BESZÁMOLÓ AZ ANTIK GYŰJTEMÉNY
MÁRVÁNY KISLÁNYSZOBRÁNAK (LTSZ.: 4758)
RESTAURÁLÁSÁRÓL

Az Antik Gyűjtemény álló kislányalakot ábrázoló életnagyságú szobra restaurálási költségének
mintegy felére kaptunk támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Mivel a restaurátori feladatok nem
voltak szétválaszthatók a támogatási összeg arányában, ezért a Szépművészeti Múzeum a költségek
másik felét a Magyar Nemzeti Bank múzeumi restaurálási feladatokra nyújtott támogatásából
fedezte.

A restaurálás megkezdése előtt úgy tűnt, hogy a modern faragott márvány kiegészítés rossz
anatómiai arányokat eredményezett. A szobor szétbontása után azonban a kiegészítés és az eredeti
antik felületek alapos vizsgálata alapján bebizonyosodott, hogy a bravúros faragású betét nagyjából
megfelel a hiányzó eredeti antik rész magasságának. Ezért végül nem készült új kiegészítés, hanem
az Antik Gyűjtemény vezetőjének kérésére a restaurátorok a faragott márvány betétet helyezték
vissza a szobor közepére (ld. a restaurálási dokumentációt).
A restaurálás során sor került a ruharedőkön látható zöld elszíneződés archaeometriai vizsgálatára
is, amelyet múzeumi forrásból finanszíroztunk. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézete által végzett hordozható röntgenfluoreszcens vizsgálat szerint
a zöld elszíneződés vastartalmú (goethites) pigment. A restaurátori megfigyelés szerint a zöld szín a
modern kiegészítés felületén is megtalálható, ezért valószínűsíthető, hogy nem az eredeti ókori
festés maradványa.

A restaurálás után a kislány-szobrot az Antik Gyűjtemény szoborraktárában helyeztük el (ld. a
mellékelt fotókat). A közeljövőben szeretnénk bemutatni az Antik Gyűjtemény ’Az évszak
műtárgya’ kiállítássorozatában is.

A szakmai beszámoló és a restaurálási dokumentáció elérhető a
http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/antik_beszamolo_NKA_2014.pdf oldalon.
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RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ
Álló, márvány kislány szobor (Lelt.sz.: 4758)

Állapotleírás
A márványszobor töredékes, felülete sárgás - helyenként zöldes -, számtalan, kisebb-nagyobb zúzódás,
letöredezés látható mind a talapzatán, mind a szobor egész felületén (1-9. kép). A felület nagy részén
vízkőlerakódás, cukrosodás figyelhető meg, ami bizonyos idejű kültéri elhelyezésre utal.
A szobor márvány kiegészítései közül mostanra csupán a térdek alatti, átlag 4 centiméter vastag, faragott
kiegészítés maradt meg (10-19. kép), melynek színe a szobor antik felületénél világosabb. Arra, hogy a
szobornak több kiegészítése is volt, a nyak, a jobb váll, jobb lábfej és a bal mutatóujj eredeti
törésfelületének illesztési felületekké való faragása utal. Erre utalnak továbbá a faragott felületeken túl a
nyakon, a jobb vállban és a bal kisujj törésfelületén lévő csaplyukak is (20-24. kép).
A jobb váll környékén barnásvörös, gyantás anyag megfolyt lerakódásai látszanak (ld. 21., 24., 25-26. kép). A
jobb váll faragott felületének a közepén látható furat kb. 1,5 centiméter átmérőjű és 6 centiméter mély (27.
kép). A nyak furata 16 mm átmérőjű és több mint 6 centiméter mély (20. kép). A bal kisujj furata
szabálytalan és alig pár mm mély (23. kép).

Bontás
A szobor szétbontását az indokolta, hogy a három külön darab mozog, és mozgatáskor a faragott szélek
összeérve tovább csorbulhatnak és morzsolódhatnak.
A csapolás anyaga ismeretlen, óvatos mozgatáskor az illesztési résből szürkés, porózus anyag pereg. Az,
hogy a töredékek mozognak, továbbá pár tizedmilliméteres rotáció is tapasztalható, egy darab, méretes
csapot valószínűsít.
Napi több órás óvatos mozgatás, heti pár tizedmilliméternyi rés. Az eredmény a harmadik hét második
felétől vált szabad szemmel is láthatóvá. Másfél hónap elteltével a szobor felső darabja közel egy
centiméternyit emelkedett, a keletkezett résben előtűnt a sárgaréz csap. Néhány nap után a szobor felső
darabját sikerült leválasztanunk. A sárgaréz csap, amelynek felső vége kicsit bunkósra volt kovácsolva, a
faragott betétben maradt (29. kép).
Az illesztési felületeken 1-5 mm vastag, porózus, ám habarcskeménységű, szürkésfehér gipszréteg volt. Az
alsó töredékből, illetve a fölötte lévő márványbetétből 5 centimétert kiálló sárgaréz csonkot a
kockázatmentes bontás érdekében a tövénél elfűrészeltük (30-31. kép). Így a csonk furatához mikromarófejekkel akadálymentesen hozzáférve, a csap körüli, cementszerű anyagot a betét vastagságában a
furatból kiforgácsoltuk. Ezután a márványbetétet óvatosan kocogtatva leválasztottuk az alsó
szobortöredékről. Az alsó fugát is 1-5 mm vastagságban habarcsszerű gipszréteg töltötte ki; ennek áztatása
és aprólékos eltávolítása után tűnt elő az egyes darabok faragott felülete. Láthatóak voltak a
fogasvésőnyomok és a felső darabon furat jelölését szolgáló ceruzavonalak is. Az alsó darabból a rézcsapot

azért volt könnyebb kiemelni, mert a furat felső harmada hegyesvésővel korábban tölcsérszerűvé lett
faragva (58-63. kép). Ezzel együtt a rézcsap alsó vége nyolc és fél centiméter mélyen volt az alsó antik
darabban. A gipsz eltávolítása után a rézcsapot kiemeltük (29-36. kép).
A szakmailag bravúros betét kiképzése és az ahhoz illeszkedő antik törésfelület megfaragása miatt
azonban a szobornak az eredeti magassága már nem állapítható meg.

Összeállítás
Az összeállításkor tehát nem volt egyértelmű támpont a leányalak eredeti magasságát illetően. Konzultációt
követően a két antik töredék betoldását képező márványdarabot raktuk vissza, átlag 2 mm hézagot hagyva
(37-42. kép). A csapoláshoz a két végén kúposra kialakított rozsdamentes anyagot alkalmaztunk (43-49.
kép). A csapot rögzítő és a hézagkitöltő anyag (okker) fogászgipsz volt, ami a modellgipsznél kb. kétszer
keményebb. Az egyes márványdarabok széleinél egy kb. 1 centiméter széles csíkban szilikonkaucsuk
távtartást alkalmaztunk, ami egyúttal ragasztóanyag is (50-51. kép).
A rozsdamentes csap végeinek a kúpossá alakítása, valamint a választott hézagkitöltő, ragasztóanyagok a
hagyományosan biztos rögzítést, és a majdani bontást a lehető legkockázatmentesebbé teszik. A gipsz
mellett a közel félévszázados gyakorlat és tapasztalat, illetve az antik szobrok esetében, a gipsz-márvány
alkalmazás több évszázados megfigyelése döntött.

Tisztítás
Az összeállítás után a szobor teljes felületének az általános tisztítása is indokolt volt. Részben a több
évtizedes természetes múzeumi szennyeződést, részben a korábbi ragasztás megfolyását (jobb váll
környéke) kellett úgy-ahogy eltüntetnünk.
A vízkőlerakódás eltávolítása egyelőre túl kockázatos. Az általános tisztításhoz desztillált vizet használtunk,
a gyantás megfolyásokat mechanikusan távolítottuk el. A szobor felületén látható, letörölhetetlen zöldes
elszíneződést nem próbáltuk eltüntetni (54-59. kép). Az antik festéknyomok ellen szól, hogy a
nyilvánvalóan modern márványbetéten is hasonló, zöldes foltok vannak. Feltételezhető – a vízkövesedés
erre utal -, hogy a szobrot nemcsak a kültérben, szabad ég alatt, hanem bizonyos ideig fektetve tárolták. Így
keletkezett a fugákból kifolyó rézoxid-szennyeződés a szobor felső harmadán is.
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