
Magyar Képzőművészeti Egyetem 

 Doktori Iskola 

 

SZOBRÁSZRESTAURÁTORI KUTATÁSOK  
ÉS ELVÉGZETT RESTAURÁLÁSOK  

EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA  
AZ OKTATÁSBAN 

 
A VERROCCHIO FÁJDALMAS KRISZTUSA ÉS MÁS ITÁLIAI RENESZÁNSZ  

SZOBROK RESTAURÁLÁSA KÖZBEN FELMERÜLŐ TECHNIKAI,  
SZAKMAI-ETIKAI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÉRDÉSEK 

 
 

DLA értekezés tézisei 

 

 

 

Boros Ildikó 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: Radák Eszter  

Dr. habil, DLA egyetemi docens 

 

Konzulens: Dabronaki Béla 

Munkácsy Mihály-díjas faszobrász-restaurátor művész 



Szobrászrestaurátori kutatások és elvégzett restaurálások eredményeinek hasznosítása az oktatásban  
A Verrocchio Fájdalmas Krisztusa és más itáliai reneszánsz szobrok restaurálása közben felmerülő technikai, szakmai-etikai és reprezentációs kérdések 

DLA értekezés tézisei 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 

 

 

„Ez kölcsönbe megy: az emberek, miközben tanítanak, maguk is tanulnak.” 1  

           Seneca  

 

 

 

 

Doktori értekezésem restaurálási munkáimon keresztül, az oktatás során felmerülő 
gyakorlati (technikai, szakmai-etikai és reprezentációs) kérdések, valamint a lehetséges tanítási 
szempontok bemutatására tesz kísérletet. Munkám kiindulópontja, hogy 1996-tól a Szépművészeti 
Múzeum Régi Szobor Gyűjteményének kvalitásos reneszánsz szobrait restaurálhattam. Ezekből 
úgy igyekeztem válogatni, hogy a bemutatott esettanulmányok különböző anyagú műtárgyak – a 
fától a stukkón keresztül, a terrakottától a mázas terrakottáig – különböző típusú restaurátori 
beavatkozásainak tanulságait tartalmazza. 
 
 
Az esettanulmányok a következő művekhez köthetők:  
 

♦ Andrea del Verrocchio: Fájdalmas Krisztus, terrakotta;  
♦ Lorenzo Ghiberti után: Madonna a Gyermekkel, stukkó;  
♦ Jacopo Sansovino: Keresztre feszített Krisztus, fa;  
♦ Fabrianói mester: Madonna a gyermek Jézussal, fa;  
♦ Giovanni della Robbia: Madonna a Gyermekkel, mázas terrakotta. 

 
 
 

A disszertációm témájához szorosan kapcsolódik, valamint kiegészíti azt mestermunkám, 
mely a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében lévő Andrea del Verrocchio Fájdalmas Krisztus 
szobrának restaurálása, valamint kiállítása volt.  

 

 

 

                                                 

1 Lucius Annaeus Seneca: Művészete az életnek, Válogatta és az utószót írta: TILLMANN, J. A., Alapkiadás: Erkölcsi levelek 
I-II. (Fordította Barcza József) Franklin, Budapest, 1906, 7, 8. 
 

https://www.idezzetek.hu/author/1180-Lucius-Annaeus-Seneca/info
http://www.c3.hu/~tillmann/egyebek/adseneca.html


Szobrászrestaurátori kutatások és elvégzett restaurálások eredményeinek hasznosítása az oktatásban  
A Verrocchio Fájdalmas Krisztusa és más itáliai reneszánsz szobrok restaurálása közben felmerülő technikai, szakmai-etikai és reprezentációs kérdések 

DLA értekezés tézisei 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3 

 

A leendő szobrászrestaurátorokat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tizennyolc éve 
oktatom, bepillantást engedve nekik a saját, folyamatban lévő restaurátori tevékenységembe is. 
Megismertetem továbbá a hallgatókat több befejezett restaurálás esettanulmányával, valamint a 
műtárgyak utóéletéhez kapcsolódó eseményekkel – például kiállításuk megoldásaival. 

Jelen dolgozat gerincét öt szobor restaurálásának tapasztalata adja. Mindegyik mű esetében 
az elvégzett restaurátori beavatkozások során szerzett eredmények, valamint azok restaurátor-etikai 
és oktatással kapcsolatos kérdései szerepelnek. Az esettanulmányokat mindegyik kiválasztott 
szobornál rövid művészettörténeti nézőpontból való megközelítéssel kezdem, majd a hordozó 
anyag sajátosságai, az alkotás és a készítéstechnika lépései, valamint a műtárgy állapota által 
felvetett szakmai kérdések következnek. Ezután a restaurátori beavatkozások döntéshozatali 
szempontjainak, az oktatásban történő értelmezési folyamatait fejtem ki. Végül, röviden 
összefoglalom, hogy a tapasztalatok milyen következtetésekhez vezettek. 

Doktori dolgozatom legfontosabb témáit az oktatás számára is megfogalmazott 
tanulságaival – melyek a másolás, kiállítás, analógiagyűjtés, kiegészítés esztétikai helyreállítás 
témaköreiből kerültek ki – az alábbi tézisek összegzik: 

 

I. Nyomok és töredékek  
II. Előképek – Másolatok  
III. Restaurálás – Újrarestaurálás  
IV. Az anyag tisztelete  
V. Régi – Új    

 

 

 
I.  Nyomok és töredékek  
 
A hiányosan, vagy töredékesen fennmaradt szobrok restaurálása esetén – mint Andrea del 

Verrocchio: Fájdalmas Krisztus, terrakotta szobránál is – a helyreállítás restaurátor-etikai kérdéseket 
is felvető, sokszor legvitatottabb kérdése általában a plasztikai kiegészítések mértéke és típusa.  
Megengedhető a kiegészítés – a nemzetközi restaurátori gyakorlat szerint is elfogadott – jól 
megindokolt esetekben, a középkori és a reneszánsz műveknél. Jelen szobor restaurálása során a 
fejtető hiányzó részét kiegészítettem, Krisztus arcának egyik legfontosabb részlete, a bal szeme 
azonban – hosszas szakmai konzultációk után – végül sérülten maradt. A fejtető kiegészítésének 
kapcsán a másolás oktatásban betöltött fontos szerepét taglalom.  

Az agyagban való mintázás képességének elsajátítása alapvető feladat. A klasszikus 
szobrászati anyag gyorsan használható, alkalmas a plasztikai érzék, a stílusismeret fejlesztésére, 
valamint az összetettebb munkafolyamatok átgondolásának gyakorlására is. Az agyagban történő 
másolás során a hallgató megismeri az adott műtárgy készítésének technikáját, hiszen maga is 
gyakorolja. Kiegészítve ezt önálló alkotó tevékenységet kívánó feladattal, a hallgató megtapasztalja 
azt is, hogy a látszólag egyszerű formák rendszere gyakran rendkívüli kihívást jelenthet a másolási 
gyakorlat során. 
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II. Előképek – Másolatok  

Az analógia-kutatás során a vizsgált, azonos előképre visszavezethető Madonna a 
Gyermekkel kompozíciókból jelentős anyag gyűlt össze. A különböző attribúciós vélemények és a 
restaurálást is dokumentáló rendkívül alapos technikai leírások összehasonlítása jó alkalmat kínált 
arra, hogy az általam 2006-ban restaurált Lorenzo Ghiberti után: Madonna a Gyermekkel, stukkó  
Madonna szobrot megfelelő művészettörténeti és készítéstechnikai kontextusban láthassuk, illetve 
láttathassam a hallgatókkal is. Érthetőbbé válik számukra a társ-tudományterületek 
együttműködésének jelentősége is, hiszen a gyakorlati restauráláson kívül fontos kötelességünk, a 
legjobb tudásunk szerint minden birtokunkba jutott információt tovább is adni. Előfordulhat 
ugyanis olyan helyzet, amikor a restaurátor látóterébe kerül az új információ –  amire esetleg a 
művészettörténész nem ismert volna rá – melyet azután értelmezni tud, valamint el tud 
magyarázni. 

A firenzei analógia-kutatás, analógia-gyűjtés egyfajta viselkedésmód-mintaként tanítható. 
Érdemes ennek tanulságait a hallgatókkal megismertetni, hiszen ezek nemzetközi viszonylatban is 
kitekintést nyújtanak, módot adnak a tapasztalatcserére. A külföldi tanulmányutak, 
cserekapcsolatok – melyekre folyamatosan fel kell hívni a hallgatók figyelmét – az ilyen irányú 
továbblépést szolgálják.  
 

 

III. Restaurálás – Újrarestaurálás  

Az előző korok restaurátori beavatkozásait felülbírálandó, az utóbbi években már 
rutinszerűvé vált vizsgálatokkal nyilvánvalóvá tehetjük, hogy a műtárgy állapota megkívánja-e az 
„újrarestaurálást”. Amennyiben sor kerül erre, akkor – függetlenül attól, hogy múzeumi, egyházi, 
magán- vagy műkereskedelmi tulajdonban van-e a műtárgy – alapos mérlegelés után, lehetőség 
szerint modern anyagokkal és korszerű esztétikai szemlélettel kell azt elvégezni. Sansovino 
Korpuszának újrarestaurálásakor, az esztétikai élmény helyreállítása érdekében az előző 
beavatkozás hiányosságait korrigáltuk.  

Az esettanulmány ismertetése kapcsán, kitérek arra is, hogy, a restaurálás sikeres 
kivitelezése számos esetben a restaurátorok megfelelő együttműködésétől is függ. Lényeges a 
szakmán belül egymás képességeit ismerni, hogy az adott feladathoz olyan optimális társulások 
jöhessenek létre, melyekben a munkatársak oly módon tudják kiegészíteni egymás munkáját, hogy 
a restaurálás minőségét ez még inkább pozitív irányba tudja befolyásolni.  

Felhívom a figyelmet a padovai nagyszabású, látványos, és a restaurálás menetét is 
meglepően részletesen ismertető Donatello kiállítás bemutatásával arra, hogy megnőtt az 
érdeklődés az iránt, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a restaurátorok munkájába. Ez olyan 
változás a korábbi gyakorlathoz képest, amely mára már odáig fejlődött, hogy több híres külföldi 
múzeum kiállítóterében „látványrestaurálást” is bemutat.   
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IV. Az anyag tisztelete  

A faanyag öregedésével a faszobrok esztétikai élvezhetősége csökkenhet, amikor a száradás 
miatt idővel olyan repedések jelennek meg, amelyek felvetik a kiegészítés létjogosultságának és az 
értelmezhetővé tételnek a kérdéseit. Az anyag tisztelete azt kívánja, hogy mérlegeljük ennek 
szükséges mértékét. Ismételten, ennél az esettanulmánynál is kiemelem, hogy a restaurátor javaslata 
alapján kell a szakmai zsűrinek döntenie a töredékesen, hiányosan vagy sérülten fennmaradt 
műtárgy restaurálása során az esetleges pótlás vagy kiegészítés, illetve rekonstrukció 
megvalósításáról. Múzeumi tulajdonú műtárgyak esetében – eddigi szakmai tapasztalatom alapján – 
plasztikai és felületi kiegészítés csak minimális fokon szokott megtörténni. A Fabrianói Madonna 
szobor azonban szemléletesen példázza, hogy bizonyos indokolt esetekben szükség lehet a 
kiegészítésre, melyet a műtárgy eredeti anyagainak tökéletes tiszteletben tartásával együtt is meg 
lehetett valósítani.  

Az esztétikai helyreállítás témaköréből szemezgetve a tanítás során is bemutatott példákon 
keresztül veszem sorra, milyen szempontok szabhatják meg a kiegészítés mértékét és módját. A 
megvalósult restaurálási példákkal alátámasztva könnyebben tanítható a sokféle retusálási módszer 
is. Az eredeti műtárgyon történő retusálás előtt a hallgatók próbatáblákon, egy általam összeállított 
feladatsoron sajátítják el a retusálás alapjait. Megtanulják, hogyan lehet összehangolni a különböző 
raszterek elkészítését a tónusok és a színek használatával. A próbaretusálások során a hallgatók 
könnyebben megértik a retusálás törvényszerűségeit, majd felszabadultabban foghatnak hozzá 
szakmai feladatukon belül a műtárgy esztétikai helyreállításához. 

 
V. Régi – Új  

A korábban már restaurált műtárgyak esetében, az újabb restaurátori beavatkozások során 
felmerül a kiegészítések, rekonstrukciók megtartásának, eltávolításának kérdésköre. Ebben az 
esettanulmányban arra keresem a választ, hogy milyen szempontok alapján írható felül, vagy 
erősíthető meg az előző restaurátor döntése, az anyaghasználat, a kiegészítés mértéke és minősége 
tekintetében. Felhívom a figyelmet a természettudományos vizsgálatok fontosságára is, hiszen ezen 
információk nagyban segítik a döntések meghozatalát.  

Az oktatás során – amennyiben félreértelmezetten megoldott, esetleg nem jól sikerült 
kiegészítésekkel találkozunk egy műtárgy restaurálása közben – a hallgatónak feladata, hogy először 
rajzban tervezze meg, majd plasztikában, helyes méretben készítse el a megfelelőt. Abban az 
esetben, amikor egy indokolt kiegészítés megoldásán dolgozik egy restaurátor, fel kell tudnia mérni, 
hogy a legkisebb beavatkozás is olyan konkrét nyomot hagy a művön, amit a restaurátor utódok, 
illetve az utókor túlzásnak, etikailag aggályosnak értékelhet. Az anyaghasználat alapvető szabálya 
tehát, hogy a kiegészítésnek eltávolíthatónak kell lennie.   

A Robbia Madonna restaurálásának további megvalósulandó fázisaihoz több terv is 
készült. Összefoglalva kijelenthető, hogy bizonyos műtárgyak esetében már a restaurálás 
tervezésének fázisában is célszerű több típusú megoldást megfogalmazni.  
 Végezetül megemlítem az első esettanulmány szobrának restaurálásakor már tárgyalt 
ujjlenyomat adatbázis megvalósításának lépéseit. Ennek a diagnosztikai vizsgálati módszernek a 
jelentősége a mester meghatározásának lehetőségében rejlik. Az adatbázisok létrehozásának egyre 
elterjedtebb vonulatát szélesítve, a dendrokronológiai kutatások mintájára, a módszer hosszú távú 
adatgyűjtési kezdő szakasszal indult el. A létrejövő online ujjlenyomat adatbázis a tervezett 
szélesebb körű együttműködéssel nemzetközi viszonylatban is alkalmazhatóvá válik.  
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