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Szakmai beszimol6 a Budapesti T6rt6neti Mizeun! Kiscelli Mtzeum - F6virosi K6pt6r

2091f1/00001 pilyizati azonosit6jri, 6s A2026/N8357 adatlap szlmri pilyizatir6l

Allomdnyvidelem, restaurdlds valamint dllorruinyvidelmi, restaurdldsi tevdkenysdghez
sziilcsiges szakmai anyagok 6s eszk)z6k beszenise cimii p6lyazaton elnyert 900.000 Ft
6sszegb<il az al6bbi munkrilatokat tudtuk elv6geztetni a Kiscelli Muzeum Barokk Csamokiban
ki:i.Lllitott egykori budav6ri Szenthriromsdg onl6k egykori szobrainak restaur6l6sa sorrin.

A budavri.ri Szenth6romsig-ernl6k ( I 71 3) egykori szobrai az I 960-as dvekben keriiltek jelenlegi
helytikre, a Kiscelli Mrizeumba. A miit6rgycsoport a F6vri.rosi Kept6r szobr6szati
gyrijtem6nyben 6rz6tt legkordbbi, a 18. sz{zadban kdsziilt alkotrisok csoportj6ba tadozik,
melyek vrirostiirteneti jelent<is6ge igen fontos, valamint kepz6mtiv6szeti szempontok szednt is
jelentris miialkotrisok, restaur6lisuk es a tovdbbi helyredllitdsukhoz sziiksdges kutat6sok
elv6gz6se elangedhetetlen lbladat volt.

A Szentharoms6g szoborcsoport a hatvanas 6vekben esett mrir 6t restaur6lhson,
megrong6l6dott r6szletei kieg6szitest kaptak, azonban az akkori technika mri.ra m6r tulhaladott6
vdlt, igy a jelenlegi restaurAles, megkezdes6t elsdsorban a szobrokb6l val6 mintav6tel el6zte
meg, amely segitett armak meghat6roz6s6ban, hogy milyen beavatkozrisokat v6geztek kordbban
a miitargyakon, illetve eredetileg milyen szinez6st kaptak a szobrok.

Teh6t a szobrok megtisztiuisa" illetve az egyes nagyobb tjabb 6s r6gebbi feltilethianyok 6s

s6riilesek helyre6llltrisa mellet az egyik legfontosabb pontja a mrmk6latoknak a mintav6tel volt,
melynek sor6n kideriilt, hogy bizonyos szobrok aranyoz6ssal voltak ell6tva" illetve ktiltinbdz<i

fest6kpigrnnetek keriiltek elii a kutatrisok sorrin.

A miikirgyegytittes helyreriJlit6s6snak ez a legink6bb feltar6 jellegfi vizsglata a tovdbbi
munkriLlatok megalapoz6s6t jelenti. A tovdbbiakban c6lunk a restaur6lds folytatrisa. H6tra

maradt tdbbek kdztitt a kor6bbi, elawlt, a mrivek esztdtikai min6s6g€t rombol6 javitdsok

cser6je, illewe a k6s6bbi, v6lhet6en az 1960-as 6vekben egyes szobrokra felvitt fest6kr6tegek

visszaszed6se.

A restaurrilis eredm6nyeit a honlapunkon is publikAljuk.

A r6szletekert kerem, tekintsdk meg al6bb a restaur6tori besz6rnol6t!

R6ka Enik6
fdosa6lyvezet6

Budapesti T6rteneti Mrizeum
Kiscelli Mrizeum - F6v6rosi Kept6r
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Barokk szoborcsarnok szobrainak dllapotfelrn6r6se 6s tern6szettudominyos vizsgilatai
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