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A műtárgy részletes leírása (szemrevételezéssel): 

 

 

A kisplasztika samottos terrakottából készült, korábban festett volt, hátulról kivájt. A három alakos 

szoborcsoport felső-itáliai mester alkotása a XVIII. század első feléből, amely Máriát a Gyermek 

Jézussal és a kis Keresztelő Szent Jánossal ábrázolja. 

Mária felhőtrónuson ül, bal kezében a ruhátlan gyermeket tartja, hullámzó fátyla alól a Kisjézussal 

ellentétes irányban, kissé lefelé néz. Jobb oldalán a kis Keresztelő Szt. János áll. Feje fölé Mária köpenye 

oltalmazóan borul, melyet Jézus jobbjával megemel, így a két gyermek egymás felé nyúl és egymásra 

tekint. A Kisjézus bal kezében országalmát tart, ami a szobor egyik kiegészített része. 

Balogh Jolán leírása alapján: Madonna fejformája és a kompozíció emlékeztet a Carlo Berretta által 

1729-ben készített Caritas-csoport kompozícióra (Milánó, Dóm). Elképzelhető, hogy a fenti bozetto is 

az említett mester műhelyében, vagy az ő környezetében készült. Back Bernát gyűjteményéből 1930-

ban került a Szépművészeti Múzeum tulajdonába. 

 

Tartozéka: Egy korábbi restaurálás alkalmával készült fa posztamensre egy vaspánttal erősítették a 

hátoldali kivájt részt. Ennek állapota nem megfelelő, mára már rozsdás, nem tart, a szobor mozog a 

talapzaton. 

 

 

Plaszika: 

 

A szobor korábban darabokra tört, amit ezután megragasztottak és kiegészítettek. A repedéseket gipsszel 

töltötték ki, melynek esztétikai megoldása nem megfelelő. A korábbi ragasztások, illetve kiegészítések 

több helyen elvesztették tartásukat, a rögzítéshez használt vascsapok elrozsdásodtak. A levált részletek 

illesztése pontatlan, a plasztikát helyenként elfedi a javítások kivitelezése, amely néhol repedezett, 

meggyengült. 

A szobron rengeteg repedés látható, jelentős Mária jobb arcfelén lefutó, a kendőjén, a bal karján, a bal 

térde környékén, a jobb lába mellett. A Kisjézus feje letört, visszaragasztott, a kiegészítések 

repedezettek a nyakon, a bal kézen és a jobb kézfejen is. A talapzat alsó 3 cm-es része visszaragasztott, 

rágipszelt, itt a kisebb repedések mellett látszanak a fő törésvonalak. 

 

Plasztikai hiányok: az alsó talapzati részen körben jellemzőek a plasztikai hiányok, Mária bal térdén 

kipattant két darab, a Kisjézus bal keze kiegészítés, amely rossz állapotú, lerepedt, csak a fém drót tartja. 

A jobb kézfeje is kiegészített, repedezett. Az alak feje visszaragasztott, a nyakon gipsz kiegészítés 

látható. A Kisjézus jobb térde hiányos, a jobb lábfeje kiegészítés, ami leesett, külön darab. Mária jobb 

mutatóujja is kiegészítés. Kendőjének jobb válla mögötti része kis darabon hiányos, visszaragasztott, 

csapolt és gipszelt. Keresztelő Szt. János jobb alkarja hiányzik, a törésfelületből kilóg egy vas csap 

csonkja, ruhájának jobb alsó részéből hiányzik egy kis darab, szőrméje kiegészítés. 

 

 

Alapozás, festett rétegek: 

 

A kisplasztika felülete erősen szennyezett, poros. A szobron, több helyen festékmaradványok 

fedezhetők fel. Feltehetően eredetileg festett volt, de ezt csaknem teljesen eltávolították, csak az 

aláforduló részeken és a hátoldalon vannak festékmaradványok. Mária ruháján vörös, a drapérián kék, 

hátul zöld festékszigeteket látni. A korábbi beavatkozások alkalmával készült kiegészítések 

elszíneződtek. Több helyen látható fehér gipszel készült kiegészítés, amit nem retusáltak a terrakottához. 

Mária jobb kezében tartott drapéria repedésén kifolyt ragasztó látható. A plasztikán, több helyen látható 

ujjlenyomat. 
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A műtárgy leírása átvételkor vizsgálatok alapján: 

 

 

Roncsolásmentes, fotótechnikai vizsgálatok – lumineszcens felvételek: 

 

A korábbi beavatkozások alkalmával készült, kiegészített részek retusai sötéten jelennek meg a 

lumineszcens felvételeken: pl. Mária bal kezében tartott drapéria, Keresztelő Szt. János ruhájának jobb 

oldali részlete. Ezeken a részeken a retusok eltakarják a sellakkos ragasztásokat. A hátoldal zöldje sötét 

a réz tartalmú pigment miatt. Több helyen látható fehér gipszel készült kiegészítés, amit nem retusáltak 

a terrakottához, ezek világosan lumineszkálnak. Világosan, kékes-zölden jelennek meg, feltehetően az 

eredeti alapozó enyves maradványai. A gipszes megerősítések helyenkénti narancsos lumineszcenciája 

sellakkos ragasztást mutat. A felhőtalapzat hátoldalán az enyves ragasztások kékes-zölden 

lumineszkálnak a törésvonalak mentén. 

Feltűnően, sárgászölden lumineszkálnak az alábbi részletek, bizonyítva a cinkfehér használatát: 

felhőtalapzat festésének maradványai, a Kis Jézus ruhájának részlete a combnál, Mária testszínének 

maradványai a szájzugban és az orrnál. A mesterséges cink-oxidot pigmentként csak 1780-ban vezetik 

be, de az 1920-as évektől terjedt le, tehát ezek a részek a műtárgy teljes újrafestését követően készültek: 

átfestettek vagy pótlások lehetnek. 

 

Roncsolásmentes, fotótechnikai vizsgálatok – röntgen felvételek - II. számú melléklet: 

 

A tárgyról készült röntgen felvételek alapján az alábbiak állapíthatóak meg:  

A röntgen felvételeken jól látható a hordozó terrakotta szerkezete, valamint megfigyelhetőek a fém 

tartalmú festékmaradványok is.  A szobrot nem üregelték ki, a hátoldali kivájt részen kívül nem 

alkalmaztak más könnyítést. A korábbi beavatkozások alkalmával vas csapokat használtak a 

rögzítéshez, ezek világosan jelennek meg. A rögzítésekhez alkalmazott csapolások az alábbi részeken 

láthatók: Mária kendőjén, Kisjézus letört fejében és a nyakon, valamint a bal karjában, Keresztelő Szt. 

János ruhájának jobb oldali részén és a jobb karjában. 

 

Roncsolásos vizsgálatok – mintavétel- I. számú melléklet: 

 

Epoxi műgyantába ágyazott keresztmetszet csiszolatok polarizációs mikroszkópos vizsgálata. 

A keresztmetszet-csiszolatokon látható, hogy a szobor festett volt. 

 

Minták felsorolása: 

 

1. minta: Mária ruhája, szoknyarész 

2. minta: Mária ruhaujja 

3. minta: Mária haja 

4. minta: Hátoldali átfestett kék felület vállmagasságban 

5. minta: Hátoldali felhős talapzat gipszes ragasztása kék festéssel 

7. minta: Testszín, Keresztelő Szt. János combjából 

8. minta: A felhőből 

 

Roncsolásos vizsgálatok - kutatóablakok: 

 

A hátoldalon és az alakokon nyitott tisztító és kutatóablakok alátámasztják, hogy a szobor egységesen 

egyszer átfestett. Az elülső oldali festékrétegeket csaknem teljesen eltávolították, feltehetően leáztatták 

és lesúrolták. A helyenként megmaradt alapozó és festékszigetek mikroszkópos vizsgálata alapján 

megállapítható: az alakok testszíne és barna hajszíne, Mária ruhájának vörös és kék színe, a hátoldal 

zöldre átfestett kék rétege és a felhőtalapzat rózsaszín és kék festése. 
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A feltárt mű tényleges állapota, a restaurálás menete: 

 

 

A korábbi beavatkozások alkalmával négy fajta gipszes tömítést használtak. A törésfelületeken és a 

különböző gipszes kiegészítések között sellakos ragasztást alkalmaztak. A terrakotta plasztikai 

kiegészítéseit retusált rózsaszín és fehér gipszel valamint, retusálás nélküli fehér gipszel végezték.  

A felhőtalapzat alsó részének ragasztásához szürkés, növényi szén őrleményt és sárga szemcséket 

tartalmazó gipszet alkalmaztak. Ezen a részen az eredeti kék festés és annak átfestése is megtalálható, 

tehát eredeti ragasztás. Feltehetően az égetés során levált alsó részt ezzel a gipszel és enyvvel 

ragasztották össze, egészítették ki. 

A terrakotta megtartása jó, nem láthatók lemezes felválások a felületen. A mélyedésekben és a 

hátoldalon található festékrétegek megtartása rossz, porlik. 

A kiegészítéshez alkalmazott fehér és rózsaszín gipsz eltávolítása és az elülső oldali a tisztítás 

párhuzamosan történt. Puhítás mellett a gipszet óvatosan sorvasztva jutottam el a terrakotta felületéhez, 

ahol már szikével távolítottam el a kisebb gipsz-maradványokat.  

A kiegészítések vascsapokkal és csaplyukkal készültek, a csapolásokat sellakkal ragasztották a 

terrakottához. 

 

 

A gipszes kiegészítések színe, eltérő töltőanyaga mutatja a korábbi beavatkozásokat: 

 

- Retusált rózsaszín és fehér gipsz: Kisjézus bal keze, jobb kézfeje, jobb lábfeje, nyakán a fej 

visszaragasztásnál használt gipsz, Mária jobb hüvelyk és mutató ujjának egy része és a kezében tartott 

drapéria, Keresztelő Szt. János ruhájának szőrméje 

- Fehér gipsz: Mária kendőjének jobb válla mögötti része visszaragasztott, gipszelt 

- Szürke gipsz és enyv: a felhőtalapzat alsó 3 cm-es része visszaragasztott, rágipszelt 

 

 

Készítés-technika: 

 

 

A figurák préseléssel és mintázással készültek, azaz egy gipsznegatívba puha agyagot nyomkodtak és 

azokat un. bőrkeményre száradt állapotban vizezett agyaggal (foccsal) ragasztották egymáshoz. A 

hátoldali nyomkodott felületeken több ujjlenyomat található. Az egymáshoz foccsal ragasztott részeken 

a mintázó eszközök nyoma, az alsó részeken a gipsznegatívból való kihúzás nyoma látható. A préseléses 

technikát a figurák sorozatgyártásra is alkalmazhatták, így vélhetőleg az alakok részleteit több 

szoborhoz felhasználták. 

Égetési hibára utaló sérülések: a repedések és plasztikai hiányok egy része. A szobrot hátulról kivájták, 

de az alakokat nem üregelték ki. Az üregelésre az égetési problémák elkerülése miatt van szükség, 

ugyanis maximum 3-4 cm falvastagságú agyagot lehet biztonságosan, repedés, szétrobbanás nélkül 

kiégetni. A repedések készítés technikai sajátosságból is adódnak, ugyanis amíg az elülső részlet gazdag 

mintázás jobban betömörítette az agyagot, addig a hátoldalon kiüregelt részek porózusak maradtak. Ez 

okozta égetéskor a feszültséget, a repedéseket. A repedések okai közé sorolható az eltérő és kellően nem 

elvékonyított falvastagság és a foccsos ragasztás. Feszültséget okozott az égetés során a nem 

megfelelően átdolgozott agyagban maradt levegő vagy a mészkőzúzalékos szennyeződés kirobbanása 

is. 

Az égetés során magasabb hőmérsékletet kapott felső részek világosabb színűre égtek, szilárdabbak, 

míg az alsó rész vörösebb, porózusabb. A színkülönbség adódhat a nem homogén összetételéből pl. a 

márga és a vasoxid arányából. 
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Tömítések eltávolítása, tisztítás és konzerválás: 

  

 

A porréteget ecsettel távolítottam el. Helyenként a korábbi javítások, retusálása elfedte az eredeti 

felületet. A gipszes ragasztások, kiegészítések széles sávban és általában vastagon takarták a plasztikát. 

A ragasztott részek szétbontása aprólékos munkát kívánt. A gipszet fokozatosan elvékonyítva jutottam 

az eredeti plasztikáig. A töredezett gipszes tömítések eltávolítása közben helyenként előkerültek 

alapozott és festett felületek maradványai.  

A rögzítésekhez alkalmazott csapolások közöl csak a rövidebbeket, a kisebb beavatkozást igénylőeket 

távolítottam el: a Kisjézus letört fejében és a nyakon két darabot, valamint Keresztelő Szt. János 

ruhájának jobb oldali részén lévőt. A többi csapolás eltávolítására nem került sor, ugyanis ennek 

kivitelezése elhelyezkedésük és méretük alapján túl nagy roncsolást okozott volna. Mária kendőjének 

rögzítésében két hosszabb csap maradt, Kisjézus bal karjában és Keresztelő Szt. János jobb karjában 

egy-egy darab. A vascsapok mechanikus eltávolításához sellakkos ragasztásuk alkoholos duzzasztást 

alkalmaztam.  

 

A tisztítás és konzerválás menete: 

 

A festékrétegek rossz megtartása, porlékonysága miatt a festékmaradványok konzerválásra szorultak. A 

felvált festékrétegek rögzítése, szilárdítása, a felületi rétegek rögzítése, a meggyengült, porló festékréteg 

fixálása többszörös finom szemcsés akril diszperziós beitatással történt. (Lascaux MFK, 1:3-6-as 

különböző hígítású vizes oldataival) Előnedvesítés lakk-benzinnel. 

A terrakottát semleges kémhatású Selecton B2 desztillált vizes oldatával és desztillált vizes törléssel 

tisztítottam. A festett részeken enzimes tisztítást alkalmaztam. 

A letisztított festett felületek és a mikroszkópos vizsgálatok alapján a következők állapíthatók meg: a 

szobor alapozott festett volt, melyre újraalapozás és átfestés került. Az alakok haján barna festés 

található, a testszín rózsaszín vörös modellálással. Mária ruhája vörös, szintén vörös átfestéssel; köpenye 

kék, zöld átfestéssel; kendőjén kék és vörös festésmaradványok is találhatók, zöld átfestéssel. A 

felhőtalapzatot rózsaszín és kék átmenetes festésével oldották meg. 

 

A ragasztás menete: 

 

A ragasztott részek szétbontása, a törésfelületet, és a plasztikát takaró korábbi gipszes javítások, 

kiegészítések eltávolítása után következett az eredeti részek összeillesztése, ismételt összeragasztása. 

A törési felületeket megtisztítottam, majd a meglévő csaplyukakba rézcsapot illesztettem és a 

pontszerűen alkalmazott ragasztáshoz, kétkomponensű epoxigyantát (Araldit 60 perces) használtam.  

 

 

Esztétikai helyreállítás: 

 

 

A szobron plasztikai kiegészítések nem történtek. A töredékesség mértékének megőrzése mellett 

készültek rekonstrukciós kísérleti kiegészítések, melyek nem kerültek beillesztésre. Ezekhez 

természetes alapú szilikátot alkalmaztam, beilleszkedő retussal. A törésfelületeken látható 

mészkőzúzalékos fehér rögöket, annak zavaró megjelenése miatt a terrakotta színéhez retusáltam 

Winsor & Newton akvarellel, pontozásos technikával.  

A szobor új talapzata hársfából faragott, pácolt és politúrozott, megjelenésében illeszkedik a Régi 

Szoborgyűjtemény állandó kiállításához. A korábbi hátoldali rögzítés furatát epoxigyantával töltöttem 

ki, ebbe került az új furat lakkozással kezelt sárgaréz rögzítéssel. 
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Átvételi állapot 
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Átvételi állapot 
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Lumineszcens felvételek 
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Lumineszcens felvételek 
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Lumineszcens felvételek 
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Surló felvételek 
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A plasztikai hiányok gipszes kiegészítése, sellakos ragasztások és gipszes kiegészítések a repedések 

mentén 
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A plasztikai hiányok gipszes kiegészítése, sellakos ragasztások és gipszes kiegészítések a repedések 

mentén 
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Az USB mikroszkópos felvételeken látható: mintavételi helyek, tisztító ablakok, alapozó és 

festékmaradványok, átfestések, a terrakotta repedéseit okozó töltőanyag 
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Az USB mikroszkópos felvételeken látható alapozó és festékmaradványok, átfestések 
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1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 

↑ Sztereomikroszkópos felvételek 

körmegvilágítással, 3x és 7,5x objektív 

 

- Retusált rózsaszín és fehér gipsz: Keresztelő 

Szt. János ruhájának szőrméje (1-2.), Mária jobb 

hüvelyk és mutató ujjának egy része és a 

kezében tartott drapéria (3-4.) 

 

- Szürke gipsz 6. minta és enyv: a felhőtalapzat 

alsó 3 cm-es része visszaragasztott, rágipszelt (5-

6.) 
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1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

-3.minta mészkőzúzalék Krisztus mögötti 

terrakottából (1.), 4.minta Mária láb fölötti 

terrakotta mészkőzúzalék (3.) 10%-os sósavas 

megcseppentés hatására elpezsgett, ebből 

következően karbonát tartalmú (2. 4.) 

- Terrakottából vett minta (5-6.) 

- Enyves ragasztásból vett minta (7.) 

 

↑ Sztereomikroszkópos felvételek körmegvilágítással, 3x és 7,5x objektív 
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Tisztító és kutatóablakok 
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Félig letisztított állapot 
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Félig letisztított állapot 
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Letisztított állapot 
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Letisztított állapot 
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Kész állapot 
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Kész állapot 
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Rekonstrukciós példa: Mária keze és térde kiegészítve 

 



 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

- I. számú melléklet: A szoborból vett minták mikroszkópos réteg- és anyagvizsgálatai 

 

- II. számú melléklet: Roncsolásmentes, fotótechnikai vizsgálatok – röntgen felvételek 

 



1| Mária Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal - réteg- és anyagvizsgálatok 

I. számú melléklet: A szoborból vett minták mikroszkópos réteg- és anyagvizsgálatai 

 
1. minta - Szűz Mária ruhája, szoknyarész 
 

  
 

↑ Az 1. mintavételi hely 
 

   
 

↑ Sztereomikroszkópos felvételek a minta hordozó felőli oldala és a festett felszín felől, körmegvilágítással, 5x és 
6x objektív 
 

A minta könnyen törik, a festett rétegek a legkisebb érintésre is porlanak.  
Sztereomikroszkóppal vizsgálva a minta legalsó rétege barnás árnyalatú, heterogén összetételű, benne 
egy-egy szállal, felette élénk kék festékréteg, majd sötétebb, kékeszöld réteg következik. 
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Az 1. minta rétegsora keresztmetszet-csiszolat alapján: 
 
A minta alján elszórtan növényi szén szemcsék láthatóak, ez lehetséges, hogy aládolgozás része. 
1. világoskék, gömbölyded szemcséket tartalmazó festékréteg. Kén-hidrogén gáz hatására elsötétedett, 
ez a pigment réztartalmát igazolja.  
2. a festékréteg alja barnás, halványbarna közegben egy-egy vörös és barna szemcsével. Efelett 
legnagyobbrészt gömbölyded kék szemcséket tartalmaz, mellette egyenetlenül elkeverve 
aprószemcsés vörös pigment is található.  
A réteg rossz megtartású, laza szerkezetű, hiányos. Az öntőgyanta a kipergett részekbe is 
beleszívódott, emiatt a festékréteg áttetsző. 
Az alatta levő kék festéssel (1. réteg) határvonala összemosódik, ezt a minta porlékonysága is 
okozhatja, de lehetséges az is, hogy egyidőben készültek. Az 1. és a 2. réteg kékje hasonló 
megjelenésű, ezen felül réztartalmuk is egyezik.  
3. lumineszcens felvételen a kék réteg felső sávja sötétebben jelenik meg. Elszórtan sárgászölden 
lumineszkáló, apró, valószínűleg cinkfehér szemcsék is láthatóak benne. A cink-oxid fehér 
kormeghatározó pigment, 1780 előtt nem használhatták, az 1820-as évektől elterjedt. 
 

   
 

 
 

   
 

↑ Az alsó világoskék és a felette levő sötétebb kék réteg gömbölyded szemcséi ráeső fényben és lumineszcens 
felvételen (UV), 50x objektív. 

←↑ A minta polarizációs és lumineszcens 
mikroszkópos felvételen (UV, BV), 20x objektív. 
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↑ Növényi szén szemcsék a kék réteg alatt, ráeső fényben és lumineszcens felvételen (BV), 50x objektív. 
 

  
 

↑ A felső festékrétegben elszórtan sárgászölden lumineszkáló szemcsék láthatóak. Polarizációs és lumineszcens 
mikroszkópos felvétel (UV), 50x objektív. 
 

  
 

↑ A kék pigment az alsó és a felső rétegekben egyaránt elsötétedett kén-hidrogén gáz hatására, ez a réztartalmat 
igazolja, mely valószínűsíti az azurit alkalmazását. A réteg rossz megtartású, az öntőgyanta a kipergett részekbe 
is beleszívódott, emiatt áttetsző. Polarizációs mikroszkópos felvételek 20x és 50x objektív. 
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2. minta - Szűz Mária ruhaujja, vörös szín 
 

 

 
↑ A 2. mintavételi hely 

 
↑ Sztereomikroszkópos felvételek a 
darabmintáról  
a festett felszín és az alsó festékrétegek 
felől, körmegvilágítással, 5x objektív. 
 

 

A mintát sztereomikroszkóppal vizsgálva az alsó részen halványsárga réteg látható, mely csak foltokban 
maradt meg. Felette egészen vékony bordó réteg, szürkésfehér és végül a felszíni vörös réteg 
következik. 
 

 
 

 
 

↑ A keresztmetszet-csiszolat polarizációs miikroszkóppal vizsgálva és lumineszcens felvételen (UV), 20x objektív. 
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A 2. minta rétegsora keresztmetszet-csiszolat alapján: 
 
1. halványsárga, vékony réteg, alsó része erősebb sárga, a felszín felé inkább fehér. Lehetséges, hogy 
színrétegként került a felületre. 
2. aprószemcsés vörös réteg, egyenetlen vastagságú, a felette levő fehér rétegbe egyes szakaszai 
belekeverednek, valószínűleg sérült. Lumineszcens felvételen sötéten jelentkezik.  
3. fehér réteg, mely helyenként áttetsző, ezt a réteg hiányossága és porlékonysága okozhatja.  
4. élénkvörös, homogén összetételű, aprószemcsés réteg, megjelenése alapján valószínűleg jobb 
megtartású, mint a többi festett réteg, felszíne hullámos. 
5. áttetsző, fehér pigmentet tartalmazó réteg, elszórtan fekete szemcsékkel. Sárgászölden lumineszkáló 
szemcsék is előfordulnak benne, ez alapján lehetséges, hogy egyidős az 1. minta 3. rétegével. 
 

   
 

↑ A minta ráeső fényben és lumineszcens felvételen (UV), 50x objektív. 
 

A minta erősen pórusos és hiányos sárga (1.), 
vörös (2.) és fehér (3.) rétegei kén-hidrogén gáz 
hatására részben elsötétedtek, ez ólomtartalmú 
pigmentek alkalmazására utal.  
A felső vörös festékréteg (4.) a teszt szerint nem 
tartalmaz ólomtartalmú vörös pigmentet. A 
szemcséken végzett vasteszt eredménye szintén 
negatív. A pigment savra nem érzékeny, 2 mólos 
salétromsav, majd kálium-jodid kristály hozzá-
adásával azonban gyenge gázképződés indult, a 
pigment részben oldódott, ami a cinóberre 
jellemző adat. 7,95 
 
 

↑ A mintán végzett kén-hidrogén teszt eredménye. 
 

   
 

↑ A felső, vörös rétegen végzett vasteszt 
eredménye negatív. 

↑ A felső vörös réteg salétromsavval 
megcseppentve nem mutatott reakciót, 
kálium-jodid hozzáadásával gyenge 
gázképződés indult. 
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3. minta - Szűz Mária haja, barna szín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↑ A 3. mintavételi hely 
 

↑ Sztereomikroszkópos felvételek a darabmintáról  
a festett felszín és a hátoldal felől, 
körmegvilágítással, 6x objektív. 
 
 

A minta alján sztereomikroszkóppal vizsgálva halvány sárgásfehér réteg látható, rajta barna festékréteg, 
elszórtan sötét szemcsékkel. 
 

 
 

 

A 3. minta rétegsora 
keresztmetszet-csiszolat 
alapján: 
 
1. sárgásfehér réteg, elszórtan 
narancsos és vörös 
szemcsékkel. 
2. barna réteg, melyet három 
sávban hordtak fel a felületre, 
az egyes sávok lumineszcen-
ciájuk alapján választhatóak 
külön, a középső sötétebb. 
A rétegben egy-egy barnás és 
narancsos pigment is 
található, valamint színetelen 
szemcsék, köztük sok 
hosszúkás, szabályosan 
hasad.  
A réteg felületén 
szennyeződés.  
 
 
 
 
←↑ Keresztmetszet-csiszolat 
polarizációs és lumineszcens 
mikroszkópos felvételen (UV),  
50x objektív. 
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4. minta - a szobor hátsó része, az átfestett kék felületből 
 

 

 
↑ A 4. mintavételi hely 

 
↑ Sztereomikroszkópos felvételek a 
darabmintáról 
a festett felszín és a minta hátoldala felől, 
körmegvilágítással, 5x objektív. 
 

A minta alsó rétege sárgásfehér, felette világoskék festékréteg következik, világoskék és fehér pigment 
keverékéből. Felszíne szürkés, a minta felületén fekete, repedezett bevonat. 
 

  
 

↑ Keresztmetszet-csiszolat polarizációs és lumineszcens mikroszkópos felvételen (BV), 20x objektív. 
 
A 4. minta rétegsora a keresztmetszet-csiszolat alapján: 
 
1. sárgásfehér réteg, felszíne nem éles, a felette levő réteggel összemosódik.  
2. világoskék festékréteg, gömbölyded kék szemcsék és fehér pigment keveréke. A rétegből készített 
szemcsepreparátum, valamint a kémiai gyorstesztek alapján a kék pigment azurit, annak is a 
mesterségesen előállított változata. A kék pigment 10%-os sósavval megcseppentve azonnal, 
maradéktalanul elpezsgett, ez a szemcsék karbonáttartalmát mutatja. Az oldathoz 5%-os kálium-
ferrocianidot adva barna csapadék keletkezett, ez a szemcsék réztartalmát támasztja alá. 
3. vékony, áttetsző, pigmentálatlan sáv, világosan lumineszkál. Lakkréteg vagy egyéb felületi bevonat. 
4. sötét felszíni réteg, erősen repedezett. Kötőanyagban gazdag, apró, sötét szemcsékkel.  
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↑ Keresztmetszet-csiszolat polarizációs és lumineszcens mikroszkópos felvételen (BV), 50x objektív. 
 

Fehérjeteszt során a minta egyik 
rétege sem mutatott pozitív 
reakciót.  
Az enyhe, foltos  elszíneződést  
a pórusokba tapadt reagens 
okozza. 
 
 
 
 
 
 
← A minta savas fukszinnal 
megcseppentve, 20x objektív. 

 

 
A kék festékréteg pigmentje átmenő fényben fakó zöldeskék, gömbölyded szemcsékből vagy 
szemcsecsoportokból áll. Enyhén pleokroos, színe a zöldeskék és a kék között váltakozik, 
színtelítettsége függ a szemcsék vastagságától. Kékeszöld színben kettőstörést mutat, keresztezett 
polarizátor-analizátor állásnál némely szemcsében torzult kioltási kereszt látható. A szemcsék 
megjelenése és optikai tulajdonságai alapján azurit, mégpedig sugárirányban kristályosodott, 
mesterséges változat. 
 

   
 

↑ A kék pigment átmenő fényben és részben keresztezett polarizátor-analizátor-állásnál, 63x objektív. 
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A keresztmetszet-csiszolaton végzett kén-hidrogén teszt során a kék szemcsék elsötétedtek.  
A fehér szemcsékben és az alsó, világos rétegben szintén tapasztalható változás. Ezt okozhatja kis 
mennyiségű ólomfehér pigment alkalmazása, ólom-, esetleg réztartalmú szikkatív használata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
← A rétegek változása kén-hidrogén 
gáz hatására, 20x objektív. 
 

 

    
 

↑ 10%-os sósavval megcseppentve a kék festékréteg azonnal,  
maradék nélkül elpezsgett, ebből ítélve karbonáttartalmú.  
Az oldathoz 5%-os kálium-ferrocianid hozzáadásával barna 
színű csapadék keletkezett, ez rézionok jelenlétét mutataja. 
Sztereomikroszkópos felvételek. 

↑ A kék festékréteg alatti 
világos réteg 10%-os 
sósavval megcseppentve 
gyengén pezsgett, de 
tömegében változatlan 
maradt, savra érzékeny 
összetevőt csak kis 
mennyiségben tartalmaz. 
Sztereomikroszkópos 
felvétel.  
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5. minta - felső talapzat, a fehér, gipszes ragasztáson kék festés 
 

  
 

↑ Az 5. mintavételi hely 

 

  
 

↑ Sztereomikroszkópos felvételek a felszín és az alapozóréteg felől, körmegvilágítással, 4x objektív. 

 
A minta alsó rétege heterogén összetételű, szürkésfehér, sárgásbarna csomókkal, felette újabb 
halványszürke réteg látható. A festékréteg világoskék, mely kék és fehér pigment keverékéből áll. A 
felszínen  halványszürke réteg következik.  
 

  
 

↑ Keresztmetszet-csiszolat, polarizációs és lumineszcens mikroszkópos felvételek (UV), 20x objektív. 
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Az 5. minta rétegsora keresztmetszet-csiszolat alapján: 
 
1. szürkésfehér, áttetsző, hererogén összetételű réteg, mely növényi szén őrleménye mellett sárga 
szemcséket is tartalmaz. Helyenként áttetsző, felszíne erősen hullámos, a felette levőtől élesen elválik. 
Ehhez hasonló megjelenésű réteg az 1-4. keresztmetszet-csiszolaton nem fordul elő. 
2. sárgásfehér réteg, megjelenésében a 3. és 4. minta 1. rétegével egyezik. Elszórtan apró sárga és 
fekete szemcséket tartalmaz, felszíne egyenetlen.  
3. világoskék festés, az alatta levő réteggel határvonala összemosódik. A világoskék pigment a belőle 
készített szemcsepreparátum alapján ugyanaz, mint ami a 4. minta kék rétegében található. A pigment 
10%-os sósavas megcseppentés hatására azonnal elpezsgett, ebből következően karbonáttartalmú. Az 
oldathoz 5%-os kálium-ferrocianid hozzáadásával barna csapadék, réz-ferrocianid keletkezett. A két 
teszt együttesen igazolja, hogy a réteg azuritot tartalmaz. 
4. A kék réteg felett egy rövid szakaszon fehér pigment található, mely erősen, sárgászölden 
lumineszkál, valószínűleg cink-oxid fehér. A minta felszínén halványszürke réteg következik, mely 
szintén cinkfehér pigmentet tartalmaz.  
A cinkfehér a kék réteg felső részében is megtalálható, de az is elképzelhető, hogy a rétegek 
porlékonysága miatt elmosódott a határ.  
 

 
 

  
 
  

← Keresztmetszet-csiszolat polarizációs és 
↓ lumineszcens mikroszkópos felvételen  
(UV, BV), 50x objektív. 
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↑ A minta Alizarin S reagenssel megcseppentve. Az alapozóréteg és a kék festékréteg az enyhén savas reagens 
hatására nem színeződött el, viszont megmaródott, míg a minta középső, világos rétege szinte változatlan 
maradt. Polarizációs mikroszkópos és sötétlátóteres felvétel, ez utóbbin a felület egyenetlenségei jól láthatóak. 
 

← Kén-hidrogén gáz hatására a minta réz- és 
ólomtartalmú anyagai sötétednek el. 
A felső réteg kék pigmentje elfeketedett, ez a pigment 
réztartalmát igazolja.  
Az alatta levő fehér rétegben foltokban szintén 
tapasztalható elváltozás, ez kis mennyiségű ólomfehér 
pigment jelenlétére, ólom- vagy réztartalmú szikkatív 
alkalmazására utal. 
Az alapozórétegben nem tapasztalható változás. 
Polarizációs mikroszkópos felvétel, 20x objektív. 
 

 
 
 
 
← A minta rétegei fehérjeteszt hatására.  
Savas fukszinnal megcseppentve a minta egyik rétege 
sem mutatott reakciót, a foltos elszíneződést a 
pórusokba tapadt reagens, illetve a rétegek 
savérzékenysége okozza.  
A fehérje kötőanyag alkalmazása nagy 
valószínűséggel kizárható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
← A minta rétegeinek változása olajteszt hatására, 
Szudánfekete B reagenssel megcseppentve. 
A felső, kék rétegben nem tapasztalható változás,  
az alatta levő világos réteg azonban elszíneződött,  
ez utalhat olaj kötőanyag alkalmazására.  
Az alapozóréteg a teszt során erősen megmaródott,  
a pórusokba beült a reagens, olajtartalma nem 
állapítható meg biztonsággal.  
Polarizációs mikroszkópos felvétel, 20x objektív. 
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↑ A kék pigment átmenő fényben és részben keresztezett polarizátor-analizátor-állásnál, 63x objektív. 
A pigment megjelenése és optikai tulajdonságai alapján a 4. minta kék pigmentjével megegyezik. 

 

    

↑ A kék pigment 10%-os sósavas megcseppentésre azonnal elpezsgett. Az oldathoz kálium-ferrocianid 
hozzáadásával barna színű csapadék keletkezett, mely rézionok jelenlétét igazolja.  
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7. minta – Testszín, Keresztelő Szent János combjából 
(MfKo-val konzervált rétegből) 
 

   
 

↑ A 7. mintavételi hely 
 

Sztereomikroszkóppal vizsgálva látható, hogy a darabminták rétegei rossz megtartásukból kifolyólag 
szétváltak, de az egyes darabokból összeállítható a feltételezhető rétegsor, mely megjelenése alapján 
megegyezik a Szűz Mária ruhaujjából vett 2. minta rétegsorával.  
A 7a mintán látható legalsó réteg halványsárga színű, felette sötétebb vörös réteg következik. A 7b 
minta alján ez a sötétvörös a legkorábbi réteg, mely csak nyomokban található meg, vörös és fekete 
szemcsékből áll. Rajta fehér réteg, majd a világosabb vörös felszín következik. 
 

    
 

↑ 7a minta, az alsó sárga 
festés és felette a vörös 
réteg, 7,5x objektív. 

7b minta, a festett felszín ↑ és a minta hátoldala, ↑ 
sztereomikroszkópos felvételek körmegvilágítással, 
7,5x objektív. 
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A 7b minta rétegsora keresztmetszet-csiszolat alapján: 
 
1. A minta alján sötétvörös festékréteg töredéke látható, mely vörös és fekete, karaktere alapján növényi 
szén szemcséket tartalmaz. Megjelenése egyezik a 2. minta alsó vörös rétegével.  
A vörös pigment vastesztre enyhe pozitív eredményt mutatott (17. oldal), de ólomteszt során is enyhén 
elváltozott, feltételezhetően keverék.  
2. fehér, durvaszemcsés réteg, benne nagyméretű, akár 20µm hosszú, színtelen szemcsék, valamint 
elszórtan, véletlenszerűen narancsos és vörös aggregátumok. 
3. halványvörös réteg, apró, piros szemcsékkel, és néhány nagyobb (~20µm), fehér aggregátummal. A 
réteg fehér pigmentje ólomfehér, mely kén-hidrogén gáz hatására megsötétedett. A vörös pigment a 
gáz hatására változatlan maradt, vasteszt során sem mutatott reakciót. A vörös szemcsék a 2. minta 
felső, vörös rétegének pigmentjével egyezhetnek. 
 

 
 
 

 

← A 7b. minta keresztmetszet-
csiszolata ráeső fényben és 
lumineszcens felvételen (UV) 
50x objektív. 

← A 7b. minta, keresztmetszet-
csiszolat ráeső fényben és 
lumineszcens felvételen (UV), 
10x objektív. 
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↑ Sztereomikroszkópos felvételek, 7,5x objektív.  

 
 
A kén-hidrogén teszt eredménye: A minta alsó, vörös rétegben a gáz hatására enyhe változás 
tapasztalható, pigmentje feltehetően azonos a 2. minta vörös pigmentjével.  
A felette levő fehér réteg foltosan elsötétedett, feltételezhetően ólomfehér pigmentet tartalmaz, esetleg 
kénre érzékeny szikkatívot. A foltos elváltozást okozhatja, hogy a réteg vegyes összetételű, de 
befolyásolhatja az erős pórusosság is. 
A felső, halványabb vörös réteg ólomfehér pigmentje a gáz hatására elsötétedett, de a vörös szemcsék 
változatlanok maradtak, ezek ólomtartalma kizárható. 
 
 

 

A 7b. minta vastag, fehér rétege (2.) 10%-os 
sósav hatására pezsgett, de nem oldódott fel 
maradéktalanul, tehát a réteg keverék, savra 
érzékeny töltőanyagon, feltehetően 
ólomfehéren kívül egyéb összetevőket is 
tartalmaz.  
 
A minta alján található vörös réteget 37%-os 
sósavval megcseppentve, bepárolva, majd 
10%-os sósav és 5%-os kálium-ferrocianid 
hozzáadásával kis mennyiségű kék csapadék 
keletkezett, mely a vörös pigment vastartalmát 
mutatja. 

← A minta kén-hidrogén gáz hatására, 
50x objektív.  
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8. minta – A felhőből (MfKo-val konzervált rétegből) 
 

 

 
 
A minta alján, sztereomikroszkóppal vizsgálva szennyeződés és sárga festékréteg törmeléke látható. A 
szennyeződés jelenléte arra utal, hogy a rétegek már hosszabb ideje felváltak a hordozó felületéről. 
Felette porózus fehér réteg, rózsaszín, majd szürkésfehér festés, mely kék szemcséket tartalmaz. 

↑ A 8. mintavételi hely 
Sztereomikroszkópos felvételek a minta festett 

felszíne és hátoldala felől, 5x objektív → 
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A 8. minta teljes rétegsora nem található meg egyetlen darabmintán, három beágyazott töredék együtt 
adja ki a rétegek összességét. A minta alsó része 8a,b, a felsőbb rétegek 8c jelzésűek. 
 
A 8a,b minta rétegsora keresztmetszet-csiszolat alapján: 
 
A minta alján áttetsző réteg látható, mely a felette levő sárga réteg repedésébe is befolyt, 
konzerválóanyagként kerülhetett a tárgyra.  
Felette sárga réteg, mely zömében aprószemcsés fehér és sárga pigmentet, elszórtan nagyobb, fehér 
csomókat tartalmaz, ezen felül színtelen és fekete szemcsék is előfordulnak benne. Megjelenése 
alapján megegyezik a 2. minta alsó, sárga rétegével, felülete hullámos.   
A réteg fehér pigmentje kén-hidrogén teszt során elsötétedett, melynek alapján anyaga ólomfehér, a 
sárga pigmentek ezzel szemben nem reagáltak, ezek ólomtartalma kizárható. A sárga pigment 
lumineszcens felvételen sötéten jelenik meg, feltételezhető a vastartalma. 
A minta felszínén újabb áttetsző réteg következik, benne sötét szemcsék, megjelenése egyezik a 8c 
minta sérült felületét kitöltő anyaggal. Feltehetően konzerválószer. 
 
 

  
 

  
 

↑ 8a,b minta polarizációs és lumineszcens mikroszkópos felvételek (UV,BV), 50x objektív. A mintában repedés 
fut, melybe az alsó, áttetsző réteg belefolyt, ez arra utal, hogy nem tartozott a tárgy eredeti anyagai közé. 
 
A 8c minta rétegsora keresztmetszet-csiszolat alapján: 
 
A minta alján a 8a,b mintához hasonlóan áttetsző, sötét réteg látható, feltehetően konzerválóanyag. A 
rétegben fekete szemcsék és az alsó, sárga festés töredékei egyaránt megtalálhatóak.  
1. Töredékes sárga réteg, egyezhet a 7a és a 8a,b. minta sárga rétegével.  
A sárga pigmenten végzett vasteszt során minimális mennyiségű kék csapadék keletkezett, mely nem 
tekinthető egyértelmű eredménynek.  
2. heterogén összetételű fehér réteg, durvára őrölt, színtelen szemcsékkel. A réteg felszíne sárgásabb, 
lumineszcens felvételen világosabb, feltehetően a magasabb kötőanyag-tartalom miatt.  
3. halványvörös festékréteg, aprószemcsés vörös pigmenttel, elszórtan nagyobb (5-10µm) kék 
szemcsék is találhatóak benne. Az alatta levő rétegtől nem különül el élesen, lehetséges, hogy 
egyidőben kerültek a felületre. A minta jobb oldali szakaszán a réteg kimaródott, megtartása feltehetően 
gyenge. A vörös pigment vastartalma nem volt kimutatható, megjelenése egyezik a 7. minta felső, 
halványvörös rétegével. 
4. fehér, aprószemcsés (1-3µm) festrékréteg, a fehér szemcsék sárgászöld lumineszcenciája alapján 
cinkfehér pigmentet tartalmaz. A lumineszkáló fehér pigment a minta hiányos részén is megtalálható, 
ebből következően a tárgy felületét már sérült állapotban festették át. A réteg sztereomikroszkóppal 
vizsgálva világoskék színű, a darabmintán kék szemcsék is láthatóak voltak.  
A minta bal oldalán található sérülésbe áttetsző anyag folyt, feltehetően konzerválószer, belekeveredett 
piros és fekete, növényi szén szemcsékkel. 
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↑ A 8c minta keresztmetszet-csiszolata ráeső fényben és lumineszcens felvételen (UV), 20x és 50x objektív. 

 
 

  
 

↑ A 8c minta keresztmetszet-csiszolata ráeső fényben és lumineszcens felvételen (BV), 50x objektív. 

 
 

← A 8c minta keresztmetszet-
csiszolata ráeső fényben, 
20x objektív. 



20| Mária Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal - réteg- és anyagvizsgálatok 

 
 

 
 

↑ A 8a és 8c mintán végzett kén-hidrogén teszt eredménye, 20x objektív. 
 
 

  
 

↑ A felső, halványvörös rétegből készített szemcsepreparátm aprószemcsés vörös pigmentet tartalmaz. A vörös 
pigmenten végzett vasteszt eredménye negatív. A keresztmetszeten végzett kén-hidrogén teszt során a réteg fehér 
pigmentje megsötétedett, de vörös szemcsék érintetlenek maradtak. A pigment a rétegsor alapján egyezhet a 2. 
minta felső, vörös rétegének pigmentjével, feltételezhető a cinóber-tartalom.  
 

   
 

↑ A minta fehér rétegét 10%-os sósavval megcseppentve pezsgett, de a minta egy része változatlan maradt.  
Megjelenése és összetétele alapján a 2. és a 7. minta fehér rétegével azonos. 

A kén-hidrogén teszt eredménye:  
 
A 8a minta sárga rétege a gáz hatására 
szinte teljes egészében elsötétedett, ez 
ólomfehér pigment alkalmazását 
mutatja.  
A sárga szemcsék ezzel szemben 
változatlanok maradtak, ólomtartalmuk 
kizárható.  
 
 
A teszt során a 8c minta fehér rétege 
foltosan elváltozott, ólomfehéret vagy 
kénérzékeny, szikkatív hatású anyagot 
tartalmaz. 
A halványvörös réteg ólomfehér 
pigmentje szintén megsötétedett, de a 
rétegben változatlan vörös szemcsék 
láthatóak, ezek nem ólomtartalmúak.  
A felső fehér, cinkfehéret tartalmazó 
réteg szintén változatlan maradt.  
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Összefoglalás: 
 
A minták megtartása, főként a kék pigmenttel festett rétegeké kimondottan rossz, a legkisebb érintésre 
is törnek, leperegnek róluk szemcsék, emiatt a festékréteg konzerválásra szorul. A rétegsor éppen az 
erős porlékonyság miatt nem minden esetben teljes, a legkorábbi rétegek több mintán is hiányoznak. 
 
A 2.,7. és 8. minta alján egyaránt halványsárga festékréteg található. A réteg ólomtartalmú fehér 
pigmentje kén-hidrogén gáz hatására elsötétedett. A sárga pigment vasteszt során enyhe reakciót 
mutatott, a vastartalom igazolására további vizsgálat szükséges.  
Az alsó, sárga réteg felett a 2. és 7. mintán vörös festékréteg következik, mely a 2. mintán végzett kén-
hidrogén teszt alapján ólom-, a 7. minta vastesztje alapján vastartalmú pigmentet is tartalmaz. 
A 3.,4. minta legalsó sárgásfehér rétege megjelenése alapján egyezik a 2.,5.,7.,8c minta sárgásfehér 
rétegével. Ennek alapján feltételezhető, hogy a tárgyat újraalapozták, az efelett található festések 
átdolgozás során születhettek.  
A sárgásfehér réteg savas fukszin hatására nem színeződött el, a szudánfekete B reagens viszont kékre 
színezte, ez utalhat olajtartalmú kötőanyag alkalmazására. Kén-hidrogén gáz hatására enyhén, 
foltokban elbarnult, mely ólomfehér, esetleg réz- vagy ólomtartalmú szikkatív alkalmazását mutatja. A 
réteg 10%-os sósavval megcseppentve pezsgett, de nagy mennyiségben tartalmaz savra nem érzékeny 
összetevőt is.  
Az 5. minta alján a többi mintán nem látott, szürkésfehér, áttetsző, heterogén összetételű réteg is 
található, mely lehetséges, hogy alapozóréteg feladatát látja el. Alizarin S reagens hatására 
megmaródott, ebből ítélve karbonáttartalmú.  
A három mintán is előforduló világoskék festékréteg (1.,4.,5.) gömbölyded kék szemcséket tartalmaz. A 
kék pigment összetétele és megjenelenése alapján az egyes mintákon megegyezik. A szemcse 
karaktere és optikai tulajdonságai és a rajta végzett nedves kémiai analízis alapján azurit, annak is a 
mesterséges változata. A kék pigment karbonáttartalmát karbonátteszt, réztartalmát rézteszt igazolta.  
A minták felső festékrétegében (1.,2.,5.,8) kisebb-nagyobb mennyiségben aprószemcsés fehér 
pigment, erős, sárgászöld lumineszcenciája alapján cinkfehér van jelen. 
 
 
 
A minták feltételezett rétegsora a keresztmetszet-csiszolatok alapján: 
 
 

1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 7. minta 8. minta 

 

halványsárga 
  szürkésfehér 

halványsárga halványsárga 

sötétvörös sötétvörös  

sárgásfehér sárgásfehér sárgásfehér sárgásfehér sárgásfehér sárgásfehér 

világoskék vörös barna világoskék világoskék halványvörös halványvörös 

cinkfehér tart. 
réteg 

cinkfehér tart. 
réteg 

 
lakk? cinkfehér tart. 

réteg 
 

cinkfehér tart. 
réteg sötét réteg 

 
 
 
 
 
Budapest, 2015. május 16. 

 
 
 
 

Vihart Anna  
festőrestaurátor 

 



 

II. számú melléklet: Roncsolásmentes fotótechnikai vizsgálatok – röntgen felvételek 

 

 
 

  



 

 
 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 


