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Az értekezés egy negyed század szakmai tapasztalatai nyomán és folyamatos
kutatásai során összegyűjtött szakmai ismereteket mutatja be a címben megadott
területen. Szeretne rámutatni arra, hogy a régészeti ásatásokon előkerült műalkotások
kulturális örökségünk jelentős darabjai, és ezek gondozása, a velük való szakszerű
foglalkozás és ennek oktatása rendkívül fontos feladat. A régészeti ásatásokon talált
falkép-leletek restaurálásának oktatása ma sem része a képzésünknek, ahogy
korábban, mikor én diák voltam sem volt az. Ezért a szükséges ismeretek megszerzése
nem volt egyszerű, nagyrészt önképzéssel történt.

A sok belföldön és külföldön

szerzett tapasztalat nyomán úgy gondolom, be kell emelnünk képzésünkbe ezt a
területet. Már csak azért is, mert az feltárt leletek minősége és az összegyűlt szaktudás
színvonala külföldön már elismerésre talált, kár lenne az elért eredményeket itthon
veszni hagyni.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták számomra, hogy a restaurálásnak
ezen a területén alig voltak kutatások. Amikor a szakirodalmat tanulmányozom, vagy
kollégákkal konzultálok, kicsit mintha a múltba mennék vissza: ügyes mesteremberek
adják át egymásnak ötleteiket. A más restaurátori területeken már megszokott alapos,
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mély és szakszerű tudományos munka és komoly publikációs munka itt mintha
hiányozna.
Ezen, mint a disszertációból kiderülhet, megpróbáltam segíteni: a legjobb hazai
szakemberekkel és kutatóhelyekkel vettem fel a kapcsolatot, a restaurálások
megtervezésénél, a felhasználandó anyagok és a restaurálandó leletek vizsgálatánál. A
vizsgálatokhoz a legmodernebb módszereket használtuk fel. Az így összegyűjtött
tudás olyan tézisek megfogalmazását tette lehetővé, melyek nagy része még a
nemzetközi szakirodalom számára is ismeretlen. Ezeket részletezem alább.
1. Az ásatáson előkerült, az eredeti falon megmaradt freskók „in. situ” konzerválása még
ma is lehetetlen. A kiásott műveket mielőbb múzeumi környezetbe kell szállítani, vagy
vissza kell temetni. Ma elsősorban a régész felelőssége a döntés az előkerült leletek
további sorsát illetően. A restaurátornak kötelessége felhívni a figyelmét arra, hogy
amennyiben ragaszkodik a lelet eredeti helyen való megőrzéséhez, az ennek
biztosítására szükséges hatalmas költségek ellenére is a biztos pusztulás lesz a azok
sorsa.
2. A víz használata minden konzerválási-restaurálási munkafolyamatnál káros, még
akkor is, ha ez nem érzékelhető azonnal. Olyan módszereket kell kifejleszteni, ahol
nem, vagy alig használunk vizet. Erre vonatkozóan a doktori kutatás teljes sikerrel járt,
bebizonyítottam, hogy ez lehetséges. A későbbi fejlesztések iránya is kirajzolódott
már.
3. A jó hővezető, vagy magas fajhőjű anyagok jelenléte az új hordozókban
hőkondenzációhoz, ezzel sókárok kialakulásához vezet. A fémek és a magas fajhőjű
anyagok használatát mindenképpen csökkenteni kell. Ideális esetben el kell hagyni
használatukat.
4. Az aszimmetrikus, zárt rendszerű hordozóra felvitt festett vakolat pórusrendszere csak
a festett felület felé nyitott, ezzel a nedvesség csak oda tudja szállítani a károsító sókat.
Ezért szimmetrikus, hátul is nyitott, hidrofil és porózus rendszereket kell kidolgozni.
A mithreum és egyes modellek esetében ez sikerült is.
5. Fejleszteni kell a sók nem hagyományos szemléletű kezelésének módszereit: a
kivonásuk irreális, csak csökkenteni lehet a mennyiségüket, de nem eléggé. Arra kell
törekedni, hogy ne koncentrálódjanak a felületen. A passziválás, a hátoldal felé
irányítás illetve a rendszerben való szétoszlatás lehet még megoldás.
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6. A fenti cél eléréséhez hosszú távon el kell gondolkodni az aktív rendszerek
kidolgozásán. Ez azt jelenti, hogy a freskó a beépített szenzorok és a vezérlőegység
hatására aktívan reagál a környezet változásaira és mindig olyan állapotba hozza
magát, hogy a legkevésbé károsodhasson. Ez igazi 21. századi megoldás lenne. Bár
kissé utópisztikusnak tűnik, szeretném az első ilyet mielőbb megvalósítani.
7. A szerkezetek könnyűsége nem olyan fontos, mint ahogy azt a szakirodalom
hangsúlyozza. A freskókat akkora elemekre kell bontani, amekkorákat két személy
még biztonsággal tud kezelni. Egyszerű és biztonságos összeépítési rendszert kell
tervezni. A tárolást és szállítást egyedileg tervezett ládákkal célszerű megoldani. A
könnyű szerkezetek arra késztetik a restaurátorokat, hogy túlságosan nagy elemekből
építkezzenek. Ezeknél hamar felmerül a nehéz szállíthatóság problémája: különleges
járművekre van szükség, nem férnek át a nyílászárókon, nehéz a mozgatásuk,
szerelésük.
8. A ragasztó vakolatok struktúrája hasonlítson az eredeti vakolatéhoz. A mesterséges
hordozóra ültetett freskó-szerkezet együttes struktúrája hasonlítson a valódi fal
struktúrájához.
9. A nemzetközileg elterjedt „üveglapos” összeépítés helytelen, mert sosem volt ideális
sík-felületet alakít ki. Ilyenkor a freskókat festett felülettel lefelé egy üvegasztalon
rakják össze. A munka ellenőrzését az asztalba épített tükrök és alsó világítás segíti.
Az így összeépített freskókon óhatatlanul kialakulnak nem kívánt deformációk. A
freskók felülete ugyanis sosem volt tökéletesen sík, ha síkba kényszerítjük őket az
eredeti jellegzetességeik elvesztésén túl geometriai torzulások és illeszkedési
problémák lépnek fel. A felület eredeti struktúráját meg kell őrizni. Ezt csak a festett
felülettel felfelé végzett összeépítés tudja biztosítani.
10. A restaurálás minél kevesebb munkafázisból álljon. Kerülni kell az átragasztásokat,
forgatásokat. Ezek mind veszélyforrások.
11. A hordozó legyen utólag is vágható alakítható. A pontos összeépítést állítható
szerkezettel kell megoldani. A töredékekből összeállítható együttesek méretezését úgy
kell megoldani, hogy azokat legfeljebb két ember össze tudja szerelni. A falképek
mozgathatóságát az összeszerelés-szétbontás lehető legegyszerűbb technológiájának
kidolgozásával is meg lehet oldani. Ezzel a szemlélettel készült el az óbudai mithreum
restaurálása. Az elgondolás tökéletesen bevált. Ha nem így készítettük volna, nem
lehetett volna a freskókat elszállítani és kiállítani Lyonban. Ez az egyik alapvető
megoldás arra a modern követelményre is, ami kimondja, hogy a freskók hátoldali
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vakolatát nem szabad lesorvasztani. Régebben a sorvasztás egyik indoka az volt, hogy
könnyíteni kell a freskót, hogy szállítható, mozgatható legyen. Bár helyenként még
mindig automatikusan sorvasztanak, nemzetközileg egyre inkább elfogadott a
vakolatok teljes vastagságban való megtartásának követelménye.
12. Az esztétikai helyreállításnak az eredeti műveken csak az élvezhetőség minimumáig
szabad eljutnia. A figurális freskókról „értelmező kiegészítést” nem szabad készíteni.
A nagyobb, értelmezést segítő kiegészítések és rekonstrukciók digitális formában, a
művekről készült fotókon, vagy maketteken, esetleg eredeti méretű másolatok
formájában1 készüljenek.
13. Az ábrázolások rekonstrukcióihoz a kutatások oroszlán részét is a restaurátornak kell
felvállalnia. A művészettörténész, vagy régész ugyanis nem érti meg, hogy a
rekonstrukciókhoz milyen párhuzamokra van szükség. Téves az az elképzelésük, hogy
egy adott ikonográfiai típus rekonstrukciójához a hasonló ikonográfiai típusok között
kell keresni. A valóság az, hogy a kompozíciókat típus figurákból és „pózokból”
állították össze. Egy töredékes alakhoz tehát sokszor egész más ábrázoláson találjuk
meg a párhuzamot. (Például a tatai Mars és Ilia freskó Ilia ábrázolásához egy Ariadné
Naxosban freskó adta meg a kulcsot, ahol Ariadnét szinte pontosan ugyanúgy
ábrázolták, mint Tatán Iliát. Ez a jelenség ráadásul teljesen műfaj-független: egy
freskó kiegészítéséhez esetleg egy tükör keretén, vagy egy sírkövön találhatjuk meg a
párhuzamot.
14. A fejlesztésekben fontosnak tartottam a magyar találmányok felhasználását. Sokáig
foglalkoztam az úgynevezett 3P gyantákkal, melyek egyelőre nem bizonyultak
hasznosnak a számunkra, ezért a disszertáció nem is említi őket. Annál nagyobb siker
a Geofil Kft. üveghab-őrleményének bevonása a kutatásba. Az anyag már eddig is
bizonyított, mind a gyakorlatban, mind a mérésekben és modelleken, de további
izgalmas lehetőségeket látok benne. Bizonyos területeken sok drága külföldi anyagnál
mutat jobb tulajdonságokat, ugyanakkor nagyságrendekkel olcsóbb is azoknál. Ideje
ezt az anyagot bevezetni a restaurátori gyakorlatba.
A fenti tézisek egy részét bizonyítottnak tekintem, mások vizsgálatain tovább
szándékozom dolgozni, mert hiszek abban, hogy helyes úton járok.

1

A svájci Vallonban feltárt festett római kerti homlokzatot rekonstruálták a Fribourgi múzeumban. Az eredeti
töredékeket a rekonstrukció mellett, homokágyban mutatták be. Fuchs, (1996): 30-38. o.
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