkedő mó don 

olajjal végeztem.  
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A festmény retusálás előtt  

 

Csatolt felvételek:  

 
 
Budapest, 2022. március 25.  
  
  

Dicső Ágnes  
restaurátorművész  
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Meggyes Anita okleveles bőr- és papírrestaurátor művész 

1023 Budapest, Ürömi u. 24-28. 
adószám: 70792614-1-51 

e-mail cím: meggyesanita@gmail.com 
Könyv-és papírrestaurátor bizonyítvány száma: PT C 0037728 

Egyetemi oklevél száma: III-09/1997 

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
(szakmai beszámoló) 

Az egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1.) felkérésére1 a Képző- és 
Iparművészeti Gyűjtemény 1 db egyedi grafikájának 

konzerválását/restaurálását elvégeztem. A restaurálás a Nemzeti Kulturális 
Alap elnyert pályázatának segítségével jött létre:  

3. Pályázati cél: Állományvédelem, restaurálás valamint 

állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai 
anyagok és eszközök beszerzése 

 Altéma kódszáma: 209111/4 
 

 
Állapotfelmérés és az azon alapuló, az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott 
konzerválás/restaurálás 

1. 

A muzeális dokumentum adatai 

A restaurálás célja volt az eredeti állapotában kutatásra, kiállításra 
alkalmatlan grafika fizikai sérüléseinek javítása és olyan mértékű 

beavatkozás elvégzése, melynek köszönhetően egy korhű és esztétikus 
megjelenésű kiállítási darabbá válhat, illetve biztonsággal kiadható 
kutatásra.  

A konzervált-restaurált grafika egy pufferolt és savmentes anyagokból 
készült palliumban kerül elhelyezésre, mely biztosítja a további fény és 

pormentes tárolását.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 H. Szilasi Ágota gyűjteményi és állományvédelmi osztályvezető, művészettörténész, főmuzeológus felkérésére 
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1. 

A muzeális dokumentum adatai 

A dokumentum megnevezése: Theatrum Sacrum  

A mű szerzője: 17. századi ismeretlen szerző 
A dokumentum kora: 1696 
A dokumentum mérete: 69x55 cm 

A dokumentum technikája: merített rongypapír és gouache 
A dokumentum leltári száma: 3/1990 

  

Az egyedi grafika restaurálás előtt készült képei 

Általános állapotleírás: 

Az egyedi grafika gouache festékkel készült képét egy a grafika jó minőségű 

merített rongypapírjánál fiatalabb és gyengébb minőségű „paszpartu” 
keretezi a grafika jobb és bal szélén, mellyel gyakorlatilag elfedték a képet 
körbe ölelő fekete keretet. A grafika papírjának (hordozójának) alját és tetejét 

visszahajtották. A papír versója erősen szennyezett.  

A restaurálás folyamata: 

 Minden fontos részletre kiterjedő fotódokumentáció készült. 
 A szükséges anyagvizsgálatokat elvégeztem (pH-mérés, a gouache 

oldhatósági próbája). Az oldhatósági próba során nyilvánvalóvá vált, 

hogy a festék nagyon érzékeny a nedvességre, így bárminemű nedves 
kezelést ki kellett zárnom. 

 A grafika felületén ülő szennyeződés óvatos eltávolítása speciális 

radírok használatával (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes vinil-
radír) történt. 
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 A grafikára ragasztott papír keret eltávolítása nagyrészt szárazon 

kisebb részt Glutofixes nyirkosítással történt. 
 

 
 

 A keret leemelése (lebontása) után megpróbáltam letisztítani a kép 
margóját szennyező enyves ragasztóanyagot. A nyirkos szivaccsal 
történő tisztítással nem sikerült a kívánt eredményt elérni, mert a 

ragasztáshoz használt enyv beszívódott a papír rostjai közé. Száradás 
után kíméletes csiszolással sikerült lekoptatni a ragasztóréteg egy 

részét. 
 A grafika papírjának széleit szárazon japánpapírral javítottam.  
 

 
 

 Óvatos távolról nyirkosítást követően segédanyagok között kipréseltem 
a már megtisztított és kijavított műtárgyat. 

 A grafikus részek kopását akvarell festékkel retusáltam. 
 Az elkészült grafika számára egy savmentes pallium készült. 
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Az egyedi grafika restaurálás után készült képei 

 

 

Budapest, 2021. december 14.  

 
 

  
 Meggyes Anita  

 könyv-, bőr- és papírrestaurátor művész  


