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 Mű címe: 
 

Brandyt tölt ő hölgy 
 
 Méret (M x SZ): 
 
 36,5 x 45,5 cm 
 
 Technika:  
 

Olaj 
 
 Hordozó: 
 

vászon 
 
 Vélt szerző / Szignó:  
 
 balra lent ecsetvéggel  

karcolva: Zorn 
 
 Kora: 
 

19. század vége 
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A festmény tulajdonságai  
 
Hordozó  
 

Típus:      vászon 
       
Méret:         36,5 x 45,5 cm 
          

Vászon / hordozó karakterisztika:                erős lenvászon fenyő vakrámán 
 
Feszítés:    eredeti szögekkel  
     
Gyártó / jelölések:        - 
 
Állapot / sérülések:          - 
  
Korábbi beavatkozások: a festmény hátulja vastag kartonnal volt le-

zárva, melynek darabjai a szögeknél még 
láthatóak 

 
Alapozás  
 

Technika:  ólomfehér cinkfehérrel 
 
Szín / anyag:     világos szürke,   
 
Felület / struktúra:   egyenletes 
 

Alárajzolás / kompozíciós terv- INFRAVÖRÖS felvétel  
 
Alárajzolás:      -   
 
Elhelyezkedés:     - 

 
Átfestések- RÖNTGEN vizsgálat  

Típus:  többszöri átfestés. a.) férfiportré; b.) töredé-
kes, felismerhetetlen 

 
Keletkezés / kor:      1880-90 körül     

 
Festékrétegek  
 

Festői technika:   vastagon felvitt, pasztózus festékréteg   
 
Anyaghasználat:     olaj     
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Paletta:  1880as évek palettája, minimális színhasz-

nálat 
 
Eszközhasználat:  ecset 
 
 Rétegződés / struktúra:      a festék jól tapad a vászonhoz.   

        Kevert színek, vastagon felvitt   
        anyaghasználat,  

 
Jellegzetességek:      karakterisztikusan erős repedésháló  

        a vászon hátoldalán is látszik. 
   

A festmény hátoldalán egy férfi portréjáról készült ceruzás vázlatrajz látható kiolvashatatlan írás-
sal. Feltehetően a festmény egy tűzeset alkalmával nagyobb hőmennyiséget kapott. Ezt a 
pigmentszemcsék mikroszkópos elemzésével lehet alátámasztani. 

 
Felületkezelés- UV/lumineszcens felvétel  
 

Lakkozás / kor:   régi, megkopott lakkozás.  
  
Sérülések: Tűzkár miatt sötét és matt  
 

Korábbi beavatkozások:   - 
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A festményen elvégzett vizsgálatok  
 
 
[ x ] Normál ráeső fényű fotózás 

[   ] Normál áteső fényű fotózás 

[   ] Normál súrlófényű fotózás 

[ x ] UV ráeső fényű fotózás (lumineszcensz fotó) 

[ x ] IR ráeső fényű fotózás (infravörös fotó) 

[ x ] Sztereo mikroszkópia- részletfotók  

[ x ] Röntgenvizsgálat 

[ x ] Röntgen fluoreszcens vizsgálat (XRF) 

[   ] Keresztmetszet csiszolatok készítése és mikroszkópia 

[ x  ] Pigment-szemcse minták készítése, mikroszkópia  

[   ] 3D Szkennelés 

[   ] Restaurálás 

 
 

A festmény azzal a céllal érkezett laborunkba, hogy a kép jellemző pigmentjeinek összetételét 
behatároljuk a keletkezési kor kutatásához. A kész dokumentációt a tulajdonos rendelkezésére 
bocsátjuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Komplex Festményvizsgálat- jegyzőkönyv 
 
 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 

 

Oldal: 5 / 24 
 

FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  

©  TONDO SP1 KFT www.festmenyvizsgalat.hu 

 
 

 
 

Technikai vizsgálatok szakirodalom:  
 

 
� Mark D. Gottsegen: A Manual of Painting Materials and Techniques . Harper&Row 

Publishers, New York, 1987 
� Ralph Mayer: The Artist’s Handbook of materials and techniques . The Wiking Press, 

New York, 1974 
� Temple C. Patton: Pigment Handbook  vol. I-III. 1973 
� John S Mills, Raymond White: The Organic Chemistry of Museum Objects . Butterworth-

Heinemann, London, 1987 
� Leslie Carlyle: The Artist’s Assistant (Oil painting instruction ma nuals and 

handbooks in Britain 1800-1900) . Archetype Publications, London, 2001  
� Nicholas Eastaugh, Valentine Walsh, Tracey Chaplin, Ruth Siddall: Pigment 

Compendium (A dictionary and optical microscopy of historical pigments) . Har-
per&Row Publuishers, Oxford, 2008 

� Nicholas Eastaugh, The Pigmentum Project ; London; the Research Laboratory for 
Archaeology and the History of Art, University of Oxford, UK 

� Valentine Walsh, The Pigmentum Project ; London, UK 
� Tracey Chaplin: The Pigmentum Project ; Department of Chemistry, University College, 

London, UK 
� Ruth Siddall: The Pigmentum Project ; Department of Earth Sciences, University College, 

London, UK 
� PAINTING MATERIALS  Short Encyclopaedia BY RUTHERFORD J. GETTENS 

Chemist, Department of Conservation, and Fellow for Technical Research, Fogg Museum 
of Art 
AND GEORGE L. STOUT Lecturer on Fine Arts and Head of the Department of 
Conservation, Fogg Museum of Art WITH AN INTRODUCTION by EDWARD W. FORBES 
Director, Fogg Museum of Art- 1942 

� http://cameo.mfa.org/ 
� http://www.directebooks.com/ebook_detail.asp?prodId=0080473768&prov=3_0 
� http://home.snafu.de/v.emrath/pigmente.htm 
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Frontnézeti fotó normál fényben: 
 

a festmény felülete erősen repedezett, mely feltételezte a többszöri átfestés tényét, mely a rönt-
genvizsgálat alkalmával beigazolódott. A festmény repedéseinél sötét festékréteg és egyéb szí-
nes rétegek látszódnak. A festmény bal alsó sarkában „Zorn” szignó olvasható ecsetvéggel a pu-
ha festékbe karcolva.  

Hátulnézeti fotó normál fényben: 
 

A festmény vakrámáján egyenlő távolságban elhelyezett szögek láthatóak, mely feltételezi egy 
vastag karton takarás meglétét. A vakrámán sötét ujjlenyomatok láthatóak. A vászon erős szövé-
sű. A vászon felületén ceruza vázlatrajz látható kompozíciós kerettel, mely a röntgenfelvételen 
látható férfifejet ábrázolja karakterjegyek alapján. A vásznon keresztben több sor írás is látható. 
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Frontnézeti fotó infravörös felvételen: 
 

A festmény infravörös felvétele alapján bizonyos pigmentkomponensek vegyi összetételére lehet 
következtetni, mely segít a festmény keletkezési korának megállapításában. A festmény egyes 

komponenser a fent említett magas hő hatására besötétedtek vagy a szálló korom megkötésétől, 
vagy attól a ténytől, hogy a festék hő hatására változtatja tónusát. A felvételen a sötétedett barna 

anyag az asztal lábánál átlátszóvá válik. 
  

Hátulnézeti fotó infravörös felvételen:  
 

Hátulnézeti fotó infravörös fényben: a festmény hátulján a portré jól kivehető a kompozíciós ke-
rettel. A jobb felső sarokból rajzolt sugarak indulnak ki. Az írás kiolvashatatlan. A festmény vak-
rámáján kormos ujjlenyomatok figyelhetők meg 
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Frontnézeti fotó UV felvételen: 
 

A festmény sérülésmentes, leszámítva a festmény felületére letapadt koszt és kormot, mely a 
festékréteg lumineszkálását minimalizálja.  

 
Hátulnézeti fotó UV felvételen: 

 
A vakráma feltűnően kormos, a vásznon átsejlik az alapozás fehér színe. A festékréteg repedé-

seibe jól kivehetően beleült a korom. 
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A festmény szignója normál megvilágításban. A szignatúra mivel puha festékbe került bekarco-
lásra, a festménnyel egyidős. A szignó és a festmény repedéshálójának vizsgálata is ezt tá-
masztja alá. Lent: digitálisan javított szignó (photoshop CS2, pen tool- szabadkézi átrajzolás) 
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2. Röntgenvizsgálat 
 

 
 

A festmény röntgenképe 
 

A festményt kis teljesítményű röntgensugárzással átvilágítjuk. Ezzel a vizsgálattal feltárhatóak a 
festmény mélyebb, nem látható rétegei, így a művészi átfestések; láthatóvá válik, ha a kép alatt 
másik festmény helyezkedik el, illetve a hordozó struktúrája, hibái is vizsgálhatóak. Nagyméretű 
képeknél a felvételeket összefűzzük. 
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Műszer/mérés alapadatok: 
Röntgencső teljesítmény: 40-120kV; 0,1-1,5mA 
Mérési idő: 30-50sec / felvétel  
Mérési terület: 530 x 410 mm  (sorolható) 
 

A röntgenkép alapján 2 db, szabad szemmel nem látható festményt lehet elkülöníteni.  
a.) férfiportré; b.) töredékes, felismerhetetlen 
 
analógiák a röntgenkép alapján 
 

 

  
 
 

Anders Zorn önarcképei 
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 XRF vizsgálat 
 

A festmény több pontján röntgen fluo-
reszcens (XRF) vizsgálattal mérést vé-
geztünk. Ezzel a méréssel az adott mé-
rési pontban lévő anyagok vegyi összeté-
telét lehet megállapítani a műszer adott-
ságain belül  
 
Műszer/mérés alapadatok: 
XRF cső teljesítmény: 10-35kV, 10-
100µA. Mérési idő: 60-120sec / pont 
Mérési terület mérete(spot): 10mm  átmé-
rő 
 
Csak az alábbi pontok XRF eredményeit 
közöljük, mert több mérési pont eredmé-
nye is szinte teljesen megegyezett. 
 

 
 
 
 
 
 
A festmény alapozásának vizsgálata: ólomfehér, cinkfe-
hérrel, kréta (Ca).  
 

 
 
 
Mért elemek:  
S Cl K Ca Cr Mn Fe Cu Zn As Sr Mo Ag Cd Sn Sb Ba Hg Pb 

809589 51926 17877 11271 7102 1336 19784 193684 <LOD 173047 324 183 <LOD 3662 <LOD 933 19663 7477 239277 

861006 27615 <LOD 16552 740 2117 6539 <LOD <LOD 15169 <LOD 47 <LOD 3645 <LOD 1191 33290 296253 132289 

1027918 56728 <LOD 17917 <LOD 1104 89791 2103 1908 25171 <LOD 231 <LOD 8414 <LOD 2476 1976 16517 395279 

601220 34107 <LOD 19660 488 2007 35811 1191 1610 11681 <LOD 278 381 2164 698 890 7503 59168 447924 

662431 43472 144486 10457 1171 1205 2665 4657 <LOD 20059 <LOD 137 <LOD 51632 <LOD 10632 4382 67304 213813 

1733514 91142 5705 7653 123 1065 930 <LOD <LOD 28719 <LOD 507 807 1397 1327 <LOD 353 <LOD 831891 

846488 49611 47567 14579 739 979 68253 6786 <LOD 21207 <LOD 189 <LOD 34257 <LOD 6527 2190 23754 284313 

880118 54032 <LOD 19829 22383 1194 102902 6136 <LOD 30080 <LOD 302 <LOD 10870 <LOD 1899 3238 32386 480929 

 

piros pontok: XRF mérési területek 
 
1. pont – zöldes háttér 
2. pont – vörös gallér 
3. pont – haj 
4. pont – sötét- ruha ujja 
5. pont – narancs kötény 
6. pont – fehér terítő 
7. pont – okker talaj 
8. pont – asztal lába 

S Cl K Ca Cr Mn Fe Zn As Pb 

1031731 46640 8627 15696 125 131 844 9215 6352 42175 

963308 56267 11378 17539 102 129 1471 11629 7020 42687 
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XRF mérések részletezése: 

 
 

réz alapu zöld  (Pigment Compendium 64.oldal, kép kötet, paratacamite or 52. green verditer) , 
krómzöld: viridian, red lake,ultramarine blue (mikroszkópia alapján), (As), strontium chromate (as 
lemon yellow), potassium dicromate (bigger orange shaded grains), prussian blue, vermillion 
 

 

the main components of the 
sample 
 
potassium dichromate 

paratacamite/malachit(pseudo) 

viridian  

red lake + baryte 

ultramarine blue  

ivory black 

naples yellow  

vermillion 
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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photomicrograph of the grains from the sample take from the dark green background. (1000x) 
below in the middle: prussian blue in alumina feber- this paint was sold under the name of 
Antwerp blue after 1880 

, 
 

 
 

vermillion, red lake, bariumSO4 (baryte- lakkpigmenmt vivőanyaga?), ivory black, naples yellow 
(lead antimonate Sb), cadmium red 
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 

 

Oldal: 15 / 24 
 

FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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the main components of the 
sample 
 
vermillion 

red lake + baryte 

cadmium red  

 

 

 

 

 

 

 
lower left on the photomicrograph: naples yellow grains. As on this photo can be seen the 
cadmium red zone was „chorched” on high temperature as the grains of vermillion on the middle 
of the upper photo.  
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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cooper based green, yellow ockre (Fe), red lake, ultramarine blue, vermillion 
 

 

the main components of the 
sample 
 
yellow ockre 

paratacamite/malachit(pseudo)(?) 

ultramarine blue 

vermillion  

red lake + baryte 

ivory black 

 

 

 
 



                                          Komplex Festményvizsgálat- jegyzőkönyv 
 
 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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the result of sampling/ ockhre hair, 1000x 

 
 
 

 
 

vermillion, red lake, bariumSO4 (baryte- lakkpigmenmt vivőanyaga), ivory black, naples yellow 
(lead antomonate), lemon yellow (should be the part of naples yellow?), cadmium red, very little 
amount of Zinc,  
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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the main components of the 
sample 
 
red lake + baryte  

vermillion 

ultramarine blue 

cadmium red 

naples yellow 

 

 

 

 

 

 
 

photomicrograph: normal, polarised, reflected light, 1000x 
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 

 

Oldal: 19 / 24 
 

FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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vermillion, red lake, bariumSO4, naples yellow (lead antimonate Sb), potassium dicromate 
(orange), cadmium yellow 
 

 

the main components of the 
sample 
 
vermillion 

naples yellow  

potassium dichromate 

cadmium yellow 
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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photomicrograph: normal, polarised, reflected light, 1000x 

 

 
 
ólomfehér (basic lead sulphate) 
 

the main components of the 
sample 
 
basic lead sulphate 
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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photomicrograph: normal, polarised, reflected light, 1000x 

 
 

 
 
lemon yellow; naples yellow, yellow ochre (iron oxide ockre), potassium dicromate, ivory black, 
little amount of vermillion, little amount of red lake, cadmium yellow, lead white, 
 

 
photomicrograph: normal, polarised, reflected light, 1000x 
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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the main components of the 
sample 
 
ivory black  

 

yellow ochre 

cadmium red 

 

 

 

 

 
 

 
 

viridian green, yellow ochre, red lake, vermillion, ivory black, crome green as viridian, ultramarine 
blue 
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 Zorn jelzéssel: Brandyt töltő hölgy 
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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the main components of the 
sample 
 
viridian 

vermillion 

ultramarine blue 

cadmium red 

naples yellow 

 

red lake 

 

 
 
 

 
photomicrograph: normal, polarised, reflected light, 1000x 

 
KERESZTMETSZETEK: 
100x felvétel. Refleted light, UB and UV shot 
Általánosságban: a festmény keresztmetszet- csiszolat alapján legalább egyszer át van festve. 
Afestmény lakkozása hiányos a meglévő helyeken koszos. A minták érdekessége, hogy az 
alapozórétegfelett sötétkék másodlagos alapozás látható. A mintákat a repedések sarkaiból 
emeltük ki,  
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FESTMÉNYVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A jegyzőkönyvet a Tondo SP1 KFT munkatársai állította össze a mért eredmények alapján. A festményvizsgálati 
jegyzőkönyv mindig a festmény pillanatnyi állapotát tükrözi. Javítást, restaurálást követően a jegyzőkönyv újra-
érvényesítése szükséges a festményvizsgálati laborban dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után. További 
információkat az alkalmazott technikákról honlapunkon talál!  
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ÖSSZEFOGLALÁS  
Feltételezett keletkezési id ő anyaghasználat tekintetében:  

 
XIX. század negyedik negyede. Ezt támasztja alá a festékek keverékének 
meghatározása és az egyenként azonosított pigmentek és azoknak szten-
derd méretei is. A festmény anyaghasználat szerint korábbi, mint 1900, de 
későbbi, mint 1875 


