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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított,  

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
 

 

A pályázat célja: Karl Rahl gróf Almásy Kálmán arcképe című festményének és Munkácsy 

Mihály műtermi munkához használt munkakabátjának restaurálása 

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2018. július 1. – 2019. szeptember 30. 

A támogatás összege: 550.000 Ft 

Pályázati azonosító: 204111/04094 

Szakmai felelős: Gyarmati Gabriella, Szalontai Gizella 

 

Az 1899-ben alapított békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum a magyar művészettörténet 

legismertebb festőjének nevét viseli, akit számon tartanak Európában és Amerikában 

egyaránt. Az 1951-es névválasztás az intézmény működését a mai napig meghatározza, és 

múzeumunk jövőbeli feladatait is ennek szellemében tervezi. Intézményünk – A világ 

legnagyobb Munkácsy gyűjteménye cím birtokosaként – a festő kultuszának ápolását 

elsőrangú feladatának tekinti. Színvonalas kiállítási és könyvkiadási tevékenységünkkel 

igyekszünk a Munkácsy Mihály személye és életműve iránt érdeklődők számára érdekes 

látnivalóval és értékes ismeretanyaggal szolgálni.  

 

Békéscsaba közvetlenül a festő halála után megkereste özvegyét, hogy adományozzon a 

városnak Munkácsy-festményeket a még a festő életében a városban kialakult kultuszt 

ápolásának támogatása céljából. Cilike levélben tett ígéretet arra, hogy halála után nem 

feledkezik meg a férje által olyannyira kedvelt városról. Halála után unokatestvére két 

faládába csomagolta az Ecce homohoz készült Töviskoronás Krisztus című vázlatot a festő 

nagyszámú személyes tárgyával együtt, és 1917-ben postára adta a küldeményt. Az első 

világháború eseményei okán azonban kalandos utat jártak be a tárgyak, és csupán az 1930-as 

évek elején érkeztek meg Békéscsabára. E ládák egyikében került hozzánk Munkácsy Mihály 

szürke lüszter munkakabátja. 
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 A múzeumunk – a most épülő Munkácsy-negyed koronaékszereként – új állandó 

kiállítást rendez. Munkácsy átköltözik a múzeum országos hírű, szép dísztermébe, amellyel – 

szándékunk szerint – egy új Munkácsy univerzumot tárunk a közönség elé, egy olyan tárlatot, 

amely részben új Munkácsy-műveket, másrészt új megközelítést tartalmaz.  

Egy olyan bemutatót tervezünk, amely végigvezeti a látogatót Munkácsy Mihály 

fordulatokban és érdekes eseményekben bővelkedő életútján valamint bemutatja életművét a 

még későbiedermeier szellemben készült alkotásoktól indulva a kritikai realista műveken át a 

szalonképek és a festészeti „nagyvállalkozások” reprezentatív világáig kalauzolva a nézőt.  

 

 A kiállításban szerettünk volna elhelyezni két olyan műtárgyat is, amelyek 

restaurálásra szorultak. Mindkettő érdekes, és eddig egyetlen állandó Munkácsy-

kiállításunkban sem szerepeltek. Karl Rahl művét múzeumunk Képzőművészeti gyűjteménye, 

míg Munkácsy Mihály lüszter munkakabátját Történeti gyűjteményünk őrzi.  

Jelenleg a 2020-as esztendő elején nyíló új állandó kiállítás előkészítési munkálatai 

zajlanak, a napokban a próbarendezés folyik. Ennek okán a restaurált műtárgyak 

bemutatásának fotódokumentációját nem áll módunkban a szakmai beszámolóhoz csatolni.  

 

• Karl Rahl: Gróf Almásy Kálmán arcképe (1856; olaj, vászon; 63 x 50 cm; 

jelezve jobbra középen: C. Rahl. 1856; leltári szám: 52.3102.1.) 

             

Restaurálás előtt                                                Restaurálás után 
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A Fügedi Erik történész vezette Veszélyeztetett Magángyűjtemények Biztosságának 

köszönhető, hogy az egykor Ybl Miklós tervei szerint átépített kétegyházi Almásy-kastélyból 

tíz alkotás a Munkácsy Mihály Múzeumba került. A „nemzet szempontjából fontos”, 

kiemelkedő értéket képviselő műtárgyak begyűjtését végző biztosság tevékenysége nyomán 

1949. december 14-én a békéscsabai múzeumba érkezett hét festmény és három grafika adta 

kollekció ma is a gyűjtemény megbecsült műegyüttesének számít. E műtárgyak egyike Karl 

Rahl arcképe. 

Munkácsy Mihály bécsi tartózkodása idején sajátítja el tökéletesen Karl Rahl (Bécs, 1812. 

augusztus 13 – Bécs, 1865. július 9.) – az Akadémiával egyidejűleg látogatott – 

magániskolájában a festő jellegzetes alapozási, aláfestési technikáját, amellyel már a 

Szamossy Elekkel töltött időszakban megismerkedett.  

Munkácsy – fél éves ott tartózkodás után – 1865 júliusában visszatért Pestre a bécsi 

képzőművészeti akadémiáról. Eddig a szakirodalom finanszírozási okokra való hivatkozással 

indokolta a bécsi akadémia elhagyását. Polenyák Ivett szerint azonban: „Munkácsy valóban 

nem fizette be a tandíjat, de nem a finanszírozásból fakadó problémái miatt! Munkácsy 

Mihály azon egyszerű ok miatt nem tett ennek eleget fizetési kötelezettségének, mert a 

későbbiekben nem kívánt a Bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatója maradni! (…) Az 

első ok, ami miatt Munkácsy nem akart Bécsben maradni, Karl Rahl professzor 1865. július 

9-én bekövetkezett halála volt.” 1 

Munkácsy Mihály új állandó kiállításában mesterének, Karl Rahlnak is szerepeltetni 

szeretnénk egy alkotását, illusztrálandó a festő indulásának körülményeit és az őt ért 

hatásokat. Karl Rahl művét Petrovszki Zoltán okleveles restaurátor művész gondjaira bízta a 

Munkácsy Mihály Múzeum. 

 

• Munkácsy műtermi munkához használt munkakabátja (évszám nélkül; 

szürke lüszter; hossza: 77 cm, vállszélesség: 46 cm, ujja hossza: 63 cm; leltári szám: 

58.26.167.) 

 

                                                           
1 Polenyák Ivett: Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében. Egyetemi doktori értekezés. 92–93. p. In: 
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2605/1/Polenyak%20Ivett%20dolgozat%202014_09_29_leadas.pdf [Legutóbbi 
lehívás: 2018. március 2.] 
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              Próbababa próba restaurálás előtt              Próbababa próba restaurálás után 

 

A festő új állandó kiállításában a Munkácsy relikviagyűjteményből olyan darabokat is 

szeretnénk bemutatni, amelyeket eddig – állományvédelmi okokból – csak egy-egy rövid 

időszaki kiállításon tártunk közönségünk elé. A munkakabátot a művész gyűjteményünkben 

szereplő más festőeszközeivel, palettájával, fanyelű szőrecseteivel, akvarell mappájával 

együtt állítanánk ki. A munkakabáthoz egy korhű próbababát is készíttetnénk a restaurátorral, 

hogy a kiállításban szépen és a műtárgy állapotának megőrzését leginkább segítő módon 

szerepeltessük. Azért pedig, hogy a látogatók is betekintést nyerjenek a restaurálás izgalmas 

és látványos értékmentő folyamatába, a műtárgy mellett egy monitort helyezünk el. A 

restaurálás folyamatát Pataki Anikó restaurátor művész fotókon dokumentálta, amelyből egy 

öt perc időtartamú bemutatót állítunk össze. A műtárgy érdekes históriájához így 

megmentésének hasonlóképpen izgalmas története társul. 

 

Pataki Anikó és Petrovszki Zoltán restaurátor művészek restaurálási dokumentációját e 

pályázati beszámoló mellékleteként küldjük. 

 

 Ezúton szeretném megköszönni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti 

Kulturális Alap Igazgatóságának, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum vállalkozását, Karl Rahl 

festményének és Munkácsy Mihály lüszter munkakabátjának restaurálását támogatta. A 

restauráltatással módunk nyílik a két műtárgy tökéletes állapotban való bemutatására a 
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közeljövőben nyíló Munkácsy Mihály-kiállításunkon, és lehetőségünk adódik arra, hogy a 

következő generációknak a legjobb kondíciókkal adjuk át gyűjteményünk e két értékes 

kuriózumát.  

 

A műtárgyakkal kapcsolatos korábbi publikációk (válogatás):  

http://epa.oszk.hu/01500/01577/00039/pdf/EPA01577_BMMK_41.pdf 

http://munkacsy.hu/munkacsy/hirek0615.html?type=3&nyelv=hu 

http://epa.oszk.hu/01500/01577/00028/pdf/bmmk_2006_2_027_053.pdf 

http://docplayer.hu/21260820-Targy-es-dokumentumjegyzek.html 

 

A restaurálási munkákkal kapcsolatban eddig megjelentetett sajtóanyag: 

https://behir.hu/a-csabai-es-a-mezolaborci-muzeum-becses-ereklyei-munkacsy-es-warhol-

kabatja 

 

A pályázat szakmai beszámolója elérhető a Munkácsy Mihály Múzeum honlapján 

(www.munkacsy.hu) az aktuális pályázatok menüpontban. 

 

Békéscsaba, 2019. november 28. 
 
 
 

         
         Gyarmati Gabriella 
          művészettörténész 
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Restaurálási dokumentáció 
Gróf Almássy Kálmán portréjának restaurálásához 

 

 
Karl Rahl: Gróf Almássy Kálmán arcképe  

Tulajdonos:  Munkácsy Mihály Múzeum, Képzőművészeti gyűjtemény, 5600 Békéscsaba, 
Széchenyi u. 9. 
Festő: Karl Rahl /Olaj, vászon, 63x50 cm. 1856./ Munkácsy Mihály bécsi mestere / 
Leltári szám: 52.3102.1. 

 
Átvételi állapot: 

A festmény alapozott finom szövésű lenvászonra készült. A felületet szennyezett 
megsárgult besötétedett lakréteg borítja. Korábbi beázás következtében a bal 
alsó sarokban a vászon a száradást követően összehúzódott 
meghullámosodott és a festékréteg az alapozással együtt föltáskásodott.  Ami 
egyben kipergéssel, és kisebb festékveszteséggel is járt. 
A rossz tárolás következtében több helyen mechanikai sérülések mély 
benyomódások keletkeztek. A portré homlokán egy ilyen sérülés a vászon 
szálszakadását okozta. A festményen korábbi restaurálási nyomok nem 
láthatók. Átfestések javítások nincsenek a felületen.  A szignó jelezve 
jobbra középen: C. Rahl. 1856. Az egész felületre jellemző/kivéve az arcot/ 
egyfajta festékráncosodás, ami krokodilbőr szerű felületben mutatkozik. 
Ez a legfeltűnőbb a pasztózusabban kezelt részeknél, a ruházaton a szakáll a 
bajusz és haj környékén. Ez a jelenség befolyásolhatja a majdani tisztítás 
mértékét is, mert az összezsugorodott festékek peremén a festékréteg 
elvékonyodott és csak nagyon vékony lazúr fedi az alapozást. A háttér 
vékonyan felhordott felületén ez a technikai hiba szabad szemmel alig 
észrevehető, de ugyanúgy jelen van. Az eredeti vakráma anyaga fenyőfa. Jó 
állapotban van, csak az ékeket kell helyenként pótolni. A vászon rögzítésére 
apró kovácsoltvas szögeket használtak, amik jó állapotúak nem rozsdásak. 
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A dolmányt viselő férfi díszes ruházata alig felismerhető a megsötétedett 
lakréteg alatt.  
 
 

  

Uv-lumineszcens felvételen már jól 
kivehető a díszes dolmány mintázata.  

Normál felvételen alig látszik a sötét 
lakkréteg alatt a dolmány díszítése 

  
A szignó és az évszám uv-
lumineszcens felvételen. 

Sérült szakadozott húzószél a kép 
sarkánál. 
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A nedvesség hatására 
összezsugorodott vászon helyenként 
az alapozással együtt ledobta a 
festéket. 

Mechanikai sérülés, mely  mély 
benyomódással járt együtt. 

  
Szálszakadással járó benyomódás  Apró festékhiány a fej fölött. 

  
A makro felvétel Vízfolt a kép hátulján. 

  
Festékhiány a kép szélén. Sérült szakadozott húzószél  
 
Restaurálás menete: 
 
A festmény restaurálását a pergő festékréteg ideiglenes rögzítésével 
kezdtem, hogy a vászon kisimítása közben további festékvesztés ne 
történjen. A vakrámáról leválasztott festmény hátoldalát megtisztítottam.  
A vászon kisimítását enyhe nedvesítés mellet óvatos feszítéssel végeztem, 
miközben az összezsugorodott vászon visszanyerte eredeti formáját.  
A deformáció megszüntetése után a meggyengült festékréteg rögzítését 
foltbenzinben oldott Beva 371 műgyanta alapú konzerváló anyag 15%-os be-
ecsetélésével, majd bevasalásával végeztem. 
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A húzószél megerősítését vászoncsík felragasztásával végeztem, aminek 
rögzítésére szintén a BEVA 371 konzárváló anyagot használtam. 
Ezt követően a festményt meleg vákuum asztalon kisimítottam. Ennek 
eredményeképpen a krokodilbőr szerű ráncosodás is eltünt.  
A festmény felületéről a szennyeződéseket és a megbarnult lakkréteget 
alkohollal távolítottam el.  
A lepergett, folytonossági hiányokat hagyományos tömítő-masszával 
pótoltam ( kréta, hármas keverék, nyúlenyv). 
Terpentinben oldott dammár gyantás lakkozás után az esztétikai kiegészítés 

beilleszkedő akvarellel, majd olajretussal történt. 
A véglakkozást dammargyantával fejeztem be. 
 
    

  
A festmény levétele a vakrámáról A festmény hátoldala 

  
A festmény a húzószél felragasztása 
után 

A festmény vákuumozás előtt 
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Vákuumozás közben 

 
 Tisztítás közben 

  
Restaurálás előtt Restaurálás után 

 
 
 
Békéscsaba 2019. 06. 27. 
 

 

 
Petrovszki Zoltán 

Okl. restaurátor művész 
 
 
















































































































