
NKA Közgyűjteményi Kollégium 

Pályázati azonosító: 204111/04205 

Szakmai beszámoló 

Herman Lipót festményeinek restaurálása III. 

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 hamarosan elindulunk azon az úton, hogy virtuálisan is 
bemutathassuk Herman Lipót alkotásait. 
 
 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.” 

 



Első ütemben ezért a legrosszabb állapotú, leginkább veszélyeztetett műtárgyak 
restaurálását célozzuk meg.  
Ezek közül egy festmény 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. 
 
 

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

 
Önarckép  Lelt. szám: 83.22 
Aratás               Lelt. szám 83.42 
Két fürdőző  Lelt. szám 83.94 
Tengeri fürdő  Lelt. szám 83.38 

 
 
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. 
 
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.  
 
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A restaurált festmények a kiállítótérben: 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 



Restaurátori dokumentáció 
 

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár 
Herman Lipót gyüjtemény 

 
 
Szerző: Herman Lipót 
Cím: Önarckép 
Anyaga: olaj 
Méret díszkeretben: 53x45cm 
Leltári szám: 83.22 
Restaurálás ideje: 2020. 
Restaurátor: Gajzágó Dorottya festőrestaurátor, Névj.Sz:F1-356 
 
 
A kép összességében jó állapotban van, enyhén sárgult lakkréteg borítja. Az alsó 
és felső képszéleken a díszkeret megkoptatta a festékréteget.  
Portalanítás után Brüsszeli tisztítóvízzel tisztítottam le a sárgult lakkréteget. A 
védőlakkozást dammárlakkal készítettem. A tisztítás során előkerült kisebb 

hiányokat olaj-gyanta festékkel retusáltam ki. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



                                      Restaurátori dokumentáció 
 

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár 
Herman Lipót gyüjtemény 

 
 
 
Szerző: Herman Lipót 
Cím: Aratás 
Anyaga: olaj, vászon 
Méret díszkeretben: 46x53cm 
Leltári szám: 83.42 
Restaurálás ideje: 2020. 
Restaurátor: Gajzágó Dorottya festőrestaurátor, Névj.Sz:F1-356 
 
A képet enyhén sárgult lakkréteg borítja. Festékréteg sérülések vannak a kép 
széleinél és kisebb méretű hullámosodás látszik a függőleges széleknél. 
Többféle oldószerrel próbáltam a vékony lakkréteget leoldani, de egyikkel sem 
lehetett biztonságosan - a festékréteg megoldódása nélkül. Ezért megőriztem a 
lakkréteget és lúgos tisztítószerrel távolítottam el a felületi szennyeződéseket. A 

hullámosodást vasalással simítottam majd feszesre ékeltem a képet(a hiányzó 
ékeket pótoltam).Vékony dammárlakkal lakkoztam át a festményt és olaj-gyanta 
festékkel retusáltam ki a sérülések nyomát. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



Restaurátori dokumentáció 
 

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár 
Herman Lipót gyüjtemény 

 
 
 
Szerző: Herman Lipót 
Cím: Két fürdőző 
Anyaga: olaj, vászon 
Méret díszkeretben: 90x113cm 
Leltári szám: 83.94 
Restaurálás ideje: 2020. 
Restaurátor: Gajzágó Dorottya festőrestaurátor, Névj.Sz:F1-356 
 
A festmény összességében jó állapotú. Enyhe szennyeződés látható a 
lakkozatlan képen.  
Lúgos tisztítószerrel távolítottam el a felületi szennyeződéseket. Védőlakként 

dammárlakkot használtam. Olaj-gyanta retust alkalmaztam egy-két szükséges 
helyen. 
 
 
 
 

  
 



Restaurátori dokumentáció 
 

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár 
Herman Lipót gyüjtemény 

 
 
 
Szerző: Herman Lipót 
Cím: Tengeri fürdő 
Anyaga: olaj, vászon 
Méret díszkeretben: 48,5x58,5cm 
Leltári szám: 83.38 
Restaurálás ideje: 2020. 
Restaurátor: Gajzágó Dorottya festőrestaurátor, Névj.Sz:F1-356 

 
 
A képet enyhén megsárgult védőlakk borítja. Kissé megereszkedett a vászon és 

hullámos. A bal oldali képélen szögnyomok (lukak) vannak. 
A sárgult lakkot brüsszeli tisztítóvízzel távolítottam el. A szögnyomok helyét 
lenvászonszálakkal és Palmafa vízálló ragasztóval majd kész (Priveco) 
tömítőmasszával egészítettem ki. A tömítéseket aquarell festékkel retusáltam. 
Védőlakként dammárlakkot alkalmaztam.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 



Önarckép (53 cm x 50 cm), gérben illesztett (szögelt, ragasztott) méterkeret 
 

Állapot 

 A sarkok illesztése meggyengült, az alapozás jelentős mértékben károsodott. 

Helyreállítás 

 A meggyengült szerkezet miatt a keretet darabjaira bontottam. A meglazult alapozást 

colettával kötöttem meg, a hiányokat enyves krétával (nyúlbőrenyv, 00 mészkőpor) pótoltam. A 

teljes felületet átcsiszoltam (a bronzporon kívül nem találtam más bevonatot), majd összeállítottam 

a keretet. A gérillesztést PVAc-val (Nunivil) ragasztottam össze és süllyesztett csavarozással 

erősítettem meg. A felületkezelést hagyományos technológiájú metálozással (oxidvörös smír, 

mixtion, aszfaltos patinázás) állítottam helyre. A metálbevonatot 15%-os sellakkal védtem le. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Két fürdőző (113 cm x 89 cm), gérben illesztett (szögelt, ragasztott) méterkeret 
 

Állapot 

 Két sarkon megnyílt a ragasztás, de a felület valamennyi sarkon sérült, továbbá más 

helyeken is kipergett az alapozás. A jobb oldali hosszú keretléc alsó fele meg van vetemedve. 
 

Helyreállítás 

 Tisztítást (víz, detergens) követően az alapozás hiányait enyves krétával (nyúlbőrenyv, 00 

mészkőpor) pótoltam, a sarkok a hátoldalon merevítést kaptak. A tömített felületeket sellakkal 

izoláltam, majd retusáltam, művésztempera, Goldfinger (altgold) és aszfalt oldat alkalmazásával. A 

felület 15%-os sellakk védelmet kapott. 

 

 

 

 

 



Tengeri fürdő (48 cm x 58 cm), gérben illesztett (szögelt) méterkeret 
 

Állapot 

 A sarkok illesztése meglazult, a keret elemei megvetemedtek, a felület a fahibák (csomók) 

felett egyenetlen, a sarkokon az alapozás mérsékelten sérült. 
 

Helyreállítás 

 A meglazult szögelés miatt a keretet darabjaira bontottam. Ahol lehetett a csomókat 

kiütöttem (2 helyen), az így keletkezett lyukakat kétkomponensű poliészter műgyantával (BodySoft) 

töltöttem ki, a hátoldalon túltöltve, majd becsiszolva, a színoldalon alultöltve, majd enyves krétával 

(nyúlbőrenyv, 00 mészkőpor) feltöltve és becsiszolva. Egy csomó esetében csak visszacsiszolással 

lehetett a felületet egy szintbe hozni. A keretelemeket PVAc ragasztóval (Nunivil) és süllyesztett 

csavarozással állítottam össze. A régi szegnyomokat és az új csavarhelyeket a csomóhelyek 

eltűntetéséhez hasonlóan poliészter műgyanta és enyves kréta kombinációjával tömítettem. A 

sérülések miatt végül a teljes felületet újra metáloztam a hagyományos technológiával (oxidvörös 

smír, mixtion, aszfaltos patinázás). A felületet 15%-os sellakkal védtem le. 

 

 
 

 

 



 

 



Aratás (44,5 cm x 52,5 cm), csapolt blondel keret 
 

Állapot 

A blondel ornamentika hiányos, repedezett, a rátétek ragasztásai lazák, a korábbi 

kiegészítések technikailag és formailag is eltérnek az eredetitől, a krétaalapozás több helyen 

kipergett, az egész keretet vastagon (több rétegben) átkenték bronzporos lakkal. 
 

Helyreállítás 

A bronzporos lakkot mechanikusan (acélgyapot és csiszolópapír segítségével) eltávolítottam. 

A bronzpor eltávolítása közben (után) csak korábbi bronzpor (polírbronz) réteget találtam, 

aranyozást vagy metálozást nem. Az ornamentika helyreállításához az ép részekről szilikongumi 

(OXAM S2) segítségével negatívokat vettem (3 helyről), a hiányokat (összesen 6 különböző helyen) 

blondel masszából nyomtam ki, majd PVAc-val (Nunivil) ragasztottam a helyükre. A kipergett 

alapozást enyves krétával (nyúlbőrenyv, 00 mészkőpor) pótoltam. A külső oldalak („kantni”) 

alapozása menthetetlen volt, ezért lecsiszoltam és újraalapoztam. Az esztétikai helyreállítást 

hagyományos technológiájú metálozással (oxidvörös smír, mixtion, aszfaltos patinázás) oldottam 

meg, ez a polírbronznál nemesebb megjelenést és hosszabb élettartamot biztosít. A metálozás 

szórással felvitt 15%-os sellakk védőbevonatot kapott. 

 

 


