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A RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLAT SZEREPE A KÜLTÉRI BRONZ ALKOTÁSOK RESTAURÁLÁSÁBAN
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Egy ország imázsához kötött művészeti alkotás
– különösen, ha az egyben emlékmű is – restaurálása anyagtudományi és anyagvizsgálati szempontból különösen érdekes. Ebben az esetben
ugyanis találkozik a történelem, a politika, a gazdaság, a kultúra, a művészet és a technika. A
vizsgálatok során nem lehet figyelmen kívül hagyni
az alkotás keletkezésének körülményeit, a kor
műszaki színvonalát, az alkotók rendelkezésére
álló lehetőségeket mind technikai, mind gazdasági
értelemben.

Így van ez a budapesti Hősök terén álló Millenniumi emlékművel, vagy a Halászbástya egyik
díszével, a Szent István szoborral is. A Millenniumi
emlékmű hírét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
Sanghaiban a Millenniumi emlékműnek megépítették az eredetivel egyező méretű másolatát a
Global Paradise szórakoztató parkban. Az ottani
látvány érdekessége, hogy a háttérben nem a
Városliget, hanem a berlini Brandenburgi

1. ábra A Millenniumi emlékmű Budapesten és Sanghaiban
Amit ma a budapesti Hősök terén álló Millenniumi emlékműnek nevezünk, az 100 évvel ezelőtt, a
millennium évében, 1896-ban még nem létezett
[1]. A székesfőváros közgyűlése 1881ben javasolta az Országgyűlésnek, hogy állítsanak a honfoglalás ezredik évfordulójára emlékművet, amely az
utókor számára méltóan örökíti meg a magyarság
történeti múltját és a honfoglalást. A képviselőház
Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai
Intézet
A VII. RAKK-on (2011, Eger) elhangzott előadás
nyomtaottváltozata
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illetékes bizottsága csak 1894. februárjában tárgyalta az előterjesztést az akkor „Ezredéves emlékmű”-nek nevezett alkotás megvalósításáról. Az
ülésen elnöklő Wekerle Sándor miniszterelnök
döntése alapján az emlékműnek diadalív jellegűnek kell lenni, az Andrássy út végére kell, hogy
kerüljön, és benne Árpád fejedelemnek kell dominálnia.
1894-ben az ennek megfelelő terv elkészítésével, valamint az „Ezredéves emlékmű” megalkotásával Schickedanz Albert építőművészt és Zala
György szobrászművészt bízták meg. A munkákra
800 ezer forintot irányoztak elő. A terv az volt,
hogy az emlékmű építészeti munkái – minthogy az
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emlékmű helyére a millenniumi kiállítás főkapuja
kerül – csak a következő év végén kezdődnek
meg. Akkor úgy gondolták, hogy a mű elkészítésére 5 év elegendő lesz. Az emlékmű munkálatai
1896-ban valóban megkezdődtek, és kezdetben
rendkívül serényen folytak.
A végleges tervben szereplő emlékmű hátterében két kolonnád áll, melyek felső részét bronzból
öntött jelképes szoborcsoportok díszítik. A bal
oldali hemicikluson a „háború” vágtató harci szekere, valamint a „munka és jólét” kettős szobra, a
jobb oldalin pedig a „béke” nyugodtan lépkedő
kocsija, valamint a „tudás és dicsőség” allegorikus
alkotása áll. A két félből álló oszlopcsarnokban 14
király szobra helyezkedett el, alattuk egy-egy
dombormű, amely a király uralkodásának idejéből
vett legjelentősebb mozzanatot örökíti meg.
Az emlékmű központi helyén, kőtalapzaton 36
m magas oszlop áll. Az oszlopfő bronzékítésű,
amelyen nagyméretű bronzgömb áll, s ezen Gábor
arkangyal alakja. Bal kezében az apostoli kettős
keresztet, jobb kezében a Szent Koronát tartja.
(Utalás II. Szilveszter pápa látomására, mely
szerint a már korábban elkészült, de eredetileg
másnak szánt(?) királyi koronát mégis a magyar
István királynak adja.) Az arkangyalt hordozó
oszlop körül sorakozik az emlékmű fő csoportja:
Árpád fejedelem és a hat vezér lovas szobra.
1897. júniusában elkészült Gábor arkangyal
csaknem 5 m magas szobrának mintája. A háromszoros életnagyságú szobrot Beschomer A. M.
ésfia műércöntők öntödéjében öntötték Budapesten, a Váci út 175. alatt. (Az öntöde korábban a
bécsi Tourbain Károly szoboröntő cég budapesti
leányvállalatának tulajdonában volt.) Ez a szobor
az 1900. évi párizsi kiállításon grand prix-t kapott.
A többi szobor Raffaello Vignali olasz öntőmester
öntészeti munkája. Ezek szintén Budapesten
készültek.
Annak ellenére, hogy Zala György csak Mátyás
király, Mária Terézia, I. Ferenc József és Nagy
Lajos alakjait mintázta, a többiét más művészekre
bízta, mégsem készült el 5 év alatt az emlékmű.
Az építkezés megkezdése után őt évvel, 1901.
októberében még csak Gábor arkangyal szobrát
emelhették az oszlopfő tetejére. 1905. nyarán még
hiányzott a 14 királyszobor, a hét vezér lovas
szobra, és az oszlopsor tetejére tervezett bigák is.
1915-ig még mindig 5 dombormű és a 6 vezér
szobra hiányzott az emlékműből. Jól ismert okok
miatt 1915. és 1926. között ezek közül egyet sem
készítettek el.
Az I. világháború után, 1919-ben I. Ferdinánd,
III. Károly, Mária Terézia és II. Lipót szobrait ráadásul eltávolították, sőt I. Ferenc József szobrát
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össze is törték, úgyhogy azt Zala teljesen újra
mintázta. (A régi tábornoki egyenruha helyett
koronázási díszöltözékben ábrázolta az uralkodót.)
Az I. világháború kezdete óta hiányzó bronzalkotások végül 1926-1929. között készültek el. ('26ban
az 5 dombormű, '27-ben Nagy Lajos szobra, '28ban Előd, Ond, Kond, Tas szobra, '29-ben pedig
Hubáé és Töhötömé). Az ezredéves emléket az
előtte elhelyezett Nemzeti Hősök Országos Emlékkövével együtt 1929. május 26-án avatták fel. Ez
alkalomból Zala Györgynek a kormányzó a „másodosztályú magyar érdemkeresztet csillaggal”
adományozta (Schickedanz Albert 1915-ben
elhunyt). A tér 1932-ben kapta a Hősök tere nevet.
A MILLENNIUMI EMLÉKMŰ TÖRTÉNETE
A 41 bronzalkotást magában foglaló Millenniumi
emlékmű építése tehát a tervezett 5 helyett több
mint 30 esztendeig tartott. Az alkotások többsége
felállításukat követően szemtanúja lehetett az
évtizedek politikai és társadalmi viharainak. A jobb
oldali hemiciklusnak azonban igazán hányatott
sors jutott. Eredeti „lakói" a két Hunyadi, János és
Mátyás, valamint az 5 Habsburgházi uralkodó, I.
Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia, II. Lipót és I.
Ferenc József voltak. Az emlékmű építését még be
sem fejezték, felavatására még sor sem került,
amikor 1919-ben történelmi események szemtanúi
és elszenvedői lettek. Az 5 Habsburg szobrát
eltávolították helyéről, I. Ferenc Józsefét pedig
darabokra törték. A 1929-es avatáskor már ez a
szobor állt a régi helyén. 1945-ben bombatalálat
következtében szintén a Műcsarnok felőli, jobb
oldali hemiciklus szenvedte a legnagyobb károsodást. Mária Terézia és II. Lipót szobra darabokra
tört, megsemmisült.
1945. után a történelmi szemléletváltozás
azonban nem kegyelmezett a másik három, alig
károsodott Habsburg uralkodó szobrának sem,
noha akkor még fellelhető volt valamennyi szobor
gipszmintája is. 1955-ben a Köröndről hozták át
Bocskai István és Bethlen Gábor szobrát. A gyors
szoboráthelyezés egy szerencsés egybeesésnek
is köszönhető: ez a két szobor azonos léptékben
(1:1,25) készült a királyokat ábrázoló többi szoborral. Az üresen maradt három helyre új szobrok
készültek, melyek Thököly Imrét, II. Rákóczi Ferencet, valamint Kossuth Lajost ábrázolják. Ennek
következtében a „királygaléria" kifejezés ma már
nem is tekinthető korrekt elnevezésnek. Az emlékműbe került új szobrok Grantner Jenő és Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotásai. Az elmúlt 40 évben
további szoborcserére, változásokra nem került
sor.
Ha eltekintünk a negyvenes évek végén, az akkori politikusok által megfogalmazott lebontási
ötlettől, ezek után az emlékmű csak Budapest
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ostromakor került veszélybe. A jobb oldali
hemiciklus kivételével a szerkezet nem károsodott,
de kisebb-nagyobb felületi sérülések tömegével
jelentkeztek az építményen és a szobrokon egyaránt. Ezeket a háborút követően szinte azonnal
kijavították. A javításokra akkor csak a helyszínen
adódott lehetőség.
Az 1972-ben készült, főként szemrevételezésen
alapuló szakvélemények hatására jelentősebb, a
királygalériát érintő, összehangolt felújítást hajtottak végre. A kőanyag részleges cseréjén és betétezésén túl a két biga felújítására is sor került.
1972-ben mind a kettőt leemelték, és az Art Plast
Képzőművészeti Kivitelező Vállalat ötévi munkával
újította fel. A felújítást végző szakemberek elbeszélése szerint a szobrokat megnyitották, tartóvasakat cseréltek bennük, illetve egyes elemeit
újraöntöttek (a „Háború” bigájáról letört kígyót
sikerült a MÉH telepről visszaszerezni).
A „HÉT VEZÉR” SZOBORCSOPORT
A Budapest Galériának, a Fővárosi Emlékműfelügyelőség jogutódjának egyik feladata a főváros
köztéri képzőművészeti alkotásainak gondozása.
Munkatársai a kilencvenes évek elején szemrevételezéssel egyre súlyosabb károsodásokat fedeztek fel a vezérek szobrain. Ezért döntöttek a részletes, többek között a kőépítményre is kiterjedő
diagnosztikai vizsgálatok mellett [6].
Jó időben történt ez, az európai tudományos és
kulturális együttműködések kézzelfogható erősödésének időszakában. Így ugyanis az EU316
EUROCARE COPAL nevű EUREKA program
keretében együttműködés és megállapodás születhetett a Bécsi Iparművészeti Főiskola Szilikátkémiai és Archeometriai Intézetével, a lovas szobrok anyagának és patinaszerkezetének vizsgálatára. A vizsgálatokat részben a bécsi laboratóriumokban, részben a berlini Rathgen Kutatólaboratóriumban végezték. A Budapest Galéria ezzel
párhuzamosan tágabb diagnosztikai feladatkörrel
bízta meg a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézetet (Bayati). A szobrok anyagának
és patinaszerkezetének vizsgálatán túl a szobrok
statikai stabilitását befolyásoló elváltozások felderítése, a szobrok javítási szükségességének és
lehetőségeinek becslése, az alkalmas technológiák kiválasztása stb. volt a feladat.
A több mint egy évig tartó előkészítő munka
eredményei alapján, a szobrok gondozásával
megbízottak, a főváros képviselőivel egyetértésben
úgy döntöttek, hogy a hét vezér szobrát sürgősen
fel kell újítani. A felújítási munkák jellegükből
adódóan nem voltak helyszínen végezhetők. Ezért
1995. március második felében mind a hét szobrot
elszállították a Szobor és Színesfém Kivitelező Kft.
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telephelyére, ahol a munkákat felkészült szakemberek végezték (a munkával 1996. március közepére készültek el).
A restaurátoroknak és a kivitelezőknek szobrok
felújításának és restaurálásának munkafolyamatában is segítséget nyújtott a Bayati. Ennek során
alapvetően a konkrét károsodási hely környezetében az anyag és az alkalmazható technológia
kiválasztása volt a fő feladat, de a felújítási folyamat egyes lépéseinek figyelemmel kísérése is a
Bayati feladata volt.
Gábor arkangyal szobrának szemrevételezése
alapján elegendőnek bizonyult a helyszínen végrehajtható tisztítás, illetve felületvédelem. Ennek
során a Szent Koronát és az apostoli kereszt felső
részét újraaranyozták, illetve pótolták az apróbb
hiányzó részeket (pl.: a koronáról lelógó kilenc
láncot). Felújították a villámhárító rendszert, és a
szobor savmentes viaszos felületvédő bevonatot
kapott.
A SZOBROK VIZSGÁLATÁNAK NÉHÁNY EREDMÉNYE
A szobrok Bayati által folytatott átfogó vizsgálata két nagyobb részből állt: a helyszíni és a laboratóriumi munkákból. Ezek egyrészt mintavételezéses laboratóriumi, másrészt roncsolásmentes
helyszíni vizsgálatokból álltak.
A helyszíni vizsgálatok sorában a szemrevételezés eredménye volt a legmegdöbbentőbb. A
szobrokon már messziről is jól látható foltozások
voltak. A többnyire szögletes alakú foltok színe és
ahogyan az már akkor is sejthető volt, anyaga
eltért az öntvényétől, a folt közvetlen környezetétől.
Ennek hatása nem csak látványzavaró, hanem
nyílván korróziós szempontból is kedvezőtlen. A
korábbi, kampányszerű foltozásos javítások során
néhány lyuk itt is, ott is kimaradt. A lyukak általában nem befolyásolnák jelentősen a szobrok
állapotát, ettől még nem omlanának össze.
A hét szobor esetében nem lehetett az „általában" megállapításra hagyatkozni. A lyukak egy
részén keresztül ugyanis jelentős mennyiségű víz
jutott a szobrok belsejébe, ahol az, hosszú ideig
pangó állapotban maradt. Figyelembe véve a
savas esők és a kipufogógázok ismert hatását,
nem szükséges hosszasan ecsetelni ennek káros
következményeit.
Az
általános
és
napi
rendszerességű pára kondenzáció már csak a
folyamatos utánpótlást eredményezte. Ezek együttes következménye, hogy többnapos teljesen
száraz, napsütéses időszak után is szivárgó nedvességet lehetett látni a szobrok felszínén. A
nedvesség kisebb része a lovak hasánál, az
öntvénydarabok összeillesztési vonala mentén
szivárgott ki.
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Elszomorítóbb volt azonban a lovak lábának
látványa (2. ábra). Nem volt olyan szobor, amelynek mind a négy lólába ép lett volna. A jellemző az
volt, hogy mind a négy lóláb repedt. A repedések
többségéből diszkréten szivárgott a fémionoktól
erősen elszíneződött nedvesség. A szemrevételezéskor még elképzelni is alig lehetett, hogy mi
tudja a szobrokat álló helyzetben tartani. A szobrász keze nyomán a szél lágy fuvallatától lengedező lófarkak csaknem valódi lengedezésbe kezdtek,
hiszen tőben mindegyik repedt volt. Ez annál
inkább kritikus jelenség, mivel a helyszínen észlelt
nyomok szerint a szobrokat rendszeresen mászókának használták. Volt olyan szoborrészlet is, amin
egyértelműen látszott, hogy a letörés határán van.
Az egyéb helyszíni vizsgálatok (radiográfiás,
ultrahangos, endoszkópos, füstjelzős és mágneses
vizsgálat) eredményei, illetve a vizsgálati tapasztalatok alapján megerősödött a korábbi feltételezés:
műszaki szempontból minden szobor egyedi
jelenségként kezelendő. Sem szerkezeti felépítésük, sem állapotuk, sem a korábban végzett javítások szakszerűsége, eredményessége szempontjából nem lehetett azokat tipizálni, egységesen
kezelni.

anyag volt. Főleg a lovak lábában (kb. combközépig), de gyakran a lovak nyeregtakarójában, esetleg fejében, általában a mélyebben tagolt öntvényrészekben, ahonnan nehéz a maghomokot eltávolítani.

A szobrok belsejében összetételét tekintve is
különböző, többnyire nedvességet tartó nemfémes

2. ábra A ló lába körberepedt

3. ábra Kond lovának jobbhátsó lába
Ez korróziós szempontból kifejezetten hátrányos körülmény, különösen, ha figyelembe veszszük, hogy a lovak lábában acél merevítő rudak
voltak. Szerencse, hogy az öntvények átlagos
falvastagsága még, mindig több mint 6 mm, így a
károsodások „könnyen" javíthatók. Azt is látni
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kellett azonban, hogy a szobrok javításának elhúzódása esetén a korróziós folyamatok sebessége
valószínűleg eltérően alakult volna. Nehezen volt
becsülhető, mi következik be korábban: a) a tartó
funkciójú (főleg acél) elemek károsodása miatt
szoborrészletek vagy komplett szobrok rogynak
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meg, vagy b) a bronzöntvények oxigéndús savas
közegben zajló lokális korróziója általánossá válik,
egyre több helyen vékonyodik el oly mértékben,
hogy javításuk illuzórikussá válik. Legvalószínűbb,
hogy a két károsodás együttes következményeivel
kellett volna számolni.
Laboratóriumokban a helyszínen vett minták
(mintánként 1-2 mm3) vegyi összetételének meghatározásával, a korróziós termékek kristályos
fázisainak röntgendiffrakciós és mikroszkópos
vizsgálata volt a cél. A vizsgálati eredmények
szerint a szobrok anyaga a vörös-ötvözet néven
ismert rézötvözet családba sorolható. Szabvány
szerinti megjelölésüknek nincs nagy jelentősége,
hiszen abban a korban ezekre az ötvözetekre
Magyarországon nem volt érvényes szabvány. A
METALCONTROL Kft-ben atomabszorpciós módszerrel (3410 ICP típusú ARL Spektrométer)
végzett elemzések szerint a szobrok anyagának
vegyi összetétele nem csak szobronként, de
öntvénydarabonként is jelentősen különbözik.
Érdemes a Millenniumi emlékmű és a Halászbástyán álló Szent István emlékmű bronz anyagának összetételét összehasonlítani. A Hősök terén
lévő alkotásokban az antimon tartalom ~0,3%, a
Szent István szoborban csak ~0,03%. Az uralkodók szobrai között azonban Károly Róberté külön
figyelemre méltó. Annak cink és ólom tartalma
rendkívül kicsi (Zn: 0,09%, Pb: 0,11%), ón tartalma
viszont kiemelkedően nagy (Sn: 7,8%). A többi
uralkodó szobrának és a domborművek anyaga
egyébként nagyon hasonlít a Hét vezér szobrainak
anyagához.
Károly Róbert szobrát 1905-ben öntötték, amikor Szent Istvánét. Szent István szobra az akkori
értelemben tiszta ónbronzból készült, kb. 8% óntartalommal. Tudjuk, hogy az öntési technológia
következtében, a szobordarabok öntése során
akár 30-40% visszajáró hulladék is képződik a
beömlő rendszer, felöntések stb. miatt. Elképzelhető, hogy Szent István szobra után öntötték Károly
Róbertét, amihez a korábbi (Szent István) öntés
visszajáró hulladékát használták, ami egyébként
„nemesebb” ötvözet, amit ágyúbronznak is neveznek. Lehetséges, hogy Szent István szobrának
megrendelésekor a szobor anyagaként kikötötték
az ágyúbronzot, az Árpád emlékmű esetében csak
a bronzot. Így lett Károly Róbert szobrának anyaga
is ágyúbronz.
Nagyon tanulságos volt a röntgendiffrakciós
vizsgálatok eredménye is. A szobrokról vett korróziós mintákat öt csoportba lehetett sorolni. A
könnyebb áttekinthetőség érdekében érdemes az
eredményeket táblázatban áttekinteni.
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A Hét vezér
szoborcsoport
Minimum
Maximum
A kolonnád
Minimum
Maximum
Szent István
Minimum
Maximum
Szent István
Minimum
Maximum

Cu
[%]
78,71
87,7
Cu
81,1
91,9
Cu%
90.61
91.59
Cu%
90.61
91.59

Sn
[%]
4,92
8,93
Sn
3,81
7,8
Sn%
7.96
9.03
Sn%
7.96
9.03

Pb
[%]
3,67
5,94
Pb
0,11
4,51
Pb%
0.12
0.14
Pb%
0.12
0.14

Zn
[%]
2,08
8,32
Zn
0,09
10,15
Zn%
0.085
0.11
Zn%
0.085
0.11

1. táblázat A Millenniumi emlékmű és a
Halászbástyán álló Szent István emlékmű
bronz anyagának összetétele
A 2. táblázatban szereplő adatok könnyen magyarázhatóak a bronz korróziójával kapcsolatban
ismert lenségekkel. Jellemző a savas, nagy SO24-ionkoncentrációjú közegben képződő termékek,
az antlerit és a kalkantit jelenléte. Azokon a helyeken, ahol a szobor felületét nem mossa eső, és
nehezen szárad, ott vastagabb, laza korróziós
termék tudott kialakulni. Természetesen a vastag
korróziós rétegnek a szobor felőli része szárad
meg legutoljára és a savas eső beszáradása során
ott alakul ki a legnagyobb savkoncentráció.
Az anglezit 10%-nál kisebb mennyisége megfelel a bronz összetétele alapján várható értéknek.
Azokban a mintákban, amelyekben jelenléte nem
volt kimutatható, vagy lemosta az eső, vagy a
rézvegyületeknél kisebb mobilitása következtében
nem jutott el a vastag korróziós termék felszínére.
A foltozások és illesztések korróziós termékei
jellemzően több anglezitet tartalmaznak, mint a
szoboranyagé (3. táblázat). Ez abból fakad, hogy a
foltok a szokásosnál lényegesen nagyobb ólomtartalmúak, illetve, hogy az illesztési vonalak esetenként fémólommal vannak eldolgozva. Egy esetben
olyan illesztési vonalat is lehetett találni, amelyben
80% grafit volt a réz és az ólom korróziós termékei
mellett. Ez többfélképpen is kialakulhatott. Vagy
bronzport kevertek a grafitos masszába (pl. a
kívánt színhatás elérésére), amelynek korróziós
termékei helyben maradtak, vagy a megszáradt
grafitos töltőanyagra máshonnan folyt rá a szobor
korróziós terméke.
A korróziós termékek további jellegzetessége
az átlagosnál nagyobb brochantit tartalom, ami a
kevésbé savas közegre utal. Ez kétféleképpen is
magyarázható. Egyrészt az átlagostól eltérő ötvözet összetétellel, másrészt azzal, hogy ezeken a
helyeken a többiekhez képest lényegesen vékonyabb a korróziós réteg, tehát a savas eső nem itt
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töményedik be száradása során. Ezek a szoborrészek nem „áznak" a betöményedett savas közegben. Ezeknek a helyeknek az átlagoshoz képest

esetenként kedvezőbb korróziós viszonyait jellemzi
a szokásosnál nagyobb mennyiségű kuprit jelenléte is.

A mintavétel helye
Árnyékos hely, közel függőleges felület (Tas nyeregtakarója, külső felület)
Árnyékos hely, közel függőleges felület (Tas lovának oldala, külső felület)
Árnyékos, fölülről takart, védett hely; vastag, laza korróziós
termék (Tas nyeregtakarója)
Teljes takarásban lévő, nyirkos, árnyékos hely; vastag
korróziós termék levegő felöli rétege (Tas nyeregtakarójának belső oldala)
Teljes takarásban lévő, nyirkos, árnyékos hely; vastag
korróziós termék szobor felöli rétege (Tas nyeregtakarójának belső oldala)

Antl
[%]

Angl
[%]

Gyps
[%]

Quar
[%]

70

5

20

5

60

10

10

3

95

2

2

5

2

10

70

10

20

Chlc
[%]

70

2. táblázat A szobrok felületének korróziós termékei
(Antl: antlerit, Cu3(SO4)(OH)4; Angl: anglezit, PbSO4; Gyps: gipsz, CaSO4•2H2O; Quar: kvarc,
SiO2; Chlc: kalkantit, ill. rézgálic, CuSO4•5H2O;)
A mintavétel helye
Tarka folt (Tas lovának sörénye)
Öntvény illesztési vonal (Tas, köpeny
és nyeregtakaró találkozása)
Öntvény illesztési vonal (Tas lábának
és a ló testének találkozása)
Átlagos kinézető foltról származó
minta (Tas lovának lába)
Kilazult foltról származó minta (Tas
lovának lába)
Folt, Tas lovának nyeregtakaróján

Antl
[%]
25

Angl
[%]
20

Quar
[%]
3

40
5

10

20

10

25

Lead
[%]
20

Broc
[%]
25

Grph
[%]

5

80

Cupr
[%]

Chlc
[%]
3

60

5

50

15

30

40

30

30

40

5

3. táblázat Foltozások, javítások, öntvény illesztési vonalak korróziós termékei (Antl: antlerit,
Cu3(SO4)(OH)4; Angl: anglezit, PbSO4; Quar: kvarc, SiO2; Lead: ólom, Pb;
Broc: brochantit, Cu4(SO4)(OH)6; Grph: grafit, C; Cupr: kuprit, Cu2O; Chlc: kalkantit, ill.
rézgálic, CuSO4•5H2O)
A szobrok külső felszínén több helyen látszott a
jellegzetes vörösesbarna szín, jeléül annak, hogy
ott, a bronz korróziós termékein kívül a vas korróziós termékei is előfordulnak (4. táblázat). E helyek
egyik része a formázási gyakorlatban alkalmazott
homokszög végének megfelelő méretű és kiterjedésű, másik része a 15-25 mm átmérőjű csapok (a
szobordarabok
összeszerelésekor
használt
huzatószegek) vége. Jellemző korróziós termék a
goethit, a maghemit és a lepidokrokit. A kvarc a
szállóporral kerül a korróziós termékek közé. A
fémréz jelenlétének két magyarázata is lehet. Vagy
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a mintavétel során a lyuk széléről kapart korróziós
termék közé kevés bronz is került, vagy elektrokémiai úton a rézvegyületekből fémréz cementálódott
a „vasra".
Megjegyzendő, hogy korróziós termék képződésére az acél-bronz érintkezési helyek a legkedvezőtlenebbek, itt a legnagyobb a korrózió sebessége. A vas elektrokémiai szempontból kevésbé
nemes anyag lévén, a réznél gyorsabban korrodál
(általában ezért mennek gyorsan tönkre a tartó,
rögzítő szerepet játszó acélelemek). A szobrok
esetén azonban a szivacsos rozsdában megtapa-

www.anyagvizsgaloklapja.hu

16

2011/1-2
dó nedvességben még oldott rézionok is vannak,
amelyek az ismert folyamat során kicementálódnak
az elemi vas felületén. Ez a kicementálódott réz
laza szerkezetű, nem védi meg az acélt a további
korróziótól. A cementálódás során az oldatban

csökken a rézionok koncentrációja, így újabb és
újabb rézionok beoldódását teszik lehetővé. Nagyon leegyszerűsítve a folyamatot úgy is mondhatjuk, hogy nedves közegben és oxigén jelenlétében
az acél és a bronz „megeszi egymást".

4. ábra Szemmel láthatóan vas korróziós termékek (huzató szegek végei a szobor felületén)

A mintavétel helye
Tas lábszárán lévő mélyedésből vett minta

Quar
[%]

Goet
[%]

Cu
[%]

5

90

5

Magh
[%]

Tétény lovának combján lévő mélyedésből vett minta

95

5

Előd nyeregtakaróján lévő mélyedésből vett minta

85

5

Lepi
[%]

10

4. táblázat A szobrok láthatóan vastartalmú korróziós termékei (Quar: kvarc, SiO2; Goet: götit,
FeO(OH); Cu: réz; Magh: maghemit, Fe3O4; Lepi: lepidokrokit, FeO(OH))
A szobrokon egy-egy helyen 1 cm-nél vastagabb korróziós termék is található volt (5. táblázat). Ezek színe a szürkésfehértől a szürkésrózsaszínig terjed. Jellemzően a gazdag vízutánpótlású helyeken alakultak ki.
A szobor állékonysága szempontjából egy kevésbé aggasztó jelenség a Kond nyeregtakaróján
képződött „kinövés". Itt ugyanis „csak" arról van
szó, hogy a nyeregtakaróban összegyűlt folyadékban oldódott a szobor anyaga, ami a takaró
egyik alsó részén utat talált magának, és lassan
szivárgott a szabad, szél fújta oldalra. A szállóporral érintkezve az oldott rézvegyületekből gipsz
képződött. Mivel több hete nem volt eső a mintavétel előtt, valószínű, hogy a szivárgó folyadék
kémhatása már erősen savassá vált, amit a
kalkantit jelenléte is alátámaszt.
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Aggodalomra adott viszont okot a Huba lovának bal hátsó lábszáráról származó korróziós
termék összetétele. Ebben ugyanis már jelentős
mennyiségű volt a vas korróziós terméke, a götit
is, ami azt jelenti, hogy a lábat merevítő belső
acélváz is korrodált. Nagyon valószínű, hogy a
lovak lábában hosszú ideig pangott a nedvesség,
ami jelen esetben a ló lábát kitöltő anyagon átszivárogva, egy hosszú repedésen keresztül jutott a
szobor külső felszínére. A minta levételekor az
anyag erősen nedves, a vizes táblakrétára emlékeztető tapintású volt. Azt, hogy a folyadék jelentős mennyiségű rezet oldott, bizonyítja a 8% cuprit
jelenléte a korróziós termékben.
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Antl
[%]

A mintavétel helye
Huba lovának lábán hosszan elnyúló „kinövés” levegő oldali része
Huba lovának lábán hosszan elnyúló „kinövés” szobor oldali része
Kinövés Kond nyeregtakarójának belső
oldalán

5

Gyps
[%]

Quar
[%]

90

1

75

2

90

1

Chlc
[%]

Cupr
[%]

Goet
[%]

Jaro
[%]
5

8

15

1

5. táblázat 1 cm-nél vastagabb „kinövések” a szobrok felületén (Antl: antlerit, Cu3(SO4)(OH)4;
Gyps: gipsz, CaSO4•2H2O; Quar: kvarc, SiO2; Chlc: kalkantit, ill. rézgálic, CuSO4•5H2O; Cupr:
kuprit, Cu2O; Goet: götit, FeO(OH); Jaro: jarozit, KFe3(SO4)2(OH)6)
A szobrok egyes üregrészeiben eltérő állagú
szilárd anyag volt található (6. táblázat). Színük
jellemzően vöröses szürke. A röntgendiffrakciós
elemzés alapján tudható, hogy színét a jelentős

A mintavétel helye
Előd lovának farkából vett szemcsés minta
Árpád nyeregtakarójából származó szemcsés
minta
Árpád lovának bal hátsó lábából származó
málékony anyag
Előd lovának patájából kikapart szilárd
anyag

mennyiségű réz-oxid erősen befolyásolja. Ez a
rézoxid feltehetően a szobor anyagából származik,
mivel a nedves, nyirkos anyag jelenlétében a
szobor belső felülete oxidálódik, korrodál.

Gyps
[%]
60

Quar
[%]
30

Cupr
[%]
10

Chlc
[%]

Albi
[%]

Illi
[%]

59

15

5

5

20

5

30

35

5

5

5

20

85

1

3

Jaro
[%]

10

6. táblázat A szobrok belső üregeiből származó minták (Gyps: gipsz, CaSO4•2H2O; Quar: kvarc,
SiO2; Cupr: kuprit, Cu2O; Chlc: kalkantit, ill. rézgálic, CuSO4•5H2O; Albi: albit, NaAlSi3O8; Illi:
illit, (K,H3O)Al2SiO3Al10(OH)2; Jaro: jarozit, KFe3(SO4)2(OH)6)
Érdemes összehasonlítani Árpád és Előd szobrának belsejéből származó anyagok összetételét
(Árpád szobrát 1912-ben öntötték, Elődét 1928ban), mivel ezek eredeti formázóanyagnak tűnnek.
Lényeges különbség, hogy a korábban öntött
szoborban talált por tartalmaz kalcitot, albitot és
illitet, amelyek közül az utóbbi kettő földpát, illetve
földpát mállástermék, amit feltehetően agyagként
adagoltak a formázóanyaghoz. Az Előd lovának
farkából származó formázóanyag lényegében
gipszből és homokból áll, eltekintve a bronz korróziós termékétől, a cuprittól.
A lovak lábában a merevítő vázon kívül szilárd
töltőanyag is volt. Ezt kopogtatással is meg lehetett
állapítani. Ebből a szilárd anyagból csak egy
helyen sikerült jól értékelhető mintát nyerni, Előd
lovának jobb hátsó lábából, ahol az öntvényen lévő
repedés már annyira szétnyílt, hogy a résen keresztül a bronz megsértése nélkül is lehetett mintát
kaparni. Ez a mintavétel volt egyébként a legnehezebb, mert szikével egyáltalán nem lehetett anyagot leválasztani, csak a keményfém-betétes szerszám hegyével erőszakoskodva. A röntgen-
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diffrakciós vizsgálatok eredményei szerint a ló
lábában lévő töltőanyag kevés agyagot tartalmazó
gipsz. A szobrok belsejéből származó minták
alapján arra lehet következtetni, hogy az I. Világháború előtt és után alkalmazott formázási technológia, formázóanyag nem volt azonos.
Igazán látványos volt a korróziós termékek
scanning elektronmikroszkópos vizsgálata is.
Nyilvánvaló, hogy jelen esetben a kristályos állapotú vegyületek, korróziós termékek folyékony fázisból kristályosodnak ki, illetve az egyik kristályos
állapotú vegyületből a másikba való átmenet oldott
állapoton keresztül történik, aminek természetesen
sokféle hatása van. A folyamat egy része könnyen
szemléltethető Tas lovának jobb oldalán lelógó
nyeregtakaró (közel függőleges rész) külső és
belső oldaláról vett korróziós termék mintáinak
vizsgálati eredményeivel. Ez egy öntésből származó üreges öntvénydarabnak két külső felszínét
jelenti, tehát a bronz vegyi összetétele csaknem
azonos a két mintavételi helyen.
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5. ábra Korróziós termékek elektronmikroszkópos képei a kristályosodás különböző stádiumaiban
A nyeregtakaró mindig árnyékos oldalán a száradás és a kristályosodás lassabban megy végbe,
mint a külső, időnként napsütötte oldalon. A mindig
árnyékos oldalon a nagy ionkoncentrációjú folyadék tovább reagál a bronzzal, ezért a külső oldalhoz képest más fázisok alakulnak ki, és mellesleg
nagyobb méretű kristályok tudnak növekedni.
Az eltérő ionkoncentráció hatását, ami a száradási
sebesség
különbségéből
adódik,
a
röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményei is
mutatják (2. táblázat). A gyorsan száradó külső
oldalon nincs kalkantit, a belső, nehezen száradón
akár 70% is lehet. Ez két dolognak tulajdonítható.
Egyrészt, hogy a nagy szulfátion-koncentrációjú
folyadék sokáig reagál a bronzzal, elegendően sok
idő áll rendelkezésre a reakciók lejátszódásához,
másrészt az eső nem tudja a vízben egyébként jól
oldódó kalkantitot lemosni a szoborról, hiszen
esőtől védett részről van szó. A gipsz-és a kvarctartalomban mért különbség alapvetően azzal
magyarázható, hogy a szél a különböző helyekre
különböző mennyiségű szállóport képes hordani.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szabadtéri bronz alkotások vizsgálata az
anyagvizsgálat egyik speciális területét jelenti.
Több oka van annak, hogy a vizsgálatok során
nem lehet a szokásos módszereket alkalmazni,
hogy ezeket a vizsgálatokat speciális módon kell
alkalmazni. Ezek között a legfontosabb, hogy a
vizsgálandó anyagot műemlékként kell kezelni,
tehát azoknak a módszereknek van elsőbbsége,
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melyek az alkotásokat megkímélik, vagyis a
roncsolásmentes vizsgálatoknak. Helyesen csak
akkor járhatunk el, ha a szobrok születésének
történetét is ismerjük, hiszen számos fölösleges
vizsgálatot spórolhatunk meg.
A roncsolásmentes vizsgálatokat a szobrok
szempontjából kell értékelni. A felületükön kialakult
korróziós termékekre már nem érvényes a védelem, vagyis azok eltávolíthatók (pontosabban a
restaurátor szakemberek által szisztematikusan
eltávolítandók). A cikkből kiderül, hogy ezeknek a
korróziós termékeknek a vizsgálata, a vizsgálati
eredmények értékelése, értelmezése alapján
nagyon sok információhoz lehet jutni a szobor
belsejében lévő anyagokról, azok állapotáról, ill. a
belsejében zajló folyamatokról anélkül, hogy a
szobrot meg kellene nyitni.
Természetes, hogy a korróziós termékek alapos vizsgálata mellett a hagyományosan
roncsolásmentes vizsgálómódszereknek is nagy
szerepe van. A Hősök terén és a Halászbástyán is
számos
módszer
(ultrahang,
radiográfia,
termovízió, mágneses tér) segítette a restaurálási
munkák előkészítését, tervezését és végrehajtását. Ezek a módszerek nem helyettesítik, hanem
kiegészítik egymást.
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