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ANonra orr VpnnoccHlo FÁparuas I(nrszrus-
sZoBRÁNAK nBsrRunÁrÁsa

A Szépművészeti Múzeum Ándrea del Verrocchió
nat tulajdonított, Fájdalmas Icisztust ábráZoló ter-
rakotta szobránat restaurátori kutatására 2000.
szeptemberétől, a restaurílásra pedig a következő
év tavaszán kaptam megbízást. A restaurálás befe-
jeztével, valamint a kutatási eredmények együttes
kiértékelésével a szobor addig feltáratlan értékei ke-
rüItek napvilágra.

Áz oldalsebét mutató Krisztus-szobor (Iwago
Pietatis) p|asziku megformálását tekinwe három-
negyed alakos kompozíció. Az alulnézetre kompo-
nált szobor eredetileg úgy lehetett elhelyezve, hogy
kidolgozatlan hátoldala nem volt látható. Legrész-
letesebben megmintáZott részet az arc, a haj, vala-
mint az oldalsebhez nyúló kezek. Vázlatosabbnak
mondható az ágyékkötő és a lábak kidolgozása.

Á Fá,jdalmas Krisztus szobor 1924-ben került a
Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményé-
be (ItsZ. 5l.937).1 Egy ebből az idő|:őI szarmaző
fénykép alapján tudjuk, hogy már ekkor hiányzott a
bal kéz kisujja, valamint a jobb kéz hüvelykujjának
utolsó ujjpelce (19. kép). Budapest ostroma idején,
l945-ben a szobor megsériilt, letört és széttört a
fe;'e, valamint a jobb karja. Az I9ó1 es újrarende-
zett állandó kiállításra Németh Kálmán, a múzeum
restaurátora, talapzatra állította és összeragasztotta,
valarnint,,gondosan me5isztitotta''.z A kiátlítás
bezarása után a szobor évtizedekre raktárba került
(20. kép).

Boros Ild'ihó

Kwtatá's és vizsgálotoh

Áz újabb restaurálás kezdeményezését a szobor
kiállításának igénye indította el. Átvételkor a szobor
íelüIete erősen poros' szennyezett volt, és az elszí-
neződött korábbi kiegószítések miatt siralmas lát.
ván}t nÉ'tott. Mivel a restaurátor számara az áIta-
lános irányelveken beliili hangsúlyokat és a helyreál-
Iítás folyamatát minden esetben az adott műtárgy
állapota és jelentősége hatatozza meg, a munta eb.
ben az esetben harom hónapig tartó kutatással kez.
dődött. Az így feltárt tények ismeretében megfo
galmazott restaurátori tervben a szobor állagmegó.
vása volt az elsődleges feladat. A vizsgálati eredmé-
nyek megerősítették az e|őző restaurafás alkalmával
készüt kiegészítések eltávolításának szükségessé-
gét. Az eredeti állapot feltárása után született dön-
tés a végleges esztétikai megjelenésről.

Szemrevételezéssel me gállapíthamrk' hogy a fel
rakásos technikával megmintázott szobor (95 cm
magas, 48 cm széles, 27 cm mély) belül üreges; egy
darabban égették ki. Ányaga égetett agyag3 (terra-
kotta)' apró festésmaradványokkal. Az l959.es res-
taurálás Iegszembetűnőbb követtezménye a fejte-
tőt, a bal szemhéjat és a szemöldököt érintő kiegé-
szítés volt (2r. kép). A töredékessé vált jobb kart
háfu] nagy tertileten gipsszel pótolták kl (22. kép),
A;obb térd kiegészítése a posztamenshez való rög-
zítés után készülhetett. Emellett feltűnőek voltak a
plasztika jelentős kiterjedésű íeltileti hiányai; ezek
keletkezését két okra lehetett visszavezemi. A na-
gyobb hiányok úgy jöhettek létre, hogy a darabok
egyben válhattak le még a készítés, pontosabban az

3l
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sekor több gipszes kiegészítés került eg}'nás tete-
jére Qa. kép) '

A röntgenüzsgálatot köVetően ultraibolya, látha-
tó, majd infravörös sugárzási tartományban késziil-
tek felvételek. A terrakotta színű átfestések elhe-
lyezkedésének dokumentálására ultraibolya megvi-
lágítással lurnineszcens felvetelek késziiltek (25.
kép). A roncsolásmentes vizsgálatokat követően ke-
riilt sor a mintavételre (2ó. kép). A mikroszkópos
üzsgálatoks eredményeinek együttes értékelésével
állapíthattuk meg a hordozó és a rákeriilt rétegek
állapotát és pontos összetételét. Röntgendiffrakciós
vizsgálattaló kertilt sor a szobor anyagának pontos

égetés alkalmával. Mintázáskor bizonyara nem dol.
gozta kellő mértékben össze az agyagot az alkotó,
így már égetés közben leválhatott az utt'l'áÍa felra-
kott rész. Áz újabb lemezes leválások a későbbiek-
ben fellépő romlási folyamatok, a hordozó gyengri-
lésének következményei.

A fototechnikai vizsgálatok közül elsősorban
róntgenfelvétel4 készítése volt indokolt; a szerke-
zet megértéséhez' valamint a kiegészítések mérté-
kének feltérképezéséhez' A röntgenképeken látha
tóVá vált a l€tört kaf visszaerősítéséhez csapként
használt nagyméretű fem szög (23. kép), valamint
a ta|apzalhoz való rögzítéshez alkalmazott két da-
rab ácskapocs. Az is kiderült, hogy a fe'j összeépíté-

21' Verrocchio: Fájdalmas Krisztus, áwételi állapot' részlet

22' A kar gipsz kiegészitése



Zése, a mikIoszkópos pigment meghatáIozás'9 a

ncdves kémiai arralízis, valamint a röntgendiífrak
ciós vizsgálatok egybehangzóan a kozépkorban is
haszrrálatos arryagokat mutattak ki. A talált festett
rétegek a kör'etkezők: a legalsó réteg világos színű,
tinonr szerkezetű alapozás, anelyet nagyon véko.
nyan' egy rétegber-r hordtak fel. Alyaga (CaSoa)
anhidrit'lo A testszín határozottan szürkés tórrus.
ban jelenik meg az alapozáson, a mikroszkópi ké
pen jóI láthatóak az ólomfelrérrel kevert, különbö
ző színű pigment szemcsék (27 , kép). A seb és a vér
vörös színét két különböző réteg adja. Az eg,vlk
hordozóra kicsapatott szeIves színezék valószínű
Ieg kapplakk, a másik mínium (28, kéP).'l A haj
meleg barna színe vörösbe kevert kevés barna

neghatároziísára. Áz ásványi összctcvők meghatá-
rozása azon túI, hogy utalhat a származási helyre
_ lehetőséget n{r;'t az égetési hőrrrérséklet pontos
megállapítására is' I(ellően magirs hőmérsékleten
ugyanis ezek az összetevők megváltoznak: részben
elbom1anak, átalakulnak, valamint új kristáIyos fázi'
sok is keletkeznek. A vizsgálatok kimutatták, hogy
az égetési lrőmérséldet 900.C alatti,z a kiindulási
anyag pedig valószírűleg karbonátmentes volt.

A kutatás fontos megállapítása, hogy a talált Íbs-

tésmaradványok alapján a szobor korábbarr fbstett

r'olt.s A színezés |eltehetően a plasztika elnagyol
tabb részeit is eltakarta' így ezek vázlatossága neir-l

volt érzékelhető. A szobor festésének eredetiségét
kutató vizsgálatok e5vséges eredrnényt hoztak.
A mikroszlópos lreresztmetszet.csiszolatok elem-

23. Verrocclio lGisztus szoblának röntgenfelvétele

24. A fej gipszes kiegészitése
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15.

ó. haj tömítés.
12. haj tömítés
13. álla alatti

a fejet vissza-
ragasztó
anyagból

14' szakállából a

mélvedésekben
lévó fehér
rétegéból

15. alapozás és

16. oldalscbből
\öIös festék.

20. testszín

kék f.stésébő1

1. tcrrakotta
2. tömítés.gipszI
3. másodlagos

átdolgozás
4. gipsz?
5. gipsz)
7' tömítés

ragasztás
8' tönítés
9. belső Íagasztás

10' ragasztás.gipsz
11. gipsz
17. barna

festékféteg
19. testszín

25. I umine\z(en. lirrok Vcrro(chio KIis,/tu\-\/obrarol 26' Minta.r'ételi helr'ek
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27. A testszín rétegei
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28. Á seb vörös színének rétegei



29. A hajból származó minta
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szemcséből áll (29. kép). Az ágyékkötő világoskék'
amelynek szerves eredetét a röntgendifaakciós vizs-
gílat valószínűsítette (30. kép). Az ólomfehér pig-
menttel kevert szerves színezék nedves kémiai ana

lízise az indigó jelenlétét igazolta.]2

30. Áz ágyékkótő mintája
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Végezctül kiililrllegességct jelentett az rigl,ókkö
tőrr jól láüató' virlamint i később szótszedctt tcj
bcJsejórl lévő ujjlcnvonatoL< fultcdczése' arlel1'ek
r'llósziniilcg nrlgiítól a mestcltiil szárnazrrlk' Eze
ket nul<lolélr'étcle kcn' r'alanirrt cligitílisalr is röezí
tetttik (3l' kép)' t:

3l ' L]jj1enr'onratol< a t.cj belscjébcrr
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Készítéstechn.iba

Verrocchio műhelye - bottegája _ volt Firenzében
az egyik legismertebb. Mindenre vállalkozott' ami
abban az időben egy művésznek feladata lehetett:
íestett, szobrot mintázott és öntött; kovácsműhe-
lyeben éppúgy késziilt pénzesláda, mint feg1wer.
Többször látványos élőkép-előadások díszleteit is
itt készítették, de előfordu1t, hogy karneválok lebo-
nyolítását is a Verrocchio-műhelyre bízták' Vasari
leírása szerint mindezen kívtil Verrocchio agyag.
szobrokat is készített,,'melyek megformálásához
re mekü értett'' . r4

Az agyagszobrok készítésének tecbnikáia alapve-
töen nem Vá]tozott évszázadok a]att sem, hiszen azl
elsősorban aZ aqyag tulajdonságai hatarczzák
meg.ls AZ agyag formálására legjobb eszköz a kéz,
de előfordulhatnak olyan feliiletek, részletek' ame-
lyek kialfitásához már szerszámokra van sziikség.
Az egyi} ilyen' a finom részletek kidolgozásá.lroz
használt eszköz a mintázófa, amelynek alakja válto-
zatos lehet; végződhet hegyesen, oválisan, egyene-
sen vagy akár ffírészfogasan is. A folösleges agyag-
mennyiség eltávolítására és az iireqek kialakítására

szobrászgyűrűk a legalkalmasabbat. Középső ré-
szük fanyél, két végük laposvasból vagy acélszalag-
ból késziilt hurok. Ez olyan éles, hogy könnyedén
lehet vele aZ aw^1ot vájni. A hurok formája lehet
kör, ellipszis, háromszög: mindegyik gyűrű mas
formában mélyed az agyagba' más nyomot hag''va
maga után (32. kép).

Kisebb szobrok megmintázásakor nem sziiksé
ges vázat alkalmazni, de a mintázás után a falvastag-
ságot egyenletessé kell tenni _ amennyiben az
agyagszobor kemencébe keriil _, hogy az égetéssel
időtálló teÍrakottává váljon (33. kép). Ebben az
esetben a szobrot úgy kell kiiiregelni, hogy a falvas-

33. Luca della Robbia: Krisztus és szt. Tamás. hátoldal

32. Mirttázófa és szobtászgyíití

4I



tagság ne haladja meg a három centimétert' mert

különben a szobor könnyen szétrobbanhat, meg-

semmisülhet az égetés sorátr' amely 550-l200"c
között történhet.

Nagyobb szobrok mintázása esetében tartóvas-

hoz erősített váz, valamint az ebhez rögzített fake-

resztek tartját meg a sulyos agyagot. Felrakáskor az

agyagnak jól formálhatónak kell lennie, levegőnek

nem szabad maradnia az agyagdarabok között,
mert ez később repedést idézhet elő. A szobor vég-

leges formáját, részleteit mintázóával, kézzel lehet

kialakítaní. A vázról félkemény állapotban lehet le

választani az agyagszobrot ugy' hogy vékony drót'
tal kefté kell vágni, majd a íeleket ki kell iiregelni.

Qr-QU&
r ffiwr

Áz üregelés után újra össze lehet illeszteni a dara-

bokat (34. kép).
Verrocchio Krisztus-szobra azonban nem így,

hanem egy másik gyorsabb, de veszélyesebb

módszerrel késziiLlt. Váz nélkiil, felrakással keriiltek
az agyagdarabok egymásra, és az agyagtömb maga

volt a.yáz' Áz elkésziilt szobrot félig száraz állapot
ban hátulról kiiiregelték, ügyelve arra, hogy a fal-

vastagság egyenletes legyen. A mellkas és a hát kö-

zött megmaradt egy merevítést szolgáló fal, a karok
tömörek. A fej belsejében talált ujjlenyomatok bi-
zonyítjak, hogy itt a falvastagságot nem utólagos
iiregeléssel, hanem már a mintázáskor kialakítottak.
A feliileten ugyanakkor jól megfigyelhetők a mintá-

35' Szerszámnyomok a Kdsztus szobor hátoldalán34' szobor kiüregelése
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' ''': - rtt s,rkli.rl .r kilrriltr !rr!'r!ru,!5 r ,\r!\!r!r r(r,, I L

szobol egész tblűletét alapozták' nlajd l megítlelií
szír-Líí tbstósscl láttiik cl' Elurck időpontjlua rlézr.e

bizcln1.ítók nctlt .ill rcrrclclkczósrinkrc. Á szobor ala

1lclzása' valamint téstése éppír91. késziil]rctctt kót
nappal lz égetés trtín' trriIlt hÍrsz r'agry lkír kétszíz
érr.el később.

A rest aur íl líts rueu' ete

A szrlbrlr f.clti1etérrek tisztítása aZ clijzctcs tbltáIísok
utiin kotllp1cxképzíír'el ti)r térrt' ügvclr'c a kónhatás
sernlegességére (37. kép). A tisztitís soriírr a Íclti1c-

ti szetlnr.ezíídésell kiriil lz elíízíj restaurálás]ror ké-

ziisl-toz luszn.ilt szerszánrirk nY()mii (35. kéP)'
Rendkír'iil szép rlegoldás a j<lbb r'á1lra orl1ó hajtirr

csek bekarco]íssal történ(í jeliilése (3ó. l.ép).

Ilven nagt.nléretíí' illen.e rllég lllel'obb szoblok
esetéLrell nelrr r'cllt rit]<l l trjbb dlrlbban trjtténő
kiégetés' lzér.t, hogv l kemetlcéber-r r'lló szitrobba
nirs kockázltát csökker-rtsé]<' Az ógctós trtár-ri összcil
lesztós tcchnikáját gt.akran alk nrlzták a Robbil'
rrríihclvbcn' clc í91. kósziilt -N{iclreklzzo I(eresztelij
Szcrrt ]ános.szobra is (Firenze' SS' Átlnulziatl).ró
\'crrrlcchio I(r.isztus.sztllrrát az<ltlLran a teljes kiszá
radiis után cgt.tlarlbbltl égették ki' 900.C níl ala
csonr'lbLl tríír.rérsékletíí kernencébetl'

36' Bckrr.colt hljtincsc]t r Iiriszrus sztlbol'lá]lful

37' félbe risztirott á11apor



3B. Á szobor fijének szétbontásx

szült át|estésekct is eltár'olítottarn' Á lrag'vobb

gi1lsz-kiegészítések puhítás után ór'atosan leválaszt-

hatók r'oltak. Á Iéjtctő gipsz.pótlása rétcgesen vílt
le' Ezután a f.ejet kitöltő, ósszeragasztáslroz hasz

r-rált gi1lsz eltávolítása következett (38. kép). Szára

zon' nagvoll lassan' sok kis f,tratot készíwe lehctctt

lpró darabokra tördelr.e ft]Iazítani' rrrajd kisöprö-
getni a törmeléket' Az rrprólókos rnunka neglepe
téssel éIt Véget: a fcj három tcrrakotta darabja ke

riilt elő t giPsz kiti)ltésbőI (39. kép). Ezek visszail

leszthetőek voltak az erec1eti tcilésfelűlcthez. A jobb

Í.elkar gipszes ragasZtását az ujjakat rögzítő gipsszel 39. e.b' Á lej bclscjc a bcnne talált darabokkal
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40. Á szétbontott szobor darabjai

egyidejűleg kellett eltávolítani, így vált szétbont}ra-
tóvá a csapolás (a0-a1. kép)' Az egyes hajtincseket
elfedö. va]amint a kéz ujiainak közét kirölrő gipsz
eltávolítása után az ereded Plasztika finomsága sok
kal szembetűnőbben érvérryesül, mint azelőtt.
A szakmai zsűri döntése alapján végüI megtartottuk
a szoborral 1959 ben egybeépített fa talapzatot.

A szobor anyagának szilárdítása szilika szollal
töItént. A feltáskásodott részeket akril.mikrodisz-
perzió injektáIásával kötöttem meg, valamint az ap-
róbb, lemezesen levált részek visszaragasztásához is

a

ezt az anyagot használtam. A kar ragasztásához
epoxigyantát alkalmaztam úgy, hogy egy megfele
lő méretű sárgaréz csapot is behelyeztem a már
meglévő furatba Q2' kép). A fejtető kiegészítését
természetes alapú szilikáttal végeztem'r7 amely kö-
rülfogja az ereded darabokat. A kiegészítést először
agyagból mintáztam meg' hogy a falvastagság
megewezzen a fei többi részének vastagságával.
Az erről készített szilikon negatívot töltöttem fel a
kiegészítő anyaggal' amely megszilardulása után
keriilhetett a helyére (a3. kép). A fej darabjainak

I u*- 1 
*'.

t1
ffi

"l

la
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41' Á szétbontott szobor torzója

.::,'.r:'

összeragasztásához, valamint a kiegészítés rögzíté
séhez akril műgyanta volt a megfelelő ragasztó

anyag. Hosszas konzultációk utál végül az eledeti-
ség szempontjából legérzékenyebb pontokon talál

ható plasztikai hiányok kiegészítésére nem került
sor, így Krisztus bal szemének környéke sérülten
maradt. Az egyéb helyeken lévő kiegészítések eszté-

tikai beillesztése alolarellel, valamint porfestékkel
történt (44' kép).

A szakmai döntések restaurátor-szakértők és míí
vészettörténészek, illetve más szakemberek részvé

telével, több konzrrltáció, valamint zsűri alkalmával

születtek.r8

43. A kicgészitett ftj

i[2 ' Az összcrág3sztott allJPot

46



.1.1'.\ l.i rttLLsí|t' lrisz .ill.rprlr.l

17



JEGYZETEK

l Balogh 19ó2,49 52.
2 Erre a restaurálásra 1959.ben került sor, amit a Régi

Szoborgyűjtemény leltfui kartonjának feljegyzése is
bizonlt.

3 Áz agyag (Al'o. 2Sio' 2H'O) lrrlkanikus kőzetek
mállása útján keletkezik' Nedv€s állapotban álakíthatóság,
száradás után az a]ak megtartása, valamint a kiégetésnél
bekövetkező megkeményedés jellemzi' (A legfontosabb
agyagásványok a kaolinit' az iüt, válamint a montmoril
lonir.)

a A röntgenfelvételeket id. Szilágyi Sándor készitene'
kiértékelésüknél Forrai Kornélia és Szentkirályi Miklós
restaurátor művészek' valamint Kriston László fizikus volt
segítségemre.

5 Ezek sztereo-, valamint polarizációs mikoszkópokkal
Iáeső, valamint átmenő fényben tóIténő megvilágítás
mellett készüItek.

T A Debye Scherrer eljárással történő vizsgáatokat Kriston
Iászló fizitus végezte.

7 Igy például a klorit jelenléte 450"C.nál alacsonyabb
hőmérsékletre utal; kalcium'kalbonát, illetve dolomit
taltalmú nyersanyag esetén 800oc felett megjelenik a
gehlenit illetve a diopszid. A Krisztus szobor esetében
a terrakotta szövetében me8található sok csillám
jelenlétéből következtethetiink a 900.c alatti égetési
hőmérsékletre'

8 A terrakotta szobrok festéséről lásd: Paolo Bensi, ,,Alla
vita della terracotta cre necessaJio il colore _ Áppunti
sulla poJicromia della statuáÍia fittil€,'' Vaccari 199ó,
34-.46. VeÍrocchiótól is ismeÍünk feltehetően eredetileg
festett terrakotta alkotásokat, néhány példa: Kdsztus
feltámadása dombormű, Madonna a gyermek ]ézussal
dombormű (Firenze, Bargello); Krisztus.büszt
(New York, Michael Hd) gyíijtemény),|ásd' Battetfield
I997, 77 , 82,90 .

9 A pigmentanalízist Galambos Éva restaurátor művész
készitette'

lo A kózépkorban az Álpoktól délre gipszet h^szÍe]tak az
a]apozáshoz. A szobrok és táblaképek gipszes alapozásá-
nak technikáját leírja Cennino Cennini, 1l /lúro d'ell'arte,
cxv - cxxl. fejezet. A természetes gipsz (CaSoa
2H,o) kálcium szulfát.dihidÍát. Felhasználás előtt a
természetes gipszet hevítették, amely a hőmérséklettől
fiiggően teljescn vagy részben e]veszti kristál}vizét.
l80.C alan keletli.ezik az égerett gipsz' ami üzzel
keverve üsszaalakul' Ha 180.C ftilé emelkedik a

hőmérséklet, akkor nagy a valószínűsége, hogy
,,alhidrit'' jón létre' amely többé nem képcs vizet
felvenni, megkömi. Az anhidrit keletkezhet tehát a giPsz
égetése során; de a természetben is előfordul: bánvásza
láÍol oha\hatok adatok' Megfgyelések szerirrt a',
AppenninektóI északra' Velence, Ferrara környékén a
gipsz két kristálywizes alakját használják, Firenze és Siena
környékén pedig anhidritet.

lI A klápplakk. De|.Europa es N1tgat.Ázsia terüetein
honos növény, a festó buzér (Rubia tinctorum L') gyök.
erének kjvonatából előál]ított színezőanyag. Haszná.lata
az ókortól ismert. A mínium, az eg1'ik legkorábbi -
nararrcsos színű - mesterségesen előállított szerveden

. pigment (ólom-oxid: Pb3on keverék)' a kózépkorban
széles körben alkálmazták'

12 Az indigócserje (Indigofera tinctoria) levele és szára is
taÍta]m^zza azÍ a színezéket, amely erjedés, maid
oxidáció során csapadékként keletkezik' Őshazája India'
alkalmazását az ókortól ismerjiik'

t3 Bánfaly Attila bűnüg}.technikei szakértő mííködött
közre a fennmamdt ujjlenyomatok szakszeíí dokumen.
tálásábal, valamint kiértékelésében' véleménYe szerint'
a lehetséges későbbi összehasonlító vizsgálatokhoz
jelentős százalékban alka]masak az ujjlenyomatok'

ta Vasari 1973, 384.
l5 Reneszánsz terral<ották készítéséről: Giancarlo Genti]ini'

,,La scultura fiorentina in terracotta del Rinascimento:
tecniche e úpologie''' ua,üe/i 1996,64-103; charlotte
Hubbard _ Peta MottuÍe, ,,The Making ofTerracotta
Scnlpture: Techniques and Observations,', Boacber 2001,
69-99.

lo Giovanrri Agosti . Rosánna MoIadei, ,,Note preJiminari
sulla tecnica di esecuzione del 'San Giovarni Battista'
di Michelozzo," Va c cari 1 99ó, 2I7 _224, 229 23o.

17 Fóldessy Péter restaurátor művész közlése alapján a
kereskedelmi forgalombal kapható anyag kaolint és
Íiildpátokat tartalmazó, természetes alapú szilikát.
Pontos összetétele gyártási titok'

l8 Á jegyzetekben említetteken kívtil szeÍetném
megköszönni Boskovits Miklós (Firenze), Czinege
Án&ás, Cha otte Hubbard (London), Eisler János'
Járó Márta' Francesca Kumar (Firenze), Hatalay Géza'
Meller Péter (Santa Barbara, Cal.), Prokopp Mária,
Tuzson Eszter, Maria Grazia Vaccari (Firenze)
és verő Mária segítségét'
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Ild,ihó Boros

Trrs coNsnRVATroN op VpnnoccHro's STATUE oF THE
MaN or Sonnows

The examination ofÁndrea del Verrocchio's terra-
cotta statue the Man of Sot t'ows began in the
Museum of Fine Arts in September 2000.
Conservation was carried out during the following
year. As a result of this work, its quality once again
approaches its lormer level. while various examina
tions have led to some new discoveries about the
piece. The process of t1-te restoration was decided
upon based on numerous consultations with other
restorers and art historians from üe Museum, as

well as outside experts.l
The statue shows Christ rising from his death,

depicted in a drree-quarter figure. Origrnally the
back was not visible, and the statue was probably
meant to be seen from below. The most carefully
modelled areas include the face and hair, as well as

the hands reaching for the side wound. The legs
and the loincloth are more sketchilv executed.

The statue of Christ came to the Museum of Fine
Arts tn 1924.2 Based on a photograph taken before
that date (pl. l9), we know that some small parts of
the statue, such as the littJe finger on the left hard
and the tip of the thumb on the right hand, were
already missing at that time. During the siege of
Budapest in I945. Lhe statue suf|ered furúer dam-
age: its head fell off and shattered, and its right arm
was broken. The statue was restored by lGlmán
Németh for display in the permanent exhibit of the
Sculpture Collection, reorganised and opened in
l9ól.3 The broken pieces were reattached, and t1-le

statue was thorougbly deaned and attached to a

base. Once the exhibition was dismantled, the statue

returned to storage, where it languished for decades.

Research ond, exnwinat'ions

This current exhibit on Verrocchio required that
the statue be newly restored. \4ihen it was brought
to the restoration departm€nt' its suÍface was dusty
and dirry, and the discoloured plaster additions cre-

ated a disturbing efíect (pl. 20). In deúsing a work
plan, consideration was given to the state of the
statue and its art historical importance, and thus a

ttree month preliminary investigation was deemed
appropriate. At the end ofthe tJrree months, it was
determined that preservation should be the most
important goal oí the lestolation. The preliminary
research also demonstrated the need for removing
the earlier addirions lrom previous re,.toration in
order to achieve this goal. Once the original sur
faces were cleaned. decisions could be made
regarding any eventual aesthetic additions.

It was determined that úre statue' measuring 95
cm in height, 48 cm in width and 27 cm in depth,
was modelled as a free-standing sculpture and fired
in one piece. Hollow in tie centre, the statue was
made from terracotta,4 and had been painted, with
minuscule amounts of paint still remaining. The
most noticeable additions from the restoration in
1959 included plaster on the top of tl.re head and
above the Ieft eye (pl. 2t). The back of the right
arm was also completed with plaster (pI. 22). A
srnaller plaster addition to the right knee was prob-
ably made after the statue was attached to ttte base.

Also noticeable were losses of the original material
ín several areas, especially on the right arm. Some
ofthese probably occurred during firing the large
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area on the back of the right arm probably íell off
at that time. The cause might have been the inade-

quate pressing together of clay pieces during the

making oí the statue. In other areas, the flaking is

of more recent origin, and is the result of enüron'
mental efíects and the weakenirrg of tlre material

over fhe centuries.
In order to understand the structure of the

piece, and to map the additions, X-rays were

deemed to be the most necessary oí all the pho
totechnical examinations.S The X-rays revealed a

large metal pin used to reattach tl-re right arm (pI.

23), as well as clamps used to attach the piece to

the wooden base. Like the head and the íace, the

right arm was completed wiü the addition ofplas-
ter. The interior ofthe head was entirely filled wiü
layers ofplaster (pl. 24).

In the next phase, photographs were taken in
ultraviolet, normal, and infrared light. To docu

ment the telracotta-coloul€d retouches, pl]otos in
luminescent light were taken (pl. 25). Small sam-

ples of the material were collected to determíne

witi a microscope the state and comPosition of the

terÍacofta as well as the subsequent layers applied

to it (pl. 2ó).ó The terracotta was subjected to X-
ray diffraction analysis.T The composition of the

clay was thus established, giving clues not only to
the origin of the material, but also to the tempera-

ture at which it was fired. At a high temperature,

the material's composition is altered: celtain paÍts

decompose, and new minerals form. The examina-

tion in this case revealed that the clay was fired

under 900"C, al]d the starting material was car-

bonate-1iee.8
Traces of paint found in several areas indicate

that the statue was at one time painted.9 The

research aimed at establishing whether the paint

was original resulted in a coherent picture.
Microscopy examínation (PLM)'I0 and the X-ray

diffraction analysis (XRD) of samples taken

revealed that the materials used were all traditional,

and in use throughout the Middle Ages and the

Renaissance. The preparation layer was made using
anhydrite (CaSOa), applied in one very thin layer.

The flesh tone was greyish, the result of various

pigments mixed in lead white (pl. 27). The wounds
were emphasised with red paint, composed of two
materials: an organic material (madder) and mini-
um (pl. 28).12 The hair was painted brown,
achieved by mixing brown pigment in the red (pl.

29). The loincloth was blue, painted with the use of
indigo mixed with lead white (pl. 30). The pres-

ence of this organic material here was identified
with a microchemical test.r3

'Another result of the examinations was the dis-

covery of fingerprints on the statue most discov-

ered inside the head - which were photographed
and documented digitally as well (pl. at;.t't

The rnahing of the std.tue

The workshop or bottega - of Andrea del
Verrocchio was one of the best known of its time in
Florence. Everything conceivable was made tl.rere:

paintings, bronze and marble statues, weapons and

other objects. The workshop even undertook the

preparation of designs for carnivals and festivals.

Vasari mentions also that Verrocchio made terra-

cotta statues as well, an aÍt in which he was very
skilled.ls

As the material itselí determines the methods in
which terracotta statues are made, this technique
has changed litde over the centuries.16 Shaping clay

is best done with the human hand, although there

might be areas and details on a statue were tools are

needed. One such tool is a wooden stick, which can

be ofdífferent shapes, with a pointed, oval, straight

or saw-toothed end (pl. 32). For the removal of
unnecessaly blocks of clay and for hollowíng out
statues, wire rings are the most suitable. These are

attached to a wooden handle, and their metal ends
join in a circle or other shape. They are sharp

enough to easily cut through the clay. Differently
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shaped tools naturally all leave different markings
behind.

Before firing, which renders the clay resistant to
the ücissitudes of time, the walls of the statue need
to be of an even thickness. Statues have to be hol-
lowed out, with the wall thickness no more than 3

cm to Prevent the material írom exploding in the
kiln (pl. 33). Firing takes place at 450-1200"C.
Smaller statues can be made in one piece, and tien
hollowed out. With larger statues, however, a

wooden core is usually used to hold up the clay
during shaping. The clay has to be squeezed prop-
erly to prevent air pockets from forming, since this
would lead to cracking during firing. The details oí
the statue are formed by hand and with the tools
described above. Once the statue is complete, it has

to be removed &om the support system and hol
lowed out. Usually the statue is cut in two with a

wire, ttren the wood is removed, and each part is
hollowed out (pl. 34). Then the two parts are
joined together before firing. Very large statues

need to be fired in several different parts, and then
reattached (a process often íollowed in the Robbia.
workshop, and used to make Mrchelozzo's St. John
the Bft.ptist) .t7

Verrocchio's statue, however, was made with a

faster, but potentially more ris\ method. The stat-

ue was made fiom a solid mass of clay, built up
without a core; thus only the clay supported itself
while the details were made. The statue was then
hollowed out from behind. A bridge was Ieft to
connect and strengthen the statue between the
chest and the back, while the arms are solid. The
ftngerprints l'ound inside the head indicate that thir
was entirely formed by hand, and not with üe help
of moulds or tools. On otier parts, especially on
the back, toolmarks can be seen (pl. 35). Finer
details were etched in with wooden tools in the end
(pl.3ó).

Once the clay dried, the statue was fired in one
piece in a furnace ulder 900"C. Once the terracot-
ta cooled, it was primed and then painted, although

we have no proof that this took place direcdy, or
even soon after the firing.

Conservation

It was necessary to clean the entire surface oí the
statue and remove the accumulated dirt (pl. 37). A
mild and inactive complex-forming agent was used
for this purpose. During cleaning, tie earLier

retouches were also removed. After this, the plaster

addítions were all carefully removed. The plaster

used to fill in the top of the head was removed in
layers, and then the plaster used to filI the cavity of
the head and to reattach tie fragments was also
removed, slowly and with the help of small drills
(pl. 38). Inside this plaster fill, three chunks of the
original terracotta were íound embedded; these
would be later reattached in their proper place (pl.

39). The statue was then carefully dismanded along
the lines of earlier breaks (the right arm and the
head were removed, pl. 40-4f). All the plaster used
for earlier repairs was then removed. Removing the
plaster from between the fingers and from the locks
of hair revealed details of the original modellir.rg
tl.rat were covered with the plaster. Based on the
recommendation ofthe panel ofexperts, the statue
remained mounted on its modern base .

Once the cleaning was finished, the statue was
reassembled again (pl. 42). The clean surfaces

enabled a much more precise reattachment of the
broken parts, such as the head. The right arm and
the broken fingers were also reattached; here a cop-
per pin was inserted in the already existing holes,
and the arm was glued with epoxy resin. The top of
the head was modelled from clay, and this was used
to create the final piece needed for the repair work,
using a natural silicate.rs The pieces found inside
the plaster additions were reattached, and with üe
use of old photographs, an attempt was made to
restore the original shape of the top ofthe head (pl.

43). The parts were reattached with the help of
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acrylic synüetic resin. Minol gaps at otlrel palts'
for example where üe right arm was broken, were
also filled in, but the damage to more sensitively
modelled areas, such as the left eye, were not
repaired (pl. 44). The surface ofthe statue was con-
served and solidified in an attempt to avoid further

flaking. Parts about to flake off were injected with
acrylic micro-dispersion, and this material was used
to re-glue smaller flakes that had fallen off. The
repairs were painted to resemble the original colour
of the terlacotta; the material used was wat€I.
colour and a syntheÚc resin - pigment mix.

NOTES

1 In addition to thosc mcntioDed in üe footnotes, I
would like to thank the help of dre following: Miklós
Boskovits (llorence)' Ándrás Czinege, Charlotte
Hubbard (London), Márta ]áró' Francesca Kumar
(Florence)' Péter Meller (Santa Barbara' Cal'), Mária
Prokopp, Eszter Tuzson, Maria Grazia Vaccari
(Florence)' and Mária Verő'

2 Bakgh 1962,49-52.
3 This restoration took place in 1959, as indicated on the

inventory card of the statue,
a Clay (ÁJ2o3 2Sio2 2H2o) comes fiom t}re breakdown

ofvolcanic rock. When w€t' it can be shaped weII' when
dry it retains its shape, and when fired it hardens (the
most irnportant clay minerals are kaolinite, illite and
montmorillonite).

5 The X.rays were made by sándor szilá$'i sI', in th€il in-
teÍpretalton I was helped by restorers KornéIia Forrai and
Miklós SzentkiráJyi, as well as by physicist László Kriston'

ó We used stereo ald polarising microscopes, and took
photos in reflected as well as transmitted light.

7 Thc examinatrons using the Debye-Scherrer method,
were crrried our by phy\icisr l;szlo Krisron.

8 Tlre rnica tbund inside th€ teíracotta indicates a firing
temperature of below 900oC.

9 on the painting ofteÍÍacotta statues' see Paolo Bensi,
"Alla vita della terracotta ere necessario il colore -
Appunti sulla policromia della statuaria fittile," Vanari
]99ó,31.-46'we kJ..ow several painted terracotta statues
by Verroccfuo, includil9 rlTe re\efs of rhe Resturrecti,?,
ar'd rhe Virgin awl Chlll (both Florence, Bargello); B6t
o/C/r/sr (New York, Michael Hall collection), see
B&tterÍiew 1997, 77, 82 90.

ro The analysis of the pigments was carried out by Éva
Galambos.

It In the Middle Ages, yesso - using variously treated forms
of natural glpsum was used for priming south ofthe
Álps. For a description of the techrrique, see Cennino
Cennir.i, Il libro d.ell'alt, chapter CXV-CXXL It has
been observed that north ofthe Ápemines' around
Venice and Ferrara burnt glpsum, while in the area of
Florence and Siena anhydrite was used.

12 Madder, a coloring agent gained fiom the roots of a
plant (Rubia tinctorum L.) native to southeÍn Europe
arrd Wert Asia' It has been used .ince Aíüquiq'
Minium, one ofthe frrst inorganic pigment used is of a
reddish-orange color (Pb3Oa), its use was widespread
during the Middle Áges'

13 The leaves and the stem ofthe indigo plant (Indigofera
tinctoria) both contain this colouring agent, which is
retrieved after fermentation and oxidation. It is nadve to
Ildia, and has been in use since Antiquity.

14 Criminal expert Attila Bánfahy helped me to document
the flngerprints, and he established that enough ofthe
fingerprints remain for a future comparative analysis.

rs VasariIII.375.
ró on the making ofRenaissance telracotta statues' see|

Giancarlo Gentilini, "La scultura fiorentrna rn terracotta
del Rinascimento: tecniche e tipologie,'' udcc&ri 199ó,
ó4 103; challotte Hubbard _ Peta Motture, ..The mak
ing ofTerracotta Sculpture: Techniques ald
Observations," Borlcber 2001, 69 99.

l7 Giovanni Agosti Rosanna Moradei, "Note preliminari
sulla tecnica di esecuzione del 'San Giovanni Battista' di
Michelozzo,'' Vaccari 199ó,2l7 22+,229 230.

l8 The mrrerirl rrsed is a naLural ba.e silicate. containing
kao|inite and tiIdspar. alLhough ir: exáct compo\lLion
is a secret' I thank restorer Péter Földessy for this
information.
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