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Szakmai beszámoló 

Herman Lipót festményeinek restaurálása IV. 

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 nagy méretűfestmény felújítása (Kiszáradó fa fürdőzőkkel) 2017-ben 
megtörtént a 204113/00481 azonosítószámú 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.  
 

A pályázat során megvalósított tevékenységek: 
 
Jelen pályázatban sajnos csak az alábbi három festmény helyrehozatalára volt lehetőség: 

 
Női arckép                       Lelt. szám: 83.27 
Pamlagon karácsonykor      Lelt. szám: 83.46 
Szigligeti részlet           Lelt. szám: 83.69 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


































