Restaurálási és állagvédelmi dokumentáció
Halápy János gyűjtemény

Keszthely, Balatoni Múzeum
2018

A műtárgyak tulajdonosa és őrzési helye:

Balatoni Múzeum,
8360 Keszthely, Múzeum u. 2.

A Balatoni Múzeum Halápy János emlékszobája 1989. december 17-én nyílt meg. A
gyűjteményt Halápy János özvegye ajándékozta a múzeumnak. A gyűjteményben található 24
képet nagy gonddal válogatta össze, hogy a művész életútja jól látható legyen és méltó emléket
állítson a festőnek.1 A gyűjtemény tájképeket, csendéleteket és portrékat is tartalmaz, különféle
technikával elkészítve. A festmények nagy része vászonra festett olajkép, de van köztük
aquarell és pasztell is.

Ez a dokumentáció magába foglalja a Balatoni Múzeummal 2018. november 20-án kötött
szerződés alapján a gyűjtemény 24 festményére vonatkozó állagvédelmi beavatkozást illetve az
esetenként szükségessé vált restaurálás menetét.

1

Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 385, Keszthely Halápy János Emlékszoba, Kartográfiai Vállalat,
Budapest, 1990
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Halápy János: Csendélet 19. (1928 k.)
Anyaga: Farostra kasírozott vászon, olajfestmény
Műtárgy mérete keret nélkül: 53,5 x 46 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.1
Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

Korábbi tömítés

Kipergett festékréteg

Az UV-lumineszcens felvételen látható, hogy a festményen egyenletesen lumineszkál, a
lakkréteg. Helyenként fekete foltok láthatóak az UV felvételen, ami későbbi beavatkozásra,
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átfestésre utal. A festékréteg helyenként kipergett, főként a kép szélein. A fesmény díszkerete
sok helyen sérült volt.
Restaurálás menete

Hiányok tömítése

Lakkozás

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A festményt miután kivettük a díszkeretéből, „brüsszeli víz”2 keverékkel tisztítottuk,
lakbenzines áttörléssel, eltávolítva a szennyeződéseket és az átfestéseket. A tisztítás után a
festékréteg hiányait enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, amit akvarelles aláfestés
követett. A festményt egy új lakkréteggel3 láttuk el, erre került a végső olaj-gyanta retus.
A díszkereteket zsíralkohol-szulfáttal tisztítottuk. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat
akvarellfestékkel retusáltuk, míg a nagyobb helyeket – az eredetivel megegyező módon metál fóliával egészítettük ki, majd patináztuk. A keret oldalára alkoholos filccel írt számot
eltávolítottuk.
Végül az eredeti üveget tükröződés mentes üvegre cseréltük, ami védi a festményt a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A
kép védelme érdekében hátoldalról is levédtük egy farostlemezzel. A festmény hátoldalán
található régi leltári címkéket újra ragasztottuk.
2
3

Alkonek és foltbenzin 1:3 keveréke
Terpentinben oldott dammárgyanta és lakkbenzinen oldott Paraloid B67 műgyanta 1:1 arányú keveréke
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Halápy János: Hegedűs csendélet 20. (1934)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.2

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

Részlet felvételek a viaszrétegről és az eredeti alá ragasztott dublírvászonról
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A festményt korábban feltehetően viaszgyantával dublírozták4 konzerválták, amit a felületről
nem töröltek vissza, ennek következtében a festett felületet egy vastag, helyenként
buborékos, egyenetlen viaszréteg fedi. Ez a réteg elsárgult, így némileg módosítja a festmény
eredeti színeit. Az UV-lumineszcens felvételen sötéten jelennek meg a korábbi
beavatkozáskor készült retusok.
A díszkeret alapozása és aranyozása fölső peremének a belső szakasza, illetve baloldali
részén szinte teljes hosszában a fáig kipergett.
Restaurálás menete

A keret sérülései

A keret hiányainak
kiegészítése

Kész állapot, képoldal

A hiányok metálozása

Kész állapot, hátoldal

A festmény a dublírozásakor a teljes vászon átitatódott a viaszgyantával, ami a pasztózus
festékréteg egyenetlenségeibe is beült. A viaszgyanta eltávolítása melegítéssel, kiszívatással
és hosszas mechanikai úton történő feltárással sem biztosan hozna kielégítő eredményt,
ugyanakkor a kép állapotát tekintve kockázatosnak ítéltük, így csak a felületi
porszennyeződés eltávolítása mellett döntöttünk.
A viaszréteg a műtárgyat nem károsítja, az eredeti színeket csak optikailag módosítja a gyanta
sárgasága.
A vászon hátoldalára rárakódott port szárazon tisztítottuk le, a vakkeretből a hiányzó ékeket
pótoltuk és kiékeltük, hogy a vászon visszanyerje eredeti feszességét.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. Az elvált részeket Plextol B500-al
rögzítettük lakkbenzines előnedvesítéssel. A hiányokat enyves-krétás tömítőmasszával
egészítettük ki, majd az aláfestést követően metál fóliával illesztettük a környezetéhez, majd
patináztuk. A hajlatokban az eredeti fekete patina hiányait retusáltuk.
4

A meggyengült eredeti vászon mögé egy új, erősebb vásznat ragasztanak fel a statikai megerősítés érdekében
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Végül a festmény tükröződés mentes üveget kapott, ami védi a szennyeződéstől és a
mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A képet, további védelme
érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.

Halápy János: Csendélet 21 (1929)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 35 x 45 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.3.

Átvételi állapot

képoldal, átvételi állapot

hátoldal, átvételi állapot

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A festékréteg helyenként kipergett, feltáskásodott. Az UV-lumineszcens felvételen a
festmény lakkrétege egyenletesen lumineszkál. Helyenként fekete foltok láthatóak az UV
felvételen, ami későbbi beavatkozásra, átfestésre utal. A festmény díszkerete helyenként
sérült, a vászon megereszkedett.
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Restaurálás menete

Feltárás

Hiányok tömítése

Elvált festékrétegek rögzítése MFKO5-val

Lakkozás

A keret sérülései

A hiányok újra metálozása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután kivettük a díszkeretről, a festmény hátoldali szennyeződését száraz tisztítási eljárással
távolítottuk el, míg az előoldalt „brüsszeli vízzel”6 tártuk fel, lakbenzines áttörléssel,
eltávolítva az elsárgult lakkréteget, szennyeződéseket és az átfestéseket. A feltáskásodott
festékréteget lakkbenzines előnedvesítést követően MFKO-val rögzítettük és vasaltuk, majd
mészkőlapok alatt súlyoztuk. A hiányokat enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, amit
5
6

Lascaux® Medium für Konsolidierung
Alkonek és foltbenzin 1:3 keveréke
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akvarelles aláfestés követett. A festmény eredetileg lakkozva volt, így kapott egy új
lakkréteget, erre került a végső olaj-gyanta retus. A kép újra feszítésére nem volt szükség, a
vásznat a vakkeret ékelésével feszítettük meg.
A díszkeretet zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. A hiányokat enyves-krétás keverékkel
tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg a nagyobb
helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül a festmény tükröződés mentes üveget kapott, ami védi a képet a szennyeződésektől és
a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A képet védelme
érdekében, hátoldalról is levédtük egy karton lemezzel.

Halápy János: Hazafelé 13 (1950 k.)
Anyaga: papír, pasztell
Műtárgy mérete keret nélkül: 70 x 50 cm
Szignó: a kép nem szignált
Leltári szám: 89.4

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

A pasztell kép jó állapotú, a képet üveg védte. A kép hátoldalát egy kartonlap takarta, amin
a kép Műcsarnoki kiállításának a leltári címkéje látható.
A díszkerete festett, a festés helyenként kopott, illetve fekete ujjlenyomatok láthatóak rajta.
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Restaurálás menete

Régi leltári címke leválasztása

Kész állapot, képoldal

Kész állapolt, hátoldal

A kép hátoldalán található papír leltáricímke elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal7 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk az új hátoldali
védelmet szolgáló farostlemezre.
Az aranyszínű díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk, majd bronzpor tartalmú
zománcfestékkel újrafestettük. Végül a pasztellkép tükröződésmentes üveget kapott, ami
védi a képet a szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép
élvezeti értékén.

7

Metylan normal

9

Halápy János: Badacsonyi vendéglőben 16 (1942)

Anyaga: papír, akvarell, pasztell
Műtárgy mérete keret nélkül: 43 x 60 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.5

Átvételi állapot

képoldal, átvételi állapot

hátoldal, átvételi állapot

Infravörös felvétel
A kép papírra festett akvarell, pasztellel befejezve. Jó állapotú, a festményt üveg védi. A
kép hátoldalán is elhelyeztek egy üveglapot, ami eltörött.
A díszkeret ezüst metálozása kopott, helyenként nagyobb hiányok is láthatóak.
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Restaurálás menete

A díszkeret oldalának tisztítása közben

A díszkeret kiegészítéseinek patinázása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. Az elvált részeket Plextol B500-al
rögzítettük. A hiányokat enyves-krétás keverékkel tömítettük, majd az aláfestést követően,
ezüst metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be. A hajlatokban az eredeti
fekete festett patina hiányait retusáltuk.
Végül a festmény tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződéstől és a
mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A képet további védelme
érdekében, hátoldalról is levédtük egy farostlemezzel.
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Halápy János: Viharos ég 15 (1955)
Anyaga: papír, pasztell
Műtárgy mérete keret nélkül: 38,5 x 52, 5 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.6.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel
A pasztell kép jó állapotú, elölről üveggel, hátoldalról kartonlappal védett. A díszkeret ezüst
metálozása kopott, helyenként nagyobb hiányok is láthatóak.
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Restaurálás menete

A díszkeret esztétikai helyreállítása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A hátoldali karton eltávolítása után láthatóvá vált a kép hátoldalán egy másik, álló
formátumú, fragmentált rajz, A képre, fekvő formátumban keresztben az alábbi szöveg
olvasható: Halápy János „Balatoni napkelte” Bpest, Városmajor u.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. Az elvált részeket Plextol B500-al
rögzítettük. A hiányokat enyves-krétás masszával tömítettük, majd az aláfestést követően,
ezüst metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be. A hajlatokban az eredeti
fekete festett patina hiányait retusáltuk.
Végül a pasztell tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződéstől és a
mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A kép hátoldalról is
üveglapot kapott, így látható maradt az ott található rajz is.
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Halápy János: Önarckép 18 (1957)

Anyaga: papír, pasztell
Műtárgy mérete keret nélkül: 47,5 x 34 cm
Szignó: a kép nem szignált
Leltári szám: 89.7.

Átvételi állapot

képoldal, átvételi állapot

hátoldal, átvételi állapot

Infravörös felvétel

Díszkeret átvételi állapotban, részlet
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A pasztellkép jó állapotú, a képet előoldalról üveg védte, hátoldalról a díszkeretet vékony
papírral ragasztották le.
A díszkeret rossz állapotban volt, az alapozó sok helyen kipergett, a fémszínezés feketére
színeződött, valamint erősen szennyezett volt a felülete.
Restaurálás menete

A díszkeret újrametálozása

A díszkeret a metálozás és patinázás után

Kész állapot, előoldal

Kész állapot, hátoldal

A díszkeretet zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. Az elvált részeket Plextol B500-al rögzítettük.
A hiányokat enyves-krétás masszával tömítettük, majd aláfestettük. A díszkeret fémszínezése
nagyon sérült volt, így a keret újrametálozása mellett döntöttünk. A kész keretet a végén
patináztuk.
Végül a pasztell tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a képet a szennyeződéstől és a
mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A rajzot további védelme
érdekében hátoldalról is levédtük egy farost lappal.
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Halápy János: Halápy Jánosné, Lili asszony arcképe 17 (1950 k.)
Anyaga: papír, pasztell
Műtárgy mérete keret nélkül: 48 x 40 cm
Szignó: a kép nem szignált
Leltári szám: 89.8.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel
A pasztell jó állapotú, előoldalról üveg, hátoldalról egy kartonlap védte. A kép díszkerete
kopott, az illesztéseknél sérült. A gyenge megtartású festett barna keret stílusában és
megjelenésében zavaróan eltér a gyűjtemény többi metálozott darabjától.
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Restaurálás menete

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A múzeummal egyeztetve a kép díszkeretének cseréje mellett döntöttünk, így a pasztell egy
ezüstre festett, szélesebb keretet kapott. A keret tükröződés mentes üveggel láttuk el, ami
védi a képet a szennyeződéstől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a pasztell
élvezeti értékén. A rajzot további védelme érdekében hátoldalról is levédtük egy
farostlemezzel.
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Halápy János: Kápolna a domboldalon 2. (1956-57)

Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 85 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.9.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A díszkeret sérülései

A vásznon található szakadás
18

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult, a kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, illetve az ékek is hiányoztak. A
vászon felületén egy kisebb szakadás volt látható.
A díszkeret jobboldali részén egy nagyobb felületen kipergett az alapozóréteg. A keret
többi részén a metálozás kopott volt, a keret felülete szennyezett.
Restaurálás menete

Hátoldal félig letisztított állapota

Átvételi állapot, részletfotó

Kész állapot, képoldal

Kész állapolt, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz tisztítási
eljárással távolítottuk el. A vászon szakadást lenvászon szálak beragasztásával egészítettük
ki. A képet újra feszítettük, a vakkeretet ékeltük. Az előoldalt zsíralkohol szulfáttal
tisztítottuk, ezután a hiányokat enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, majd akvarell
festékkel retusáltuk.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. A hiányokat enyves-krétás masszával
tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat pigmenttel retusáltuk, míg a
nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül a festmény tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződésektől és a
mechanikai sérülésektől, viszont nem ront az élvezeti értékén. A képet védelme érdekében
hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.
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Halápy János: Önarckép 22 (1951)

Anyaga: papír, pasztell
Műtárgy mérete keret nélkül: 70 x 55 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.10.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Infravörös felvétel

A pasztell jó állapotú, előoldalról üveggel, hátoldalról egy kartonlappal védett. A kartonon
szintén a Műcsarnok kiállítási leltári cédulája látható.
A díszkeret ezüst metálozása helyenként kopott, sérült.
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Restaurálás menete

A keret tisztítása

A Műcsarnok leltári cédulájának
leválasztása a régi hátoldali kartonról

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A kép hátoldalán található címke elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex lapon
keresztül metilcellulózzal8 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a hátoldali
védelmet szolgáló kartonlapra.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. A hiányokat enyves-krétás maszával
tömítettük, majd az aláfestést követően, a hiányokat metál fóliával egészítettük ki, amit
patinázással illesztettük be.
Végül a pasztell tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződésektől és a
mechanikai sérülésektől, viszont nem ront az élvezeti értékén.

8

Metylan normal
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Halápy János: Körmenet 1 (1937)
Anyaga: papír, pasztell
Műtárgy mérete keret nélkül: 65 x 95 cm
A kép nem szignált
Leltári szám: 89.11.

Átvételi állapot

Átvételi állapot képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel
A pasztell jó állapotú, előoldalról üveggel, hátoldalról egy kartonlappal védett. A kartonon
szintén a Műcsarnok kiállítás leltári cédulája látható.
A díszkeret arany metálozása sok helyen kopott, sérült. A keret erősen rovarkárosodott, az
egész felületén kirepülő nyílások láthatók. A díszkeret a többszöri statikai megerősítés
ellenére nagyon gyenge megtartású.

22

Restaurálás menete

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A kép hátoldalán található leltári cédulája elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal9 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a hátoldali
védelmet szolgáló kartonlapra.
A díszkeret erősen rovarkárosodott és nagyon rossz megtartású, cseréjét javasoljuk.

9

Metylan normal
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Halápy János: Színes vitorlások 7 (1958)

Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 76 x 90 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.12.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult, a kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, illetve az ékek is hiányoztak.
A díszkeret metálozása helyenként kopott, a keret felülete szennyezett.

24

Restaurálás menete

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. A képet újra feszítettük a vakkereten és ékeltük. Az előoldalt zsíralkohol
szulfáttal tisztítottuk.
A vakkereten található régi leltári cédula törékennyé vált. A címkét vetex lapon keresztül
metilcellulózzal10 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát metilcellulózzal
savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a vakkeretre.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk. A hiányokat enyves-krétás masszával
tömítettük, majd az aláfestést követően, a kisebb hiányokat retusáltuk, míg a nagyobb
helyeket metál fóliával egészítettük ki, a kiegészítéseket patinázással illesztettük be.
Végül a festmény tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződésektől és a
mechanikai sérülésektől, viszont nem ront az élvezeti értékén. A képet védelme érdekében
hátoldalról is levédtük egy karton lappal.

10

Metylan normal
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Halápy János: Gulácsi hegy virágzó fákkal 4 (1956)

Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.13.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

Súrlófényes felvétel, átvételi állapot

Részlet felvétel, a hátoldali foltozásról

26

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult, illetve az ékek is hiányoztak. A kép jobboldali szélén egy négyzet alakú
kitüremkedés figyelhető meg. A hátoldalon jól látható, hogy ezen a helyen egy papír van a
vászonra ragasztva, ami meghúzta a hordozó vásznat.
A díszkeret metálozása helyenként kopott, a keret felülete szennyezett.
Restaurálás menete

A hátoldali folt eltávolítása

A hátoldalra ragasztott vászon folt
eltávolítása

A vászon szakadása a folt alatt

A szakadás új megerősítése

Részlet felvétel a vászon pótlásról a
húzószéleken

BEVA-tex fóliával való megerősítés a
vászon pótláson

Súrlófényes felvétel vasalás után

Hiányzó festékréteg tömítése

27

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A hátoldali leragasztás meghúzta a vásznat, így az előoldalon kirajzolódott a négyzetes pótlás
formája. A papírlapot feltehetően enyvvel ragasztották a vászonra, enyhe vizezés után
mechanikusan könnyen eltávolítható volt. A papír alatt egy krétaszerű festett réteget
találtunk. Miután azt is eltávolítottuk, előkerült egy négyzetes vászon. Enyhe nedvesítésre ez
is könnyen távolítható volt. Ezek után az enyhén benedvesített felületet vasaltuk és
márványlapokkal súlyoztuk. Ezután a képet eltávolítottuk a vakkeretről. A foltozás alatt,
illetve a kép mind a négy sarkán kisebb szakadás volt látható. A hiányokat egy hasonló
textúrájú lenvászon élberagasztásával11 valamint lenvászon szálakkal egészítettük ki. Ezek
után hátoldalról egy BEVA-tex fóliát vasaltunk a foltozásokra. A képet újra feszítettük a
vakkereten és ékeltük.
A hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással távolítottuk el, míg az előoldalt zsíralkohol
szulfáttal tisztítottuk. A hiányokat enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, amit akvarelles
retus követett.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződésektől
és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A képet védelme
érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.

11

Pattex Palma Fa vízálló
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Halápy János: Szilaj hullámok 9 (1959)

Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 85 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.14.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult, a kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, illetve az ékek is hiányoztak.
A díszkeret metálozása helyenként kopott, több helyen nagyobb darabok hiányoznak a
keretből, a felülete szennyezett.
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Restaurálás menete

Húzószél rojtozása

Új húzószél, előoldal

A díszkeret hiánya

A díszkeret hiánya tömítés után

A hiányok metálozása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A díszkeretből való eltávolítás után láthatóvá vált, hogy a festmény alsó részén helyenként a
vászon rövidebb, mint a vakkeret és egyenetlenül vágott. Miután a képet levettük a
vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással távolítottuk el.
Húzószélnek az alsó részre az eredeti vászonhoz hasonló vastagságú és textúrájú kirojtozott
lenvászoncsíkot ragasztottunk12.
12

Pattex Palma Fa vízálló
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Előoldalról jól látható, hogy a vászon alsó „szaggatott” részén a rojtok is festettek, amiből
arra lehet következtetni, hogy a ma látható forma a vászon eredeti formája és nem későbbi
csonkítás. Így a képet nem egészítettük ki a húzószélnél, hanem meghagytuk eredeti
formájában.
A vászon újra feszítése után az előoldalt zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg, eltávolítva a
szennyeződéseket.
A kép hátoldalán található leltári cédulája elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal13 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a vakkeretre.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződésektől
és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A képet védelme
érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.

13

Metylan normal
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Halápy János: Szénahordás 14 (1950 k.)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 80 x 60 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.15.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel
32

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult, a kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, illetve az ékek is hiányoztak. A kép
bal felső sarkánál a vászon erősen meghullámosodott.
A díszkeret metálozása helyenként kopott, a felülete szennyezett.
Restaurálás menete

Hátoldali tisztítás

A vakkeret ragasztása

A vakkeret pótlása

A vászon újrafeszítése

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal
33

A vásznat eltávolítottuk a vakkeretről. Láthatóvá vált, hogy a vakkeret bal felső sarkának a
széle hiányos, ez okozta a hullámosodást a vásznon.
A vászon sarkát nedvesítés után vasaltuk és márványlappal súlyoztuk, hogy újra egyenletes
legyen. A vakkeret hiányát kétkomponensű tapasszal14 egészítettük ki. A vakkeret alsó léce
meg volt repedve, amit Pattex Palma Fa vízálló ragasztóval ragasztottunk meg. A hátoldali
szennyeződéseket száraz eljárással távolítottuk el. Ezek után a vásznat újra feszítettük és
ékeltük.
Az elő oldalról zsíralkohol szulfáttal távolítottuk el a szennyeződéseket.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződésektől
és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A képet védelme
érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.

Halápy János: Füredi sportclub 10 (1958)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.16.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

14

Átvételi állapot, hátoldal

Motip Rally Poliészteres műanyag gitt
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Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult, a festmény a sarkoknál meghullámosodott, a kép a kerethez csak pár ponton volt
rögzítve, illetve az ékek is hiányoztak. A vászon felületén két kisebb szakadás volt látható.
A keret többi részén a metálozás helyenként kopott volt, a keret felülete szennyezett.
Restaurálás menete

A szakadás pótlása vászonszálakkal

BEVA-tex megerősítés a szakadáson

A keret sérülései

A keret hiányainak kiegészítése
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Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. A vászon szakadásokat lenvászonszálakkal egészítettük ki, utána egy BEVAtex fóliát vasaltunk rá. A meghullámosodott sarkokat nedvesítés után vasaltuk, majd
márványlapokkal súlyoztuk. A sarkok kiegyenesítése után a képet újra feszítettük a
vakkereten és ékeléssel feszítettük meg.
Az előoldalt zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk, eltávolítva a szennyeződéseket. A hiányokat
enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, amit akvarelles retus követett.
A kép hátoldalán található régi leltári cédula elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal15 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a vakkeretre.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a szennyeződésektől
és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A képet védelme
érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.

15

Metylan normal
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Halápy János: Vörös dáliák 12 (1959)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 98 x 79 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.17.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel
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A hordozó egyenetlensége

A festékréteg kipergései

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult és meghullámosodott, a festékréteg rossz megtartású, pergésre hajlamos. A kép a
kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, illetve az ékek is hiányoztak.
A díszkeret erősen sérült volt, az alapozó sok helyen kisebb-nagyobb felületen kipergett. A
keret többi részén a metálozás helyenként kopott volt, a sarkoknál és az illesztéseknél több
hiány volt látható, a keret felülete szennyezett volt.
Restaurálás menete

Hátoldal beitatása BEVÁ-val

A hátoldal vasalása

Húzószél felragasztása

A díszkeret hiányainak tömítése
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A díszkeret hiányainak tömítése

Díszkeret retusálás után

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. A kép két szélén a vászon rossz állapotú volt és nem elég széles ahhoz, hogy
a képet újra feszítsük a vakkeretre, így a két oldalra húzószélt ragasztottunk. A húzószélekhez
az eredetihez hasonló textúrájú lenvászoncsíkokat választottunk és ezt illesztettünk
rojtozással az eredeti vászonhoz, majd ragasztás16 után súlyoztuk.
A festékréteg rossz megtartása miatt, a vásznat hátoldalról 1:3 arányban lakkbenzinnel
hígított BEVA17-val itattuk be, majd másnap a festmény teljes felületét átvasaltuk és
márványlapokkal súlyoztuk. Ezek után a képet újra feszítettük a vakkereten és ékeltük.
Az előoldalt zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk, eltávolítva a szennyeződéseket. A hiányokat
enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, amit akvarelles aláfestés követett.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A
képet védelme érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.
16
17

Pattex Palma Fa vízálló
BEVA 371 etilén-vinil acetát
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Halápy János: Napkelte a stégen 8 (1957)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.18.

Átvételi állapot

képoldal, átvételi állapot

hátoldal, átvételi állapot

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A festmény jobb alsó sarkán kitüremkedett a vászon, ami a festékréteg kipergését okozta. A
vászon a sarkoknál meghullámosodott. A kép vakkerete nem volt ékelhető, valamint a fahibák
és hiányok miatt veszélyeztette a vászonkép épségét, így cseréjét indokoltnak tartottuk egy
korszerű, új vakkeretre.
A díszkeret ezüst metállal készült, a felső léc szinte teljes szakaszán kipergett, szakszerűtlenül
javított, jól látható, ahogy UV gerjesztésben világosan jelenik meg. A keret többi részén a
metálozás kopott volt, a keret felülete szennyezett.
40

Restaurálás menete

A régi vakkeret

Az új vakkeret

A díszkeret tisztítása

A díszkeret hiányai

A hiányok tömítése

A tömítés alapozása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal
41

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. A vászon sarkainak hullámosodását, a vakkeret egyenetlensége okozta. A
sarkoknál, illetve a festmény jobb alsó részénél – a kitüremkedésnél – a vásznat nedvesítés
után vasaltuk, majd márványlapokkal súlyoztuk. A vászon kiegyenesítése után a képet egy
új, ékelhető vakkeretre feszítettük fel.
Az előoldalról zsíralkohol szulfáttal távolítottuk el a szennyeződéseket. A kipergéseknél a
festékréteget MFKO-val rögzítettük. A hiányokat enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk,
amit akvarelles retus követett.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A
képet védelme érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.

Halápy János: Dáliák 11 (1959)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 98 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.19.
Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal
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Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A díszkeret sérülései

A díszkeret serülései

A vászon a vakkereten meglazult, a kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, illetve az
ékek is hiányoztak. A festmény a vakkeret hátoldalára lett felfeszítve, így az eltartó perem
nem töltötte be funkcióját.
A díszkeret több helyen sérült, nagyobb darabok hiányoztak az alapozásból a metálozás
nagyon kopott volt, a keret felülete szennyezett.
Restaurálás menete
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A hátoldal tisztítása

A vakkeretre fordítva felfeszített kép

A díszkeret hiányainak tömítései

A díszkeret hiányainak kiegészítése után

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. Ezután a képet újra feszítettük és ékeltük.
Az előoldalról zsíralkohol szulfáttal távolítottuk el a szennyeződésket.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A
képet védelme érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.
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Halápy János: Balatonfüredi móló 6. (1940 k.)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.20.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A kép díszkeretből való eltávolítása után láthatóvá vált, hogy a vászon a vakkereten
meglazult, a festmény a sarkoknál meghullámosodott, a kép a kerethez csak néhány ponton
volt rögzítve, illetve az ékek is hiányoztak.
A díszkeret néhány részén az alapozó kipergett, többi részén a metálozás helyenként kopott
volt, a keret felülete szennyezett.
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Restaurálás menete

Hátoldali tisztítás

A leltári címke leválasztása

Surlófelvétel a vászon egyenetlenségéről

A vászon sarka a vasalás után

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. A sarkokat nedvesítés után vasaltuk, majd márványlapokkal súlyoztuk. A
vászon kiegyenesítése után, a képet újra feszítettük és ékeltük.
Az előoldalt zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk, eltávolítva a szennyeződéseket. A húzószélen
látható, hogy a festő a húzószélen próbálta ki a színeket, ez alapján arra lehet következtetni,
hogy a festmény csak elkészülte után lett felfeszítve a vakkeretre.
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A kép hátoldalán található leltári cédula elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal18 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a hátoldali
védelmet szolgáló kartonlapra.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén. A
képet védelme érdekében, hátoldalról is levédtük egy kartonlappal.

Halápy János: Tihany 3. (1941)
Anyaga: farostlemezre festett olajfestmény
Műtárgy mérete keret nélkül: 65 x 86 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.21.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

18

Átvételi állapot, hátoldal

Metylan normal
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Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

Részletfelvétel - felkagylósodott festékréteg

Részletfelvétel – a sárga szennyeződésről

A kép egész felületére jellemző, hogy felkagylósodott a festékréteg és egy sárgás
szennyeződés látható a kép túlnyomó részén. Ez a szennyeződés egy korábbi beavatkozás feltehetően egy konzerválás alkalmával felvitt, enyvszerű anyag nyoma lehet, mely az évek
során elsárgult és merevvé, törékennyé vált. A nagyobb repedésekben régi tömítőanyag
látható. A szennyeződés nagy mértékben zavarja a kép esztétikai megjelenését. UVlumineszcens felvételen a kép alsó részében sötéten jelennek meg a korábbi retusok.
A festmény farostlemezre készült, hátoldalát egy kemény kartonlap védi.
A metálozott díszkeret felülete néhány helyen megsérült.
Restaurálás menete

A felkagylósodott festékréteg

A felkagylósogott festékréteg a rögzítés és
vasalás után
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A felkagylósodott festékréteg rögzítése,
visszasimítása

A felület tisztítása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

A felkagylósodott festékréteget lakkbenzines előnedvesítés után MFKO-val rögzítettük,
majd súlyoztuk. Az elsárgult szennyeződést mechanikusan, szikével távolítottuk el. A
hiányokat enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, amit akvarell retus követett.
A kép hátoldalán található leltári cédulája elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal19 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza az új
hátoldali védelmet szolgáló kartonlapra.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén.
Visszahelyeztük az eredeti hátoldali kartont is.

19

Metylan normal
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Halápy János: Tihanyi öböl tavasszal 5. (1950)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.22.

Átvételi állapot

Normál felvétel
képoldal

Normál felvétel
hátoldal

Infravörös felvétel

A vakkeretre fordítva felfeszített vászon

A vászon a vakkereten meglazult, a kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, a kép a
sarkoknál meghullámosodott. A festmény fordítva lett felfeszítve a vakkeretre, így az
elartóperem nem tudta betölteni funkcióját.
A díszkeret több helyen sérült, nagyobb darabok hiányoznak a keretből, a metálozás
helyenként kopott volt, a keret felülete szennyezett.
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Restaurálás menete

A hátoldal tisztítása

A vászon sarkainak vasalása és súlyozása

A felület tisztítása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. A festmény sarkait nedvesítés után átvasaltuk, majd márványlapokkal
súlyoztuk. Miután a vászon egyenletes lett, a képet újra feszítettük és a vakkeretet ékeltük,
hogy a vászon kifeszüljön. Az előoldalt zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk, eltávolítva a
szennyeződéseket.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
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Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén.
Visszahelyeztük az eredeti hátoldali kartont is.
Halápy János: Vitorlások reggeli fényben
Anyaga: vászonra festett olajfestmény
Műtárgy mérete keret nélkül: 100 x 100 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 89.23.

Átvételi állapot

Átvételi állapot, képoldal

Átvételi állapot, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel
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A vászon szakadásai
A festmény bal alsó részén a vászon több helyen kiszakadt. A vakkeret keresztmerevítője
megrepedt. A díszkeret korábbi javításai elváltoztak, elsötétedtek. A keret többi részén a
metálozás helyenként kopott volt, a keret felülete szennyezett.

Restaurálás menete

A vakkeret ragasztása

A vászon szakadás rögzítése Beva-tex
fóliával

A felület tisztítása

A hiányok tömítése
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A hiányok retusálása

A díszkeret pótlásainak retusálása

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket száraz eljárással
távolítottuk el. A vászon szakadását lenvászon szálakkal egészítettük ki. A foltozásra
hátoldalról BEVA-tex fóliát vasaltunk. Az előoldali szennyeződéseket zsíralkohol szulfáttal
távolítottuk el. A hiányokat enyves-krétás tömítőmasszával pótoltuk, amit akvarelles retus
követett. A képet újra feszítettük a vakkeretre és ékeltük, hogy feszessé váljon.
A kép hátoldalán található leltári cédulája elsavasodott és törékennyé vált. A cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal20 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a vakkeretre.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén.

20

Metylan normal
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Halápy János: Téli napsütés 23. (1960)
Anyaga: vászonra festett olajkép
Műtárgy mérete keret nélkül: 60 x 80 cm
Szignó a kép jobb alsó sarkában
Leltári szám: 2002.2.

Átvételi állapot

Normál felvétel, képoldal

Normál felvétel, hátoldal

Infravörös felvétel

UV-lumineszcens felvétel

A vászon a vakkereten meglazult, a kerethez csak néhány ponton volt rögzítve, illetve az
ékek is hiányoztak.
A díszkereten a metálozás helyenként kopott volt, a keret felülete szennyezett.
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Restaurálás menete

A vakkeretre ragasztott címkék állapota
átvételkor

Visszahelyezett címkék a konzerválás után

Kész állapot, képoldal

Kész állapot, hátoldal

Miután a festményt levettük a vakkeretről, a hátoldali szennyeződéseket porszívóval
távolítottuk el, a képet újra feszítettük a vakkereten és ékeltük. Az elő oldali
szennyeződéseket zsíralkohol szulfáttal távolítottuk el.
A kép hátoldalán található leltári cédulája elsavasodott és törékennyé vált. cédulát vetex
lapon keresztül metilcellulózzal21 itattuk át és választottuk le. Préselés után a cédulát
metilcellulózzal savmentes Ingres papírra kasíroztuk és úgy ragasztottuk vissza a vakkeretre.
A díszkereteket zsíralkohol szulfáttal tisztítottuk meg. A hiányokat enyves-krétás
tömítőmasszával tömítettük, majd az aláfestést követően a kisebb hiányokat retusáltuk, míg
a nagyobb helyeket metál fóliával egészítettük ki, majd patinázással illesztettük be.
Végül az eredeti üveg helyett, tükröződésmentes üveget kapott, ami védi a
szennyeződésektől és a mechanikai sérülésektől, viszont nem ront a kép élvezeti értékén.
Hátoldali védelemként egy kartonlapot helyeztünk a díszkeret hátuljára.

21

Metylan normal
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A képeken a felfüggesztést szolgáló akasztókat a múzeum kérésére nem cseréltük ki, viszont a
jelenlegi akasztókat nem tartjuk elég stabilnak, javasoljuk ezek lecserélését és a képek két oldali
felfüggesztését.
A festmények hordozója a hőmérséklet és páratartalom változásától mozoghat, ami a
festékréteg károsodásához vezethet, ezért szükséges a festményeket stabil22 hőmérsékleten és
páratartalmon tartani. A hirtelen hőmérséklet- és páratartalomváltozás árthat a festményeknek.

A keretek statikai megerősítését és az üvegezést Molnár Zoltán keretezőmester készítette.

A restaurálást végezte és a dokumentációt készítette:
Bajzik Anna (festő-restaurátor, egyéni vállalkozó)
Székhely: 2072, Zsámbék, Etyeki utca 3
Nyilvántartási szám: 52073722
Adószám: 68665850-1-33
E-mail cím: bajzikanna1@gmail.com
Tel: +3670/453 49 05
Kóródi Katalin Szabina (festő-restaurátor, egyéni vállalkozó)
Székhely: 1214 Budapest, Szabadság utca 47 fsz. 1.
Nyilvántartási sz: 51837761
Adószám: 68502090-1-43
E-mail cím: katalin.szabina.korodi@gmail.com
Tel: +3620/489 99 54

Márk Zsófia (festő-restaurátor, egyéni vállalkozó)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 40.
Nyilvántartási sz: 51159810
Adószám: 68058230-1-43
E-mail cím: markzsofi@gmail.com
Tel: +3630/ 429 13 21

Budapest, 2018. december 5.

22

RH: 45-60 %, (Optimálisan RH: 50 % +- 5 %) Hőmérséklet 15-26 °C (Optimálisan T= 20 °C +- 2 °C)
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A gyűjtemény darabjai a múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének raktárában

A HalápyJános Emlékszoba a restaurált festményekkel
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