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AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS RÉSZÉT KÉPEZŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE: 

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteménye a koraközépkortól 1800-ig az európai szobrászat 

mintegy 650 emlékét őrzi. A gyűjtemény korábbi állandó kiállítását 1987-ben véglegesen bezárták. A 

most megnyíló új állandó kiállításon a Múzeum három egymásba nyíló teremében a Gyűjtemény 109 

főműve kerül bemutatásra, többek között Tilman Riemenschneider Madonnája, a Múzeum híres 

Leonardónak attribuált kisbronza, és Franz Xaver Messerschmidt Karakterfejei. Az új állandó 

kiállításon azonban nemcsak a Múzeum legismertebb szobrait mutatjuk be, hanem egy részletesen 

kidolgozott pedagógiai program keretében a szobrok készítésének műhelytitkaiba is betekintést 

nyerhetnek a látogatók. Beépítve a kiállításba ismertetjük a szobrászatban használt anyagokat, 

valamint a fa-, a terrakotta-, és kőszobrok készítésének és díszítésének a technikáit, a bronzöntés 

fázisait. A Régi Szobor Gyűjtemény új állandó kiállításához az előzetesen a pályázatunkban 

ismertetett tervek alapján restaurátorokkal mintákat készíttettünk, melyeken a szobrok készítésének, 

festésének, díszítésének különböző módjai követhetők nyomon. A restaurátorok a mintákon minden 

esetben valamelyik kiállított mű részletét másolták le, és azon mutatták be munkafázisokra bontva a 

szobor készítési folyamatát. 

A kiállítás pedagógiai programjának részét képező mintákat az előzetesen a pályázatunkban leírtak 

szerint készítettük el, sőt néhány esetben a pályázatban vállaltakhoz képest több minta készült. A 

mintákat a szobrok posztamensein kialakított fiókokba és fali tárlókba helyeztük el. A fiókokat a 

látogatók saját maguk használják, nyitják ki, múzeumpedagógiai foglalkozások alatt pedig a 

foglalkozásokat tartó múzeumpedagógus használhatja. 

Az alábbi néhány, kiemelt példa illusztrálja az elkészült mintadarabok sokféleségét.  

Festett faszobrok felületkezelési és díszítési technikáinak szemléltetése 

Faragás  

A faragást egy ún. faragópadon végezték, amely lehetővé tette, hogy minden oldaláról hozzáférjenek 

a fához. Ennek a faragópadnak a helyét sok esetben fel lehet fedezni a szobrok alján és tetején, 

vagyis a befogatás helyein. Néha előfordult, hogy egy csappal elfedték ezeket a lyukakat, vagy 

egyszerűen úgy hagyták, ha a szobor elég magasan volt, és nem látszódott a nyílás.  

Alávásznazás 

A repedéseket, illesztéseket, vagy a fa hibáit vászonnal, bőrrel, pergamennel, kóccal, vagy szőrrel 

ragasztották le, így megakadályozva a későbbi károsodásokat. Ilyen esetben a már említett anyagok 

valamelyikét a fára enyvezték, majd ezután alapozták, és festették a szobrot. 

Tömbösítés 

Ha a szobor méretei meghaladták az adott faanyag befoglaló méreteit, akkor fákat tömbösítették, 

azaz több darabot összeenyveztek, hogy kiadja a kívánt formákat. Feszületek esetében a karokat 

külön darabból faragták meg, és rögzítették a szobortesthez. Akadnak példák, amikor egy szobron 

belül több fafajtából készült toldás is látható. A fára, mint hordozóra tekintettek, melyet a festés 

eltakar. 

Oltárok esetében természetes volt, hogy több fafajt használtak fel. Az oltárépítmény maga területtől 

függően fenyőből, vagy tölgyből készült, míg a szobrok legtöbbször hársból.   

Alapozás 

Miután kifaragták a szobrot, gondosan előenyvezték, hogy a következő rétegek jól tapadjanak az 

alaphoz. Enyvet állati csontok, vagy bőr kifőzésével nyertek. Miután leenyvezték a szobrot, le is 
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alapozták. Ehhez legfőképp krétát, vagy gipszet használtak (ugyancsak területtől függően-északon 

krétát, míg az Alpok területén, és attól délre inkább a gipszes alapozás a megszokott), aminek a 

kötőanyaga szintén az enyves víz volt. Az alapozóréteget ecsettel hordták fel a felületre, majd miután 

megszáradt megcsiszolták. Csiszolóanyagként égetett, vagy összetört horzsakövet, homokos bőrt, 

halbőrt, szépiacsontlisztet, szárított növényeket, valamint különböző formájú késeket /vasakat 

használtak. Az így előkészített felületet ezután festették, vagy aranyozták.  

Aranyozás 

Miután az alapot leszigetelték, hogy a szívóképessége megszűnjön, ún. bóluszt (poliment) vittek fel a 

felszínre. A bólusz egy agyagféle, több féle színben, legtöbbször vörös és sárga, de fekete, fehér, kék 

és szürke is lehet. A színárnyalatuk a rákerülő aranyfüst tónusát is befolyásolja.  A fényaranyozásnál a 

bóluszra felragasztott aranyfüstöt achátkővel, foggal, vagy csonttal felpolírozták, míg a matt részeket 

egyszerűen enyves oldattal kentek át, ami hatására bemattult a felület. Mattaranyat nem csak a 

fényarany mattításával tudtak készíteni, hanem úgy is, hogy az aranyat olajos kötőanyagba 

ragasztották.  

Színes rétegek 

A polikrómia az anyagilluzionizmus szolgálatában állt. A mesterek szerették volna a szenteket a 

lehető legélethűbben ábrázolni, mindezt a színezés eszközeivel. Egyes színeket több egymásra festett 

különböző színű rétegből építették fel. Nagyon ritkán fordult elő, hogy aláfestés nélkül, direkt módon 

kikevert színből festettek meg egy felületet.  

A festéshez vizes vagy olajos kötőanyagba ágyazott pigmenteket és színezékeket használtak. Miután 

elkészült a festés a felültet lelakkozták.  

Gravírozás 

A különféle minták és rajzok alapozóba való vésését értjük ez alatt a technika alatt. Mivel a mintákat 

az alapozóba vésik, így annak a szokottnál vastagabbnak kell lennie. Ennél a díszítési technikánál a 

vésés után következik az aranyozás. A motívumok leggyakrabban brokátanyagokat imitálnak. 

Elsősorban térkitöltő szerepe volt, így leggyakrabban oltárszekrények hátterét díszítették ily módon. 

Sgrafitto 

Ez alatt a technika alatt faszobrászatban az aranyozott felületekre felvitt lazúrfesték fémalapig 

történő visszakaparását étjük.  A különféle ornamentikákat a még friss festékrétegbe karcolták bele, 

különféle formára kihegyezett pálcikák segítségével. Gyakran poncolással együtt alkalmazták ezt a 

díszítési eljárást. 

Poncolás 

Ez díszítésmód a faszobrászatban, a frissen felpolírozott aranyozott felületre került térkitöltő 

szereppel. A különböző mintákat ún. poncolószerszámmal ütötték be a felületbe. Leggyakrabban 

drapériarészleteket díszítettek ilyen módon. Viszonylag vastagabb alapozóréteget igényel, illetve a 

massza nem tartalmazhat túl sok kötőanyagot, mivel az túl merevvé tenné az alapot, és könnyen 

kitöredezne. 

Préselt brokát technika 

Mint azt már a neve is sejteti, a drága brokátanyagok imitálására szolgált. A brokátminta 

elkészítésére fém, fa, vagy kő formát használtak, amibe belekarcolták a kívánt motívumot. Ebbe a 

negatív formába kalapálták bele nedves kócon keresztül az ónfóliát, ami így felvette a minta formáját. 

Ezt követően felhordták az ónfóliára a masszát (viasz, vagy viasz-gyanta alapú massza), ami kitöltötte 
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a mélyedéseket. Miután megszáradt, kivették a formából, az ónfóliával együtt, a felesleges részeket 

levágták, majd aranyozták, festették. 

 Papír és pergamen rátétek 

A papírral, vagy pergamennel mint szobrászati díszítőanyaggal leggyakrabban apró korongok, vagy 

csillagok, formájában találkozhatunk, melyek drapériákat, vagy monokróm felületeket ékesítenek. 

Felületüket learanyozták, majd felenyvezték őket az adott felületre. 

Ékkőutánzatok  

A fából készült drágakőutánzatokat rögzíthették szögekkel, enyvezéssel, vagy kis csapokkal, melyek a 

megfelelő rendbe fúrt lyukba illeszkedtek. Leggyakrabban koronákat ruhaszegélyeket díszítettek ilyen 

módon. Drágaköveket nem csupán fából imitáltak, hanem hegyikristályból, féldrágakövekből, vagy 

üvegből is. Ezeket aztán különböző módon rögzítették az alaphoz. Előfordult, hogy az 

alapozómasszába nyomták bele, vagy belecsapolták a már festett, vagy aranyozott felületbe. 

Gravírozás: 

  
 

Faragás, alapozás, festés: 
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Ékkőutánzatok, papír és pergamen rátétek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgrafitto és poncolás: 
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   Aranyozás: 

      
  

Préselt brokát: 
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Bronzplakett öntése 

Bronz plakettek öntésénél többféle módszert is használtak, leggyakrabban a viaszveszejtéses 

bronzöntés egyik változatát, a homok öntést részesítették előnyben. Legtöbbször egy plakettet 

többször is kiöntöttek, így egy modellt és az arról készült annak a negatív formát is használták az 

öntés során. 

Először viaszból készítették el a plakettet. Ha negatív formát használtak, abba öntötték a 

felmelegített folyékony viaszt. (1) A viasz kihűlése után plakettet kiemelték a negatív formából, és 

szintén viaszból, beömlőnyílásokat tapasztottak rá. (2) Az egész formát híg gipsszel vagy gipsz és 

téglapor keverékkel külső köpennyel vonták be, majd felhevítették, a hőtől a viasz folyékonnyá vált 

és a beömlőnyíláson távozott. A magas hőmérsékleten megolvasztott fémötvözetet ezután öntötték 

be a beömlőnyíláson. A teljes forma kihűlése után óvatosan a külső köpenyt letörták az öntvényről. 

(3) Végül a bronzról a beömlőrendszert levágták, felületét cizellálták. (4) Utoljára, a kész plakett 

felületét, akárcsak a bronz szobrokét, patinázták. (5) 

 
 

 

A terrakotta 

A könnyen formázható, de nagy szobrászi tudást és gyakorlatot igényelő agyagot a szobrászok 

változatos formában használták fel. Gyakran ebből mintázták meg első elképzeléseiket a tervezett 

szobrukról, vagyis vázlatokat, bozzettókat készítettek. A nagyobb méretű szoborhoz készült kisebb 

modellt, különösen Itáliában, szintén agyagból dolgozták és égették ki. Firenzében oltárokhoz vagy 

építészeti dekorációkhoz egyaránt használták a festett égetett agyagot, vagyis a terrakottát. Az 1440-

es évek elején kifejlesztett színes és fényes mázas terrakotta olcsósága révén szinte a márvány 

konkurensévé vált. 

A mázas terrakotta 

Először agyagból mintázták meg a domborművet, majd még a kiégetés előtt, gondos forgatással, 

levegőn kiszárították. (1) Ezt követően a domborművet, még máz nélkül, fatüzelésű kemencében 

égették ki. A reneszánsz kerámiák gyakran sárga színűek, ez a halványsárga szín előnyösen 
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befolyásolta a később rákerülő máz színét is. (2) A kiégetett, majd kihűlt domborműre színes mázat 

vittek fel ecsettel. Ezután a kerámiát újra kiégették. Az újabb égetés során a máz a kerámia felületén 

megolvadt, fényessé vált, így alakult ki a dombormű végleges színe. (3) 

 
 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI VONATKOZÁSAI, ÉS A MEGVALÓSÍTÁS 

EREDMÉNYESSÉGE 

A pályázatban vállalt összes műtárgymásolat minta és bemutató ábra a Régi Szobor Gyűjtemény 

2013. december közepén megnyíló állandó kiállítására elkészült, és kiállításba beépítésre került. Ezzel 

a kiállításban olyan múzeumpedagógiai program került kialakításra, amely a belsőépítészeti terv 

szerves része, így azt a látogatók külön-külön és csoportosan is használhatják, akárcsak a 

múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevői. Ilyen interaktív, a kiállított művekhez kapcsolódó 

mintadarabokkal kiegészített képzőművészeti tárlat újdonságnak számít a hazai múzeumok életében. 

 

A kiállításban a műtárgyak mellé helyezett mintadarabok, a kiállított műveket jobban 

megismerhetővé, készítésük módját megérthetővé teszik. A restaurátorok mintáin túl, a pedagógiai 

program keretében, minden minta mellé részletes, magyar és angol nyelvű ismertető szövegek is 

készültek. A fiókok olyan magasságba kerültek elhelyezésre, hogy felnőttek és iskolás gyermekek 

számára egyaránt hozzáférhetőek, kihúzhatóak. Az így kialakított belsőépítészeti terv segíti, hogy a 

mintadarabok a látogatók és a múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevői széles célcsoportjának 

elérhetőek legyenek. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások 2014. januárjától 

kerülnek megtartásra. 

 

 

Budapest, 2013. december 10. 
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osztályvezető 
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