
Normál és uv-lumiNeszceNs felvételek

 az átvételi állapotról

Ismeretlen festő: Istenszülő a 
gyermek Jézussal, 18. sz. vége, 

néprajzI múzeum, Bp. restaurálta: GalántaI 
zsófia, 2005-2006

súrlóféNyes felvételek az 
alávásznazott részekről

operácIós mIkroszkópos felvételek a festékszIGetekről

Normál és uv-lumiNeszceNs részletfelvételek

a feltárásról

feltárt, tömített állapota kép alJáN végighúzódó szövegsáv (Normál, iNfravörös és uv-
lumiNeszceNs felvételek az átvételi és Normál felvétel a restaurált állapotról)

az ikoN restaurált állapotarészlet restaurálás előtt és után

a lecsorbult sarok pótlása

a festmény az 1681-Ben, eGy lukács nevezetű orosz 
(ukráN) képíró által fára festett, 1699-beN csodásaN 
könnyező kolozsvárI Istenszülő Ikonjáról készült 
számos másolat egyike lehet. a kép a NépraJzi múzeumból 
származó hodigitria ikoNNal hozható a legszorosabb 
kapcsolatba, melyet 2005-2006-baN galáNtai zsófia 
restaurált a maGyar képzőművészetI eGyetemen. a két 
Ikon azonos festő kezétől Is származhat. a hordozója 
eGy Illesztés nélkülI, eGyetlen daraBBól kIváGott fenyőfa 
táBla. az eredetIleG elölről ráépített, facsapokkal 
csatlakozó keretlécek hiáNyoztak. a tábláN részleges 
alávásznazás fIGyelhető meG. az alapozó sok helyütt 
réteGesen szétvált, erősen szennyezett volt, amIBől 
arra következtettünk, hoGy a festékhIányok nem új 
keletűek voltak. a festékréteGeket vízkárosodás érte, 
megtartásuk gyeNge volt, a festméNyNek kb. 70%-a 
hIányzott. a ruhák és a kép háttere lüszter-technIkával 
készült, rajta festett mustrával, de ennek már csak a 
töredékeI lelhetők fel. főként a testszíneknél, az alsó 
szövegsávbaN, továbbá ott maradtak meg épebbeN a 
festékrétegek, ahol alávászNazás volt JeleN. a képet 
Borító vastaG szennyeződésréteG mIatt szaBad szemmel 
nehezen voltak elkülöníthetők az eGyes lüszter-színek, 
sötétebbé váltak a festékrétegek. a felkagylósodott, 
perGő részek állapota mIatt, a tIsztításI folyamat előtt 
szükséG volt a felület staBIlIzálására, majd a továBBI 
károsodások meGelőzése érdekéBen sor került a hordozó 
szilárdítására is. az ikoN értelmezéséNek és védelméNek 
szempontjáBól a hIányok mInImálIs mértékű kIeGészítése 
Indokolt volt, ez okBól az arcokon és a kezeken kívül a 
kép alJáN futó szövegsáv alsó feléNek hiáNyai, valamiNt 
a képszélek mentén fennmaradt sérülékeny töredékek Is 
tömítésre kerültek. e munkafolyamat és a fahIányok 
kIeGészítése után sor került a képoldal konzerválására 
is, maJd akvarellel, tratteggio retussal törtéNt a 
tömített részek esztétikai helyreállítása. a védelmet 
szolgáló díszkeret rekoNstrukcióJa a galáNtai zsófia 
által 2005-2006-baN restaurált, azoNos kompozícióJú 
Ikon díszléceI alapján készült.

restaurátorok: hutóczkI vIvIen, 
    orbáN ediNa, 
    szokáN erika

témavezetők:  forraI kornélIa, 
    meNráth péter dla
tulajdonos:  GödöllőI városI múzeum

leltárI szám:  k.2014.1.
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KépzőMűvészeti restaurátor szaKirány, Festő-restaurátor specializáció
MáraMarosi(?) iKonFestő, 1782: 

ÚtMutató istenszÜlő – 
  a Kolozsvári KÖnnyező iKon(?) Másolata 


