
    Pályázati beszámoló 
 
         Kernstok Károly: Honfoglaló vezér 1-3.  üvegablak kartontervek. 1911.  

326x70 cm/db, papír, tempera 
     restaurálási munkáiról 
 
A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében található, Kernstok Károly által festett üvegablak terv 3 db 
kartonját Czakó Ferenc restaurálta.  
 
A kartonokat Rippl-Rónai Ödön vásárolta a 10-es években, és a múzeum legértékesebb, Nyolcak 
festőcsoportot bemutató kollekciójába tartoznak. A képek 100 éven át feltekercselt állapotban voltak, az 
évtizedek alatt a papír anyagú hordozó széleinél szakadozott volt, és az egyik képen a sérülés a festménybe is 
benyúlt.  A műtárgyak állapota eddig nem tette lehetővé, hogy kiállítsuk őket.  
 
2014 őszén megtörtént a kép állagmegóvása: az egyes művek tisztítása, kiegészítése után a törékeny, sérült 
kartonalapot vászonra ragasztották. E lépés után az elkészült művek feltekercselve is biztonsággal tárolhatók.   
A restaurálás második fázisában a képeket kiállíthatóvá tettük: önálló keretet és védőüveget kaptak.   
 
Jelenleg mindhárom mű a Rippl-Rónai Múzeum műtárgyraktárában került .  
Az elkészült képeket a kaposvári múzeum 2015. májusában a Rippl-Rónai Fesztivál keretein belül fogjuk a 
nagyközönség előtt bemutatni, és végleges elhelyezésére ekkor kerül sor a Rippl-Rónai Ödön állandó kiállítás 
Nyolcak termében. 
 
Kaposvár, 2015. január 20. 
 
 
 
 
 

                                           
  
                   dr. Géger Melinda 
                   művészettörténész  
 
 
 
 
 
 

 



Szakmai beszámoló 
 

Kernstok Károly : Honfoglaló vezérek című,  
3 db üvegablak kartonjának restaurálása 

 
 

Az üvegablak tervek a Hét vezért ábrázoló , a debreceni megyeháza Árpád- termének ólomüveg ablakai kiviteli 
tervéhez készültek. 
Ebből a kollekcióból az alább megnevezett 3 db a múzeum tulajdona. 
 
 

 
A művek adati: 

Vezér 1  
 

Anyag: papír/ famentes, műszaki papírra emlékeztető, kb. 190 gr-os Dipa/ 
Festészeti technika: grafit, tus, akvarell, tempera 
Tulajdonos:Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 
Készült: 1911 
Ltsz.: 2012.6.1 
Méret:  327x70 

 
Vezér 2  

 
Anyag: papír/ famentes, műszaki papírra emlékeztető, kb. 190 gr-os Dipa/ 
Festészeti technika: grafit, tus, akvarell, tempera 
Tulajdonos:Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 
Készült: 1911 
Ltsz.: 2012.6.2 
Méret:  315x70 

 
Vezér 3 

 
Anyag: papír/ famentes, műszaki papírra emlékeztető, kb. 190 gr-os Dipa/ 
Festészeti technika: grafit, tus, akvarell, tempera 
Tulajdonos:Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 
Készült: 1911 
Ltsz.: 2012.6.3 
Méret:  294x70 

 
 

A restaurálás célja volt, hogy a vegyes technikával készült művek felületét megtisztítsuk, a gyűrődéseket 
kisimítsuk. Ezután következett a szakadások rögzítése, a hiányok pótlása és a festék kopások retusálása. Az 
elkészült művet szeretné a múzeum 2015 tavaszán, állandó kiállításán a közönségnek bemutatni. 
Installálásukat úgy valósítottuk meg, hogy az távol tartson a műtől minden, a környezetéből érkező káros 
hatást/ túlzott fényerősség, magas UV-tartalom, szilánkos törés veszélye/, valamint elegáns, visszafogott 
megjelenésével méltóan szolgálja a mű jó minőségű esztétikai megjelenését. 
 
Restaurálás előtti állapotukra egységesen jellemző volt, hogy a terveket festett felületükkel befelé tekerve 
tárolták. Ez nem a gyűjtemény kezelőjének hibája. A művek így kerültek a múzeumba és az addigra merevvé 
vált kartontekercseket, helyesen nem erőltették ellenkező irányú tekerésre.  
Kezdő és végszélei roncsoltak, erősen szennyezettek voltak. A hengerpalást formájú tekercsen sok a gyűrődés, 
szakadás, törés, kopás volt megfigyelhető. 



Zsíros foltok, elkenődött rajzvonalak, kopott, karcolt temperafestés csúfította a felszínüket. Nem tekintettem 
szennyeződésnek a tekercs szélein látható színes foltokat. Azok csupán ecsetpróbák. A fröccsenések, 
festékcsurgások a készítés velejárói. A karton szélein látható apró lyukak az egykori rögzítés helyei. A 
festőanyagok nem kenődtek,  peregnek. Pigmentjeik jól kötődnek az alaphoz.  
 
Restaurálás menete: A kartont kigöngyölve, préselve pihentettem. A mechanikus tisztítást Latex szivaccsal, 
puha, kénmentes radírral, radírceruzával (a kontúrok kibontásához) végeztem. A zsíros szennyeződés 
eltávolításához propanol és víz 80:20 arányú keverékét használtam. Gőzölés utáni préseléssel a gyűrődések 
kisimíthatók voltak. A hiányok pótlását a festett oldalon intarziaszerű illesztéssel végeztem. A hátoldalon pedig 
a pótlás második rétege az eredeti karton szélére részben rátakar. A pótlás anyaga japánpapír. Ragasztónak 
metilcellulóz és keményítő keveréke vált be. Ezen kívül savmentes, átlátszó szalagragasztót is használtam. A 
retusálást akvarellel végeztem. A tervkartont alábélelni nem volt szükséges. 
Az installáláshoz a paszpartút és a hátlapot savmentes kartonból készítettem.  A raktári tároláshoz is alkalmas 
fenyőfa díszkeretet gyártottam .Amennyiben szeretnék kiállításon bemutatni a művet, úgy ez az installálás arra 
is alkalmas. A díszkeretbe ragasztott, UV-védelemmel ellátott, üveg került. A reflexmentes változat 
alkalmazása igen drága volta miatt egyelőre várat még magára. 
 
Az állagvédelmi munka után a művek – átmeneti raktározásukat követően –a múzeum állandó kiállításán 
lesznek bemutatva.  
 
 
Pécs, 2015-01-18   
 
                                                                             Czakó Ferenc 
                                                                               restaurátor 
 
 
 
 


