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. A z eredetileg elölről ráépített, facsapokkal
csatlakozó keretlécek hiányoztak. A táblán részleges
alávásznazás figyelhető meg. A z 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
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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

Súrlófényes felvételek az

károsodások megelőzése érdekében sor került a hordozó
szilárdítására is.

Operációs mikroszkópos felvételek a festékszigetekről

alávásznazott részekről

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.
szolgáló díszkeret rekonstrukciója a

A

védelmet

Normál és uv-lumineszcens részletfelvételek

Galántai Zsófia

A lecsorbult sarok pótlása

a feltárásról

által 2005-2006-ban restaurált, azonos kompozíciójú
ikon díszlécei alapján készült.
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kép alján végighúzódó szövegsáv

(normál,

infravörös és uv-

lumineszcens felvételek az átvételi és normál felvétel a restaurált állapotról)

Részlet restaurálás előtt és után

A z ikon restaurált állapota

Feltárt, tömített állapot
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