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Szakmai beszámoló 

A Herman Lipót Kiállítóhely és Huszár Lajos Éremtár 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. 

 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. A festőművész munkásságát bemutató színvonalas leporellót 
állítottunk össze, melyet a látogatók kezébe adunk. 

Az állomány megújítását a kiállításhoz kapcsolódóan a grafikák bekeretezésével kezdtük. Ez 
az előző pályázati ciklusban megvalósult. A Herman Lipót hagyaték további színvonalas 
bemutatása azonban megköveteli, hogy a festmények is méltó állapotban kerüljenek a 
látogatók elé.  

A közel 40 évvel ezelőtt Gyöngyösre került képek azóta külön állagmegóvó beavatkozáson 
nem estek át. Mivel a képek egy része a szakértők szerint is immáron veszélyeztetett 
állapotban van, ezért fordultunk támogatási kérelemmel az NKA-hoz. Mind a festmények, 
mind a hozzájuk tartozó díszkeretek kondíciója igen széles skálán mozog, a kismértékű 
restaurátori munkát igénylőktől a veszélyeztetett állapotúakig. A restaurálandó állomány 
nagysága, illetve a munka magas költségei csak több ütemben teszik reálisan 
megvalósíthatóvá a programot. 
 
A Herman Lipót képek restaurálását egy több éves program keretében tervezzük 
végrehajtani.  

Első ütemben (2016-ban) terveztük a szakértők által legrosszabb állapotúnak ítélt képek 
restaurálását, ehhez nyújtottunk be pályázati kérelmet az NKA-hoz. A megítélt támogatásból 
3 jelentős kép restaurálása valósult meg.  

 
A program második ütemében, 2018-ban és 2019-ben került sor a nagyobb beavatkozást 
igénylő képek restaurálására. 7 képet sikerült a Penta Restaurátor Műhely segítségével 
felújítani, ezek közt három kisebb kép van. Egy képet Sajnovits Péter restaurátor újított fel.  
Ezek a képek az alábbiak: 

 Rózsi arcképe (lelt. sz. 83.14) 

 Gyuszi (lelt. sz. 83.44) 



 Manci (lelt. sz. 83.45) 

 Dobenek Ili (lelt. sz. 83.35) 

 Bemutatkozó modell (lelt. sz. 83.37) 

 Tanulmányfej Radó Rózáról (lelt. sz. 83.11) 

 Nyírfácska (lelt. sz. 83.47) 

 Két fürdőző nő (lelt. sz. 83.94) 
 

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 munkálatok mihamarabbi 
megkezdése azért volt elengedhetetlen, hogy ne történjen további, az idő előrehaladtával 
egyre gyorsabbá váló állagromlás. 
   
Terveink szerint a harmadik 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.  
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. 
Gyöngyös, 2020. február 27.     

Csatoltan megtalálható a 8 kép restaurálási dokumentációja. 
 
A szakmai beszámoló elérhetősége az intézmény honlapján: 

  https://brody.iif.hu/gyongyos/node/39516 

A szakmai beszámoló elérhetősége a Hungaricana oldalán: 

https://static-cdn.hungaricana.hu/media/uploads/reports/2020/Palyazati_besz.pdf 

 

https://brody.iif.hu/gyongyos/node/39516
https://static-cdn.hungaricana.hu/media/uploads/reports/2020/Palyazati_besz.pdf


                     

 



 

 































Restaurálási dokumentáció 
 

Két fürdőző nő (Ltsz.: 83.94) 
 

 

 
 

 
 
 
A kép állapota, restaurálási feladatok: 
 

 Olaj, vászon, 100 x 75 cm, jobbra lent jelezve 

 A festmény elő és hátoldalának tisztítása 

 Feszítő ráma tisztítása 

 Visszafogott apró retusálás 

 Festmény lakkozása 

 Díszkeret tisztítása, laza díszítőelemek megerősítése, hiányok pótlása, 
retusálás 
 

  
 



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 
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                                                                             Sajnovits Péter 
    Magyar Restaurátorok Egyesülete tagja 
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