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SZAKAL ERNŐ 

A BUDAVARI GÓTIKUS SZOBORLELET SÉRÜLÉSEINEK ÉS ELTEMETÉSÉNEK 
JELKÉPRENDSZERE 

Mottó: 
Was ist das Schwerste von allem? 
Was dir das leichteste dünket; 
Mit den Augen zu seh'n, 
Was vor den Augen dir liegt. (Goethe) 

(Mi a legnehezebb mindenek előtt? 
Az, mi neked legkönnyebbnek tűnik; 
Szemeiddel hogy meglássad, 
Azt, ami szemed előtt fekszik.) 

Bevezetés 

A budavári gótikus szoborlelet nemcsak a magyaror
szági művészetnek egyedülálló együttese, a középkori 
szobrászat lenyűgöző darabjai, hanem tanúi e kor tár
sadalmi feszültségeinek, a lázadásnak épp úgy, mint az 
eretnekségnek és a bosszúnak. 

A reám bízott restaurálási munka a fokozott szellemi 
koncentráltságot épp úgy megkívánta, mint a gyakorlati 
fizikai munkát. Ezért, és a szakmai korlátok miatt csak 
olyan kísérő leletekről szereztem közvetlenül tudomást, 
melyek kőből voltak, mint a fenőkő, az építészeti mo
dell, a hypocaustum dugók és az építészeti faragványok. 
Számomra már akkor nyilvánvaló volt, hogy az egész 
szoborlelet anyag a királyi műhellyel valamilyen közvet
len vagy közvetett kapcsolatban áll. Jól ismertem már az 
egész faragott kőanyagot, de számos tényezőre nem fi
gyelhettem fel kellőképp. 

Az első szakpublikációk 1976-ban jelentek meg. 
A „Corvina" kiadásában Zolnay László írása, melyhez 
társszerzőként én is közöltem megfigyeléseimet1, és 
Marosi Ernő művészettörténeti tanulmánya az „Acta"-
ban , írásában többször utalva a műhely vonatkozásokra 
is. 

A restaurálási munka dokumentációját 1977 február
jában adtam le a Budapesti Történeti Múzeumban, szá
mos fényképpel és részletes leírással 

Még ez évben jelent meg a Budapest Régiségei a buda
vári szobrok ismertetésével. 

A régészeti feltárás főtémája mellett a függelékben 
„Megfigyelések, adatok és következtetések az 1974 évi 
szoborlelet értékeléséhez" címmel újra fel kívántam 
hívni a figyelmet azokra a tárgyi tényezőkre, melyeket 
észleltem , közzétéve ezeket a továbbkutatásokhoz. 

A régészeti tanulmányt a Budapest Régiségei főszer
kesztője mint vita anyagot adta közzé. 

Úgy vélem, vitatkozni lehet feltevéseken, elméleteken 
és elgondolásokon, de nem képezhetik vita tárgyát a té
nyek, melyek a szobor anyagnál lényegében a követke
zők: 

1. A régész közlései a leletkörülményekről, az ásatási 
fotók, valamint a kísérő leletanyag. 

2. A töredékekből összeállt torzók hiányosságai, a 
szándékos csonkítások és széttörések, a kopások és égé
sek, valamint a betétezések és csapozások, a többszöri ja
vítások tényei. 

3. A faragás és festés befejezettsége ill. befejezet-
lensége: annak bizonyítéka, hogy mely szobrok lehettek 
felállítva Ül. melyek nem kerülhettek végleges helyükre. 

4. A műhely szerepére vitathatatlanul utaló modell 
faragványok. 

Vannak azonban vitatható kérdések, melyek szakis
mereteket tételeznek fel, ilyenkor az illetékes szakember 
véleménye a döntő. Mint az állatcsontok meghatározása 
sem a régész feladata, úgy a faragás befejezetlenségének, 
a véletlen vagy szándékos sérüléseknek megállapítása is 
túlesik szakterületén. 

A budavári szoborlelet restaurálása számomra 
rendkívüli feladat volt. Megfigyeléseimet mindig nyíltan 
közöltem, de állandóan egy Jelképes" falba ütköztem, 
mert amikor a kőfaragványokról, a leolvashatókról ré
gész és művészettörténész barátaimnak beszámoltam, az 
állandóan visszatérő, jóakaratú refrén az volt, hogy mi
lyen írott adatokra tudok hivatkozni megfigyeléseim alá
támasztására. 

Nekik köszönhetem, hogy a kövek mellett könyvek 
gyűltek fel, melyek révén eljutottam a képrombolás té
májához, a középkor és a humanizmus egybefolyó életé
hez, ezek szimbolizmusához, a vakhit túlzó kinövéseihez, 
és a felvilágosultság babonáihoz, közöttük éles határvo
nalat nem találva. 

Ez újabb kutatások előtt a következők voltak megál
lapíthatók: 

1. Mintegy 50—60 szobor töredékei kerültek elő, és 
egy szobor sem vált teljessé. 

2. A szándékos pusztítás nyomai egyértelműen meg
állapíthatók, a szerszámnyomok alapján. 

3. A többszöri javításokat a becsapolt kezek, és az 
egyéb betétdarabok szemmel láthatóvá teszik. 

4. A szentek szobrainál az ismertető attribútumok, a 
világiaknál a heraldikai támpontok hiányoznak. 

5. A szobroknak csak egy része volt terjesen festett, 
kész, felállított. 

6. A legtöbb szobor befejezetlen, nem készre fara
gott, teljesen festetlen vagy csak részben kifestett. 

7. Sok töredék megégett vagy megkopott. 
8. Több töredék és faragvány a műhely közvetlen 

jelenlétére utal. 
9. A leletkörülmények oknyomozó vizsgálatára sor 

nem került. 
10. A kísérő leletek regisztrálásán kívül azok értelme

zésével egyoldalúan foglalkoztunk. 
És most új szempontok szerint nézzük át azt az 

anyagot, mely már publikálásra került. 
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A befejezett, kész szobrok sérüléseiről 

A középkorban elvárták, hogy egy szobor „olyan le
gyen, mintha élne"6, ép legyen, helyes arányú és tökéle
tes, mert ami csonka az rút, és szép az, aminek ragyogó 
színe van. Kiváló példaként ilyen volt a Champmol-i ko
lostor kerengőjének kútja, egy kálvária csoporttal ko
ronázott mű, melynek alépítménye megmaradt, és a di-
joni Mózes kútként ma is világhírű. 

A leírásokból tudjuk, hogy a kiváló szobrászok, Claus 
Sluter és társa, Claus de Werwe munkája akkor vált „be
fejezetté", amikor Jean Maleweel a festő és a Kölni 
Hermann az aranyozó nem takarékoskodva a színek har-
sogásával és az arannyal, a középkori realizmus jegyében 
- elképzelhető hogy szertartásosan - az aranykeretű 
szemüveget Jeremiás próféta orrára illesztették . 

Az egyház képtiszteletére az is fényt vet, hogy 1418-
ban a pápai legátus mindenkinek bűnbocsánatot engedé
lyezett, aki e művet áhítatos lélekkel tekinti meg. 

A budavári szobrok feltárásánál egy teljesen kész és 
felállított szobornak előkerült a talplemeze csonka cipő
orrokkal, a boka felett eltörve, két külön cipőorr, egy 
alsó lábszár a térddel, és a csípő. Ez utóbbiról annak ide
jén a következőket írtam le: „A csípőtorzó jobb oldalán 
hatalmas baltacsapások félreismerhetetlen nyomai látha
tók. Ez ütések okozta sebek az odasújtó ember gyűlö
letét, pusztító dühét tükrözik, és bár a szobor nagy érté
kű művészi alkotás volt, azt mint művet nem értékelte 
annyira, hogy bosszúját és megtorlásvágyát az fékezte 
volna". Akkoriban azt hittem, hogy „itt nincs utasításra 
végrehajtott parancsteljesítés, hanem az egyén vagy kö
zösség önbíráskodása, ítélete" (1. kép). A többi töre
dékből és egy kettőskeresztes címerdarabból, melyen 
felül az azt fogó kéz ujjnyomai egy azonosító ujjheggyel 
is előkerültek (2., 3., 4. kép) arra következtethetünk, 
hogy a kompozíció hasonló volt Szent Vencel St. 
Vid székesegyházban álló prágai szobrához (5. kép). így 
feltételezhető, hogy egy királyszobor töredékei kerültek 
elő, melyekről az is valószínűsíthető, hogy Nagy Lajos 
szobráról van szó, mely a királyi kápolnában állhatott. 

A legteljesebb szobor, az ún. Ép Apostol jobb kézfeje 
hiányzik (6. kép), míg bal kézfeje külön készült kiegészí
tés, kőcsappal becsapoltan (7. kép), egy egyszeri javítás 
tényeként. Az orra vésővel levágott (8. kép). 

Egy apostol vagy próféta alaknak (10. kép) hiányzik a 
feje, a bal keze és a jobb lábfej, letörten. A jobb kézfej 
külön betétdarabként, nem a szoborral együtt készült, 
javítás (9. kép). 

Hiányzik a feje, a jobb kéz ujjai és bal kézfeje egy 
apostol vagy próféta alaknak (11. kép). A bal kézfej itt is 
külön betétdarab, úgy hogy az elveszett kézfej kőcsapja 
nem nyúlik be a csaplyuk teljes mélységéig, ott egy kü
lön kis csap/darab van. Lehet, hogy ez már a kétszeri ja
vításra utal. Alig magyarázhatók a figura jobb lábfejénél 
a törésfelületre történt ráfestések. 

Az úgynevezett könyves szent teste combközéptől 
lefelé hiányzik, le van törve bal kézfeje, el van roncsolva 
jobb alkarja és a felkar egy része (12. kép). Javítás nyo
mai nem fedezhetők fel, a bal kézfej letörése tehát az el-
temetődés csonkításaival van kapcsolatban. 

Egy úgynevezett könyves alaknál az orr mellett a felső 
ajkat is kicsorbították (14. kép), mint társánál, melynél 
a vésőnyomok különösen a felső ajaknál figyelhetők meg 
(13. kép). 

Egy további úgynevezett apostol vagy próféta alak 
(15. kép) feje és bal kézfeje hiányzik, mely ugyancsak 
csappal volt beépítve, de meglepő módon, mert az al
karba beépült egy kő-csap, az egyenesen le van vágva, és 
egy furatlyuk van benne. Mindezekből arra következtet
hetünk, hogy e figura bal kézfejét letörték, majd kijaví
tották egy kőcsappal egybefaragott kézzel pótolva a 
hiányt. Majd egy későbbi időpontban ezt a kezet is letör
ték, az alkarban maradt kőcsapot síka faragták, az újabb 
kézfej rögzítését egy fémcsappal oldva meg. Hogy ez el
készült volna, az nem bizonyítható. 

Az úgynevezett kékpalástos szent nő szobra a sérülé
seket és javításokat illetően a legbeszédesebb (16. kép). 
Hiányzik a feje és kézfeje, és letört a talplemez egy része. 
Azt láthatjuk, hogy a letört fejet és jobb vállát pótolták 
(18. kép), a gondosan megfaragott illesztési felületek és a 
furatlyuk a nyaknál ezt bizonyítják. Lehet, hogy a fej-ki
egészítés is elkészült, és akkor veszik el újra, amikor ke
zeit letörik. Mivel magyarázzuk azonban meg azt az in
dokolatlannak látszó ráfaragást a jobb karról lehulló 
drapériánál és a talplemeznél, melyek szakember kezétől, 
vésőjétől származnak? 

A B.T.M. tanulmányi raktárában még legalább öt ha
sonló méretű egyházi szoborra utaló töredék vagy töre
dékcsoport van, melyek kész szobrokként egy bizonyos 
ideig betöltötték szerepüket, valószínűsíthetően — a ki
rályi kápolnában. A csonkítások és javítások egymásutá
niságát a következőképpen rekonstruálhatjuk. 

A királyi kápolnában (vagy másutt) állott szobrokat 
megcsonkítják, valamilyen ütő eszközzel letörnek ke
zeket (és fejeket is talán). A tettes egy „bennfentes" le
hetett, egy képromboló klerikus. A megcsonkított szob
rok a szobrászműhelybe kerülnek, ahol azokat kijavítják, 
új kezeket csapolva a szobortestekbe, és az így újra tel
jes szobrokat még egyszer felállítják. Egy bizonyos idő 
múlva újabb képrombolás színhelye a szobrok felállítási 
helye, de ez már súlyosabb, mert itt már biztos, hogy fe
jek is áldozatul estek, és több szoborra irányultak. Le
törtek már becsapolt kezeket is. A csonka szobrok me
gint a műhelybe kerülnek, ahol megkezdik azok kijavítá
sát, de innen útjuk már a szobortemetőbe vezetett, újabb 
sérülésekkel, melyeket a vésőnyomok és a széttörések 
igazolnak, és bizonyító erejűvé válnak a hiányzó részek is 
a meglévők mellett, ami a befejezetlen szobrokra is vonat
kozik. 

A befejezetlen szobrokról 

Ide tartozik minden olyan szobortöredék, melyre 
nem mondhatjuk azt, hogy olyan volt valaha, „mintha 
élne". Nem volt kifestve a középkori realizmus kívánal
mai szerint. 

Kirívó példa — a faragás befejezetlenségével — egy 
püspökszobor (17. kép), mely félbemaradtságával, a na-
gyolás szerszámnyomaival rávilágít a középkori szobrá-
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szók szoborfaragási módszereire, az „alia prima" fara
gásra, a formák kibontásának egymásutánjára épp úgy, 
mint a szerszámokra, melyeket használtak . 

A kisméretű egyházi szobrok egyike az úgynevezett 
„fehér Madonna", ez a csodálatos művészi alkotás (19. 
kép), melynek festetlensége amellett szól, hogy felállít
va nem volt, amit az újabban megtalált feje azzal is tanú
sít, hogy a koponya levágott síkján, s az abban lévó' 
furatlyukban csak tiszta kőfelületeket állapíthatott meg 
a restaurátor, Virág Klára. A szobornak hiányoznak a 
kézfejei, a gyermek Jézus, és a jobb karjáról leomló 
drapéria, melynek csak néhány elszíneződött, égett tö
redékét sikerült azonosítani (20. kép). A festett egyházi 
szobroknál kétségtelen az, hogy az eltemetődés előtt két
szer csonkították meg azokat, míg végül széttörve és nem 
minden részükkel kerültek kivetésre; tehát háromszori a 
sérülések keletkezése. A fehér Madonna legfeljebb 
kétszer szenvedett kárt. Először a műhelyben, egy kép
romboló aktus során, amikor leüthették kezeit és a gyer
meket. A nyakánál és orcáján lévő vésőnyomok szerint 
(22. '. kép)! már szakemberek is közreműködtek. 

Az egyetlen lovagalakhoz, melynek feje - a törésfe
lülettel - törzséhez azonosítható volt (21. kép), a raktári 
anyagban egy feszesujjú, alsó gombolású alkar és egy 
kéztöredék tartozik. Először a karjait verhették le, és 
jobb lábfejét, és később a fejét (bal alsó lábszára kiegé
szítés). 

Egy másik nagyalakú lovagnak (23. kép) ugyancsak 
karjait verték le. A kézfejek itt visszaépíthetők voltak. 
Baltanyomok vannak a nyak törésfelületén, és a jobb vál
lán. Hiányzik a feje és lábai a talplemezzel. 

Levert kezek, hiányzó láb és fej jellemzi az egyik vi-
rágdíszövés lovagot (24. kép), melynek mellét vagdalták 
össze. A nyak törésfelületénél is baltanyomok láthatók. 

Az úgynevezett köpenyes lovag karjai és lábai hiá
nyoznak combközéptől lefelé (25. kép). Fejének és arcá
nak baloldala letört. A mély aláfaragások realizmusára 
mutat az, hogy az ágyéka előtt lévő drapéria alatt, here
zacskója is ki van faragva (26. kép). 

A harisnyanadrágos lovagtorzó deréktői lefelé szinte 
teljes, míg a felsőtestből semmiféle azonosítható töredék 
nem került elő (28. kép). Már hozzáépített a két alkar
töredék, melyek végződésében furatlyukak vannak, me
lyek teljesen tiszták voltak. Javítás előkészítését jelzik 
ezek? Ez esetben megvoltak még a kézfejek, és ha azok
ba is lyukat fúrnak, egy fémcsappal vissza is lehet épí
teni őket, de erre sor nem került. 

A mellvassal vértezett lovag (27. kép) a régebbi ural
kodói dinasztia egyik reprezentánsa. De ez nem mentet
te meg attól, hogy leverjék a fejét és lábait, és kezeit. 
A kard letört keresztvasa helyén is furatlyuk van a törés
felületben, mint a harisnyanadrágos lovagnál is az alka
rokban, üresen és tisztán. 

Egyedi a lovagalakok sorában az ún. „nagy fegyverte
len lovag" (29. kép). Jobb kezével az övét fogta, 
melynek az így takart részén a díszövnek három csonka
kúpszerű dísze mellett, két ilyen szakasz üres. Ide appli
káció volt tervezve. Hogy a befejezettségről nem lehet 
szó, az egyértelmű. Egy csészeszerü tárgyat tartó bal kéz
fej — e szoborhoz tartozhat. E szobornak azonban van 

még egy fontos része, és ez a háta. A mellkasnál még ép, 
de innen lefelé egy vályút faragtak bele (30. kép). Ez a 
szobor nem lehetett felállítva, tehát elesik az a feltevés, 
hogy „fülkében vagy falnál állt". És nem lehet az sem, 
hogy „súlyát csökkentsék, kifaragtak egy nagyobb dara-
bot"10. 

Ez a szobor egy ismert személyt ábrázolt, és akik a 
kivájást elrendelték, azok ezt célzattal tették. 

A köpenyes nőalak torzója (32. kép) is letört kezek
kel maradt ránk. A talplemezen a jobb lábfejének csak 
a helye van meg. Szerszámnyomok mutatják, hogy lábát 
elverték. A szobortest anyaga, faragástechnikája és mé
rete — egy női fej arci részéről (31. kép) — feltételezhe
tővé teszi, hogy e nőalak feje volt, melynek orra, két or
cája csonkított, ajka megvágott. 

A csípőből jobbra kilendülő felsőtest, és a bal hónalj 
alatti rész kifaragásának nyersesége Madonna-szobrot bi
zonyít (33. kép). Feje, a gyermek és a kezek, valamint a 
jobb alkar hiányzik. A számos töredékből — égett és 
épebb darabokból — összeépült egy olyan drapériarész
let, mely e szoborhoz tartozhatott — és a BTM. tanul
mányi raktárában van, mert a közvetlen kapcsolat nem 
volt bizonyítható. 

A Fehér Madonna (19. kép) festetlensége és a korona 
ráépítetlensége, mint erről már szó volt, kizárja azt, hogy 
a festett apostolszobrokkal együtt fel lett volna állítva. 
Nem zárhatjuk ki azt a feltevést, hogy a kis fehér Ma
donna egy művészien kidolgozott „előkép" vagy „min
ta" volt, tehát nem olyan „modell", amelyet mechani
kus módszerekkel, például pontozással másoltak, vagy 
nagyítottak volna. A középkorban ez nem volt szokásos, 
így minden figurális kőfaragvány egyedi darab. 

Hogyha összehasonlítjuk a „kis" és a „nagy" Madon
na törzsét, tudomásul kell vennünk, hogy — bár tükörké
pei egymásnak — mindkettőnél azonos a drapéria-kom
pozíció lényege (19. és 33. kép). További bizonyításhoz 
olyan fényképfelvételekre lenne szükség, melyeke szob
rokról azonos világításban és azonos nézetből — figye
lembe véve a tükörképet — készülnének. Nagyobb le
hetett a kompozíciós eltérés a gyermek Jézus alakjá
nak mozdulataiban. A kis Madonnánál annak jobb kar
ján ült, és bal kezével Mária fejkendőjébe kapaszkodva, 
csomóba fogva megemelte, a mozgás egy pillanatát rög
zítve. Jobb lábfejének a Mária test hastáján megmaradt 
lábujjak elegendő támpontot adnak ahhoz, hogy köze
lebbi analógiák felkutathatók legyenek. A nagy Madon
nánál a gyermek mozgása más volt, mert a fejkendő 
nincs csomóba fogva, és az egyik lábfej csatlakozása nem 
a hasi részén van a Madonnának, hanem a drapéria azon 
redőjén, mely a jobb válltól átlósan vetődik lefelé. 

Egy további „előkép" és „mű" viszonyt mutat a kis 
fehér Madonna feje, és az úgynevezett női fej kendővel 
(22. és 34. kép), függetlenül attól, hogy az egyik koroná
val, a másik fejkendővel készült volna. Az arcforma ke-
rekdedsége, a nyílt homlok, a szemek, és főként a nyak
ránc azonossága meggyőző. 

A nagyobb méretű szobrok galériájába egy püspök
szobor is beletartozik. Hiányoznak lábfejei és talple
meze, és két keze le van verve (35. kép). A feje, mely a 
törésfelülettel azonosítható volt, orrán, száján és állán 
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csonkított, így is mélységes rezignációt, akaratvesztett 
beletörődést sugároz (36. kép). 

A szoborlelettel együtt egy kőből faragott mitra tö
redékei is előkerültek. Méretei alapján a püspökszobor
hoz is készülhetett (37. kép). De miért faragták meg kü
lön, amikor a fejjel egydarabban is elkészülhetett volna? 
A teljesen tiszta furatlyukak igazolják, hogy a fejre rá
építve soha nem volt. 

A tanulmányi raktárban egy fegyverkabát összeépí
tett töredékei, egy öv és ruhaujj együttes, továbbá egy 
prémszegély töredék, valamint egy váll részlet arról ta
núskodik, hogy a nagyméretű lovaghoz (21. kép) hason
ló szobor még négy volt. Egy harisnyanadrágos lábszár
töredék drapériával a (28. képen látható lovagtorzóval 
azonos kompozícióra utal. Egy pikkelydíszöves farag-
ványtöredék is nagyalakú szoborra utal (38. kép). 

Ezekhez a lényegében azonos méretű lovagszobrok
hoz heroldok is tartoznak (39. kép). Ilyen egy nagymé
retű talplemezen álló figura derékig, nagyobb hiányokkal 
a bal alsó lábszáron. A figura statikusan a jobb lábán 
áll, bal sarkát megemeli, így térdét is, melyen alátá
masztva, egy címerpajzsot tartott. Bal kézfeje is megvan, 
több pajzstöredékkel, melyek teljesen üresek (41. kép). 

Egy széles mozdulatú, jobb karját felemelő alak is 
herold lehetett (40. kép). Koponyája ferde síkban levá
gott, tiszta felülettel és furatlyukkal. Arcának bal felét 
letörték, állát megcsonkították. 

Hasonló mozgású a fej nélküli szakállas herold (42. 
kép), melynek kezeit is letörték. Egy hengeres, rúd-sza-
kaszt tartó jobb kézfej e szoborhoz azonosítható. A csí-
pőöv sima felületében a dísz-rátét furatlyukai tiszták. 
A jobb lábfej lábujjrészét letörték, és a törésfelületben 
furatlyuk van, míg a bal csuklónál csak a törésfelület 
látszik. Itt a javítás szándékára sem került tehát sor. 

Az úgynevezett sisaktartó herold (43. kép) jobb al
karjára támasztva kezeiben sisakot tart. Lehet, hogy a 
sisakdísz is rajta volt, mert a felső sík egyenetlenül van 
levágva. A festésnyomok lehetővé tették a fej azonosí
tását, így a szobor aránylag teljes lett. Arcán az orra 
csonkított és állát is letörték. 

Ellenkező irányú mozgása van egy másik kisalakú 
heroldfigurának (44. kép), mely a tanulmányi raktárban 
van. Festésnyomok ezen is vannak. Egy lábszártöredék 
és talplemez lábfejekkel azonosítható volt. A felső törés
felület nagy mértékben lekopott, tehát a széttörés és el-
temetődés között egy hosszabb időszak kellett elteljen 
(45. kép). 

A tanulmányi raktárban még egy olyan töredékcso
port van, mely címertartó alak volt, combmagasságban, 
oldalt egy címerpajzs maradványaival, mely terjesen üres, 
csak úgy, mint egy nagyobb méretű címertartóé, a melle 
előtt tartott címerpajzzsal, a felsőtest egy szakaszával. 

A test nélküli fejek szándékos megjelölései is figye
lemre méltók. 

A kalapos fejnél (46. kép) az orr és a felső ajak cson
kítása mellett az áll sérülése is szándékosságra vall, ha
sonlóképp, mint azt az ún. capucciós fejen is láthatjuk 
(47. kép). 

Az úgynevezett szakálltalan heroikus fejnél az orr, 
ajak, áll sebei mellett szembetűnők a keresztirányú vá

gások, melyek inkább kardcsapásra, mint szerszám
nyomra utalnak (48. kép). 

Az aranyhajú hölgy fején a felső ajak, alsó ajak mel
lett nemcsak az állcsúcs, hanem az orca is sérült (49. 
kép), és az orrnyergen tisztán látható a vésőnyom is. 

A női fej fejkendővel — valószínűleg egy Madonna
fej — szintén az orrán és állán csonka (34. kép). A fej
kendő jobboldalt lecsüngő része és a fejtetőnél beil
leszkedő darab égett. Innen a szem vonaláig az egész ko-
ponya-homlokrész le volt törve. 

Szándékosan leverték a gyermek vagy kerub fejnél 
(50. kép) az orr, száj, áll, és az orca egy részét és hason
lóan sérült egy kislány fő is. 

A capucciós fő, az úgynevezett szép fej (51. kép) 
anyagunknak egyik legjelentősebb faragványa. Amellett, 
hogy szakállának fele letörött, az orcáján egy bevágott 
lyuk van, és a csonkult orron jól látszik a keresztirányú 
vésőnyom. A bal füle nincs kifaragva, csak a befoglaló 
tömege, és melle bal részén egy furatlyuk van. 

Mindezek feltehetően azt jelentik, hogy a megbízó 
mecénás az ábrázolt személyt becstelen embernek tar
totta, akit elítéltek, megbélyegezték, jogfosztottá tették 
és megölték. Testét megcsonkították és tagjait szétszór
ták, szemétre dobták — a középkor jelképrendszere sze
rint, melyet a továbbiakban részletesebben vizsgálni fo
gunk. 

Egy szobor élővé varázsolásának szertartása már a fá
raókori Egyiptom halottkultuszában általános, melyet 
változott fomában a krétai mondakör Daidalos legendái
ban és a Ciprus királyának, Pyagmalionnak szoborsze
relem történetében fedezhetünk fel. 

Az élővé tevés jelét láthatjuk abban, hogy több fejen 
csak a szemek pupillái vannak kifestve, amit a teljes ki-
festés esetében meg kell előzzön az arcszín és a szem
golyó fehérje, ezért e részbeni kifestest jelképesen kell 
értelmeznünk. 

Egyetlen fej van az egész anyagban, mely épnek 
mondható, hiszen megvan az orra, szakállának tömege is 
teljes, és orcája sem sérült (52. kép). De ez a fej, a hozzá 
hasonló méretű apostol vagy prófétafejektől abban kü
lönbözik még, hogy nem sematikusan szabályos, hogy 
méltó e kis remekmű arra, hogy Huizinga szavaival jel
lemezzük: ,,Itt a szellem végre boldog, egyszerű nemes 
és tiszta, mint a korabeli magasztos egyházi zene és a 
megindító népdal". Meggyőződésem, hogy e kis fej egy 
mesterportré, ahol a művész ihlete felszabadult a szolgai
ság alól . 

A kész és befejezetlen szobor-részek mellett a lelet
ben egy olyan faragvány csoport is van, melyeknek hova
tartozása terjesen nem tisztázott, azok, melyek a műhely 
életére utalnak, s mint ilyenek egyedülállóak, hiszen kö
zépkori műhelyek kőfaragványos tárgyi anyagáról nin
csen tudomásunk egész Európában. 

De maradjunk a lelet ismertetésénél. 
Közvetlenül a műhelyre utal a kis építészeti modell 

mészkőfaragványa (54. kép), egy nyolcszögű záródás 
támpilléres sarokmodellje, és az eltört fenőkő, mely 
ugyancsak a szoboranyaggal együtt került elő . 

A figurális anyagban szinte két egyforma fej a Három
király-típusú faragvány. Az egyik kvalitásosabb (53. 
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kép), a társa azonban formaképzésében jóval gyengébb 
(55. kép), és tanulmány jellegét az hangsúlyozza, hogy 
minden részlet, így például a nyaki erek gondosan meg-
faragottak, a főforma elfaragottsága mellett. A felső aj
kától ferdén lefelé a szakállát lecsapták. 

Két másik fejről feltehető, hogy ugyancsak tanul
mány fejek. Itt azonban a formaképzés szinte teljesen 
azonos (56., 57. kép), minimális különbségekkel. A for
mák nyersesége kezdetlegességre vall, valószínűleg ugyan
az a kéz faragta mindkettőt. A II. számúnál azonban a 
csonkítások nagyobbmérvűek. A vésővel levágott orr, és 
a koponya kétoldalán lévő baltacsapások mellett szemét 
is kiszúrták. 

Számomra bizonyosság, hogy a kucsmás férfifej (59. 
kép) potrémodell, és feltehetően Zsigmondot ábrázolja. 
A nyak formai megoldása kizárja azt, hogy egy szobor 
letört vagy ráilleszteni szándékozott faragvány-feje, amit 
az alsó felület lekoptatott síkja és a hajháló mész-gipsz-
habarcsos kiegészítései is alátámasztanak. 

A befejezetlen püspökszobor kinagyoltsága (17. kép), 
a faragás félbehagyottsága épp úgy egyértelmű, mint az 
orr és áll szándékos megcsonkítása. Itt a „talán" és 
„meglehet" jelzők határozatlansága félrevezető, és nyi
tott marad az orr-levágás meghatározása, ha ezt úgy fo
galmazzuk meg, hogy az orr és az orrgyök is kimunkálat-
lan13. 

Az úgynevezett „Szentkirályfő" orrhegye gondosan 
lefaragott - vöröses színű ragasztóanyag maradványai
val —, tehát kijavították (60. kép), de ez a kijavítás vala
miképp úgy tűnik, hogy ezt is meg kellett tanulni. Fel is 
rótták a kőfaragóknak a kortársaik, hogy úgy tudják a 
széttört köveket összeragasztani, mintha épek lenné
nek . Az „iskolamunka" mindég együtt járt a korrek
túrával, ami e fejnél úgy jelentkezik, hogy a már gondo
san megfaragott haj befoglaló tömegét — a részleteket 
semmibe véve — néhány vésőcsapással a tanító a helyére 
tette (58. kép). 

A mesterség teljes tudása kellett ahhoz, hogy egy kő
faragóból szobrász váljék, és ezt a keserves utat a gyakor
latban kellett végigjárnia, hogy mestersége művészetté 
nemesedjék, a középkorban döntően, de a reneszánszban 
is így volt. 

Az irattekercset tartó kéz is külön tanulmányt érde
melne (61. kép), mert a feliratszalag (mely üres) kőből 
kifarágasához a gyakorlati rutin látszik hogy megvolt, de 
a tekercset tartó kéz formaképzése csak úgy jellemezhe
tő, hogy „tanulatlan" kéz műve, amiképp a „szellem csi-
szoltságát" a kézműves mesterségektől ma is eltagadják 
(62. kép). 

A műhelyre utaló faragványok helyes értékeléséhez 
egy olyan közös álláspont kialakítására lenne szükség, 
melyben egyenrangúakká válnak a tárgyi adatok, az 
írott hagyományozások és a logikus következtetések, 
hogy analógiákkal bizonyossággá váljanak feltételezé
seink a szándékos szoborcsonkításokról, a legkisebb rész
adatot is figyelembe véve, a leletkörülményeket épp 
úgy, mint a kísérő leleteket. 

Tárgyi jelképek a lelőhelyen, a betöltés 
anyagaiban, a szobortorzók fekvésében 
és a kísérő leletekben 

A lelőhely a régészeti beszámoló szerint „teljesen ki-
takarítottnak" tűnt15, mely falak határolta meghatáro
zatlan térnek (ciszterna, udvar, pince) alját az alapozási 
szint alá lemélyítették16, tehát előkészítették. 

A leletegyüttes felett „hol 1, hol 1/2 méter vastagság
ban ... más leletektől mentes feltöltés volt"17. 
E „steril" réteg közvetlenül a szobortorzókat rejtő be
töltéstől élesen elválasztódott, de ugyanakkor keletkézé-
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sük egyidejűségét mutatja . 
A középkorban „igen fontosnak tartották, hogy min

denkit saját hazája földjébe temessenek"19, de szobor
torzóinktól még a földbe temetést is megtagadták. „Föld 
a testüket bé ne fogadja". 

A szoborcsonkok egy jelképes, mesterséges trágya
szemétdombra vettettek ki, mely tömegében különféle 
agyagrétegekből (sárgás, vörösre égett, szürkével kevert), 
anyagában meghatározatlan kevert barna anyagból ál
lott, és fekete égésrétegekkel tagolt volt, és a pontosab
ban meg nem határozott ,/ekete föld vörös, faszenes 

20 
égéses" rétegén kívül földről nincsen szó . 

Több töredék azt mutatja, hogy a betöltésben savas 
anyagok is voltak, melyek maró hatása egyes kőfarag-
ványokon nyomot hagyott (63., 64. kép). 

Nem bizonyos, hogy a szobortorzók fekvésében „nem 
volt semmiféle gond és rendszer"21, mert abban kellett 
hogy legyen — egy jelképi közlés —, miképp feküdtek 
egyes torzók és fejek. 

A publikált ásatási fotókból megállapítható, hogy 
több torzó hasra volt fektetve. így a befejezetlen püspök 
(17. és 65. kép), a nagyméretű lovag szoborteste (22. és 
66. kép), és egy lovag vagy herold felsőteste fejjel, mel
lén, arcán feküdt (40. és 67. kép). 

A hasonfekvés mint testhelyzet az önkényes megaláz
kodás jelképe volt. „Királyszenteléskor a király a püs
pökkel együtt az oltár lépcsőjén feküdt ... Szent Ágoston 
azt írta, hogy a térdelés nem elég kifejező, nem elegendő 
a fenntartás nélküli teljes alázat bemutatására, — porig 
kell alázkodni, s ezt a hivő csak úgy teheti meg, ha hasá
val érinti a földet"22, önként temettette el magát hasra 
fektetve — másvilági vezeklésül - atyja, Martell Károly 
bűneiért Pipin király, a Saint-Denis-i templom bejáratá
nál23. 

A budavári szobrok közül egyeseket arra ítéltek, hogy 
hasrafektetésükkel — rájuk kényszerítették az alázatot, 
megalázva őket. A nagy fegyvertelen lovag (29., 30. és 
68. kép) torzója is hason feküdt, teknősen kivájt háttal. 

Hogy e célzatosan kifaragott vályút mi töltötte ki, azt 
csak sejthetjük, feltehető, hogy az az undorító belsőt 
jelezte.24 

Szobrászi megfogalmazásban kapjuk a megtévesztő 
külsőt, és a való belsőt, a „Világ Asszonya" szobron (70. 
kép), előlnézetében a bájt mutatva, hátsó nézetében az 
undorító belsőt láttatva, fekélyekkel és békával testén, 
hemzsegő kígyókkal és kis szörnyekkel belül. 

Az arcra fektetett fejek mellett a legtöbb fej félarcára 
vagy oldalt volt fektetve a fényképek tanúsága szerint. 
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Úgy látszik, egyetlen fej arca nézett csak felfelé, 
melyre *ép orra és művészi egyedülállósága miatt már fel
hívtam a figyelmet (52. és 69. kép). Az ásatási fotó sze
rint e fejecske mellett egy oldalára állított tégla szinte 
azt az érzetet kelti, hogy az védelmet biztosítson számá
ra. 

A jelképrendszerben indokolt, hogy ez a kivételes 
faragvány egy olyan mestert ábrázoljon, akit munkatár
sai tiszteltek. Nem bélyegezték meg, de mert szolgált, 
uraival együtt el kellett temetődnie. 

Figurális faragvány díszít két konzolt ís, melyek falba 
sohasem voltak beépítve. A falba nyúló kőfelületek, fe
lül, alul, oldalt és hátul teljesen tisztán, mindenképp ha
barcsnyomok nélkül kerültek elő, tehát nem bontásból 
származók. 

A figurális konzolok, mint építészeti-szobrászati ele
mek, beépített szilárd támaszok. Alakjaik a felettük lévő 
teher görnyedt hordozói. 

Az egyik alakos gyámkő ugyancsak fejjel lefelé for
dítva feküdt (71. kép). A könyvet kezében tartó figura 
öltözete klerikusra vall (73. kép), míg a másik, a tövis
húzó pózban kifaragott, és szakállába markoló alak in
kább világi figura lehet, és mesterembert is ábrázolhat 
(72. kép). 

Valószínű, hogy az ítéletben a hatalmasokkal együtt 
kellett bünhődniök, mert ők voltak azok, akik „bíztak 
bennük, és alkották őket" - mint azt az Apor kódex 
egyik zsoltára a 15. század közepén írja: 

„Emberi kezeknek művelkedeti 
Szájok vagyon és nem szólnak, 
Szemek vagyon és nem látnak, 
Fülök vagyon és nem hallanak, 
S mert nincs szellet ő szájokban 
Egyenlőek legyenek ő vélek 
Kik alkották azokat, 
És mend kik bíznak őbenjélek." 

A nem figurális kőfaragványok sem érdektelenek a 
jelképrendszer szempontjából, mint például azok a 
hypocaustum dugók, melyekről nem hihető, hogy egy 
padlófűtési rendszer elbontásából származnak, hiszen a 
tizenegy kődugó között nincsen két azonos méretű, 
mindegyik más. 

Egy hypocaustum-szerű padlófűtési rendszerben e du
gók eltávolítása a füstnek szabad utat ad, megfullasztva 
azokat, akik ilyen helyiségben tartózkodnak. A füstel
záró kő dugók egyikére egy ördögi torzpofa van kifarag
va, ami a pokol tüzére utalhat — jelképesen . . . . 

A kútrombolás az éltető víz elvételét jelenti, így a fel
tárt nyolcszögű kútpillér dobok , és a széttört ólomcsö
vek és bronz csövecskék ezt jelenthetik. E kútdobok ke
mény fehérmészkőből készültek, és ezért nagyon kétsé
ges, hogy annak a díszkútnak a részei lettek volna, mely
nek maszkos-vízköpős faragványát a Váralja utca útteste 
alatt találtak meg. Logikusabb szakmai szempontból, 
hogy a dobokat faragják adenzitbreccsából, és a vízkö
pőket mészkőből. 

A királyi műhely jelenlétével kapcsolatban már szó 
volt az építészeti modellről, mely tömör — és nem ha
zai - mészkőből készült, és hiányosságai szándékosság
ra vallanak, mert ha leesik vagy erőteljesen ledobják, 
nem így törik. (Egy szilánkdarabja külön került elő.) 
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A jelképi rendszerben a királyi kápolnának elbontás
szimbóluma lehet, csak úgy, mint egy fiatornyos, fele
részben erősen égett oromzat-töredék. 

A kísérő leletek között külön helyet foglalnak el a 
lovagvilág szertartásainak szimbólumai, melyek a 74/1 
jelű ciszternából, egy mély aknából kerültek elő . 

A középkori lovaggá avatás tárgyi jelképei az öv, a 
felövezés, a lovagi kard, majd a sarkantyú felkötése 
voltak . A leletanyagban lévő kétélű pallos fátokban, 
a bronz övcsat és a sarkantyú csillag — az aknába dobot -
tan — e jelképektől való megfosztást jelenthetik, azaz 
hogy a kivetett szoboralakok már nem lovagok az íté
letet hozók szemében. 

Az ugyanitt előkerült ezüst gyűrű — Ave Maria Gracia 
Plena - felirattal, az egyházi ceremónia elvetését jelké
pezheti, ugyanígy a bronz könyvsarok, a bronz csen
gettyű, a szertartás kellékeiként kerülhettek ide. 

Az itt talált kétélű hegyes tőr — gondolatban — kap
csolatba hozható a ,,szép fej" mellén lévő furatlyukkal a 
szívtájon . 

A királyi-lovagi jelképekről szólva nem feledkezhe
tünk meg a címerekről sem. A kegyetlenül összetört sod-
ronyinges szoboralak egy kettőskeresztes címerpajzson 
tartotta kezét (2. kép). 

A címerek az öröklött (vagy kapott) kiváltságokat is 
jelképezték . Hogyha egy címer tulajdonosa lovagiatlan-
ná, becstelenné vált, címerét megjelölték azzal, hogy an
nak csúcsát levágták3 *, súlyosabb esetben a címert össze
törték. A címertisztelet túlzásaira jellemző az a példa, 
hogy ,,egy nemesembernek szemére vetik, hogy lovának 
takaróját címerével díszítette, mert ha a ló — az oktalan 
állat — egy lovagi tornán megbotlik, meghurcolja a ho
mokban a címert, és ezáltal az egész család becsületét 
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veszti , de általában ezt nem vették ennyire szívükre. 

Ezek szerint szimbolikusak lehetnek azok az össze
tört kályhacsempék is, melyeken az Anjou címer, a Sár
kányrend jelvénye, Zsigmond sasos-pólyás, vagy oroszlá-
nos-pólyás címere uralkodói jelkép volt33. A szobortor
zókkal együtt talált állatcsontok jó része már csont
ként — étkezési hulladékként — kerülhetett a szemét
be, de az egész csontleletre ez nem vonatkoztatható. 

Matolcsi János részletes beszámolójában megálla
pítja, hogy: „Anyagunk mégsem kizárólag a hústáplálé
kul szolgáló állatok maradványaiból tevődött össze. Ki 
kell venni ebből a csoportból mindenek előtt a kutyát, a 
macskát, és talán még egy-két madárfajt, mint az énekes 
hattyút, a dolmányos varjút. Nem állapítható meg egy
értelműen a mocsári teknős és a kagyló fogyasztása sem 
— maradványaik kis száma inkább ellene szól, mint mel
lette". 

A kutya ősi jelképe az ember segítőtársának és a hű
ségnek36. Mindig nagy becsben tartották a házi-, a va
dász- és pásztorkutyákat. De jelképe a kóbor kivertség-
nek, a haszontalan semmirevalóságnak is. Siklóssy a ku
tyatermészetet jelző „kurafi" kifejezésről , használatá
nak büntetéséről közöl adatokat, és Wissell szerint 
több városi jogkönyv az öngyilkosok megbüntetésére is 
kitér, ami abban állt, hogy egy kutya és egy macska kö
zött akasztották fel holttestét. Súlyos vétségek eseté
ben nemeseket azzal büntettek, hogy egy kutyát kellett 
nyilvánosan cipelniök. 



A macskáról annyit, hogy az emberhez kevésbé ra
gaszkodik, mint a házhoz, hízeleg vagy karmol, ragado
zó, ravasz, vérszomjas és vakmerő, és főként éjjel jár 
zsákmány után. 

Az énekes hattyú. A görögöknél Apolló szent madara 
volt, melytől ő jóslótehetségét is nyerte. Azt hitték, 
hogy a hattyúk közeledő halálukat szép, panaszos ének
kel, hattyúdallal adták tudtul. A hattyúlovag mondák ősi 
alakja egy szép ifjú, aki nem tudni honnan jön, és őse 
lesz egy uralkodó családnak. 

Egy lexikoni adat szerint költőhelyeikeri az énekes 
hattyúkat bunkókkal verik agyon. 

A dolmányos varjú. Népi elnevezése kálomista varjú. 
A szabadban igen óvatos, fogságban könnyen megszelí
dül, ingerelve azonban vadságát csakhamar visszanyeri. 

A mocsári teknős csúszómászó. 
A kagyló lágytestű állat, melyet a kagylóhéj mint egy 

páncél véd. A kagylóméreg igen heveny mérgezést okoz. 
Ezen „kivételek" mellett — egy jelképrendszert felté

telezve — a lócsontok talán mégsem étkezési szokások
ról szólnak, hiszen a lóhúsevést a keresztény papság 
— a pogány lóáldozatok és áldomások miatt — már korán 
eltiltotta. A különleges méretű hidegvérű lovak , hátsó 
csüdcsontjai a pártacsontokkal inkább jelképezik az ör
dög lólábát. A nyugatról származó hidegvérű ló a 
szimbólum nyugatra mutatását jelenti. 

A négyszarvú bárány torzszülöttet, szörnyszülöttet 
jelképezhet. 

A szimbolika mellett szól az is, hogy Matolcsi sűrűn 
használ olyan tárgyilagos jelzőket, mint például — „nagy 
testű állat lehetett"40, — „ritkasága miatt" - , „feltűnő 
nagyságával" —, „további érdekességként" —, „a szoká
sos formától annyira elütő" — hogy a kísérő csont lelet
anyag — egy része legalább — programszerűen válogató-
dott meg, és főként azok lehetnek jelképesek, melyek 
kisszámúak, így talán még a túzok, a galamb és a fácán, 
valamint a fogoly. A tyúk, a házi sertés, juh és kecske, a 
mezei nyúl, a szarvasmarhacsontok, továbbá halcsontok, 
mint étkezési hulladékok kerülhettek a szemétre. Min
denben nem kereshetünk szimbolikát, de a pénzleletek
ben ezt terjesen valószínűsíthetjük. 

A budavári szobrok mellől hiányoznak azok az attri
bútumok, amelyek alapján felismerhetnénk őket. De 
hogy eljuthassanak a túlvilágra — lelkük kisérteni vissza 
ne járhasson —, melléjük tették az alvilág révészének, 
Charonnak járó viteldíjat , ami egész Európában szo
kásos volt. A szobrok közelében előkerült 46 azonosí
tott pénzdarab között volt 3 darab Anjou kori, 21 darab 
Zsigmond kori, ugyancsak 21 darab Ulászló, V. László 
és Jagelló Kázmér kori veret, míg egy pénzérme. 
Mátyás király ezüst dénárja (1458—1460)42 az egész 
problémakört átlendítette a középkorból a reneszánsz
ba. 

A középkori műhelyek tárgyi anyaga, 
szobrok tömeges eltemetése 
és a megjelölések 

Ebben az irányban azt kerestem, hogy került-e elő 
máshol olyan ásatási anyag, melyről igazolható, hogy kö

zépkori kőfaragó-, szobrászműhely anyaga: félkész mun
ka, szobor vagy építészeti modell és tanulmány jellegű 
faragás, vagy bármi, amit a középkori műhelyszokások 
tárgyi dokumentumának tekinthetünk. 

Ferdinand Janner biztató indítékot adott, misze
rint: „... Legtöbbször a műhely közelében egy temet
kezési hely volt, elfaragott köveké, melyeket ünnepélye
sen (in Prozession) odavittek és elföldeltek..." Az ilyen 
elfaragott köveket Bernátoknak nevezték (Bernhardt). 

F. Janner arra is utal, hogy Regensburgban, a dóm ún. 
szamártornya mellett (beim Eselsturm) feltártak egy 
ilyen temetkezési helyet, 12 láb (kb. 3,6 méter) mélyen, 
ahol befejezetlen kőfaragványokat is találtak. A Múzeum 
művészettörténészei és a Dombauhütte segítőkész szak
emberei is csak Denzinger jelentését ismerték , melynek 
eredeti szövegéből kitűnik, hogy itt csak egy feltétele
zésről lehet szó, mert szavai szerint „úgy tűnt" (wie es 
scheint). 

Műhelymodellekre, előkép-fejekre, szobrokra vagy 
építészeti vonatkozású modellekre közvetlen analógiá
kat nem találtam. Hogy szobormodellek készültek, azt 
egy miniatúrával igazolom, melyet Hans Huth közölt . 
Az ábrázoláson (74. kép), mely 1430-1450 között ké
szült, egy kőszobrászt látunk, amint a tömbkőből meg
kezdi egy szakállas királyszobor faragását. A kifestett 
„modell" ott fekszik a nyers tömbkő mellett, amelyre a 
szobor fel van rajzolva, ami természetes az „alia prima" 
faragásnál. 

Típusában egyedülálló Hans Multscher síremlékmo-
dellje Münchenben, melyet 1435-ben faragott meg mész
kőből (75. kép). Ez bizonyítja, hogy nagyon igényes mo
dellek készítése e korban nem volt feltétlenül ritkaság. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a középkori szobrászok 
műhelymunkáira ahg van tárgyi adatunk. E tekintetben 
Egyiptom viszont nagyon gazdag. 

Azért merek így a messzi múltba visszanézni, mert a 
mesterségbeni módszerek évezredek óta is sokkal keve
sebbet változtak, mint azt általában feltételezik . Kö
zépkori anyagunk hiányai miatt kénytelenek vagyunk az 
előzményeket épp úgy figyelembe venni, mint a későbbi 
továbbélést. 

Kutatásaim másik fonala a szobrok tömeges elteme
tésének irányába vezetett. Középkori eltemetésről — tu
domásom szerint — a budavári szoborleleten kívül másról 
nem tudunk, említést teszek három más korszakból való 
szobortemetésről, melyek mindegyike más, de egyfor
mán izgalmas. Valami összeköti őket. 

Egy nagy szobortemetőt tárt fel Karnakban Georges 
Legrain, amikor egy óriási gödörből 779 kőből faragott 
szobrot és sokezer kisplasztikát emelt ki 

Ugyancsak a 19. században, 1885 őszén, P. Kawadias 
az Akropolis északi részén, az Erechteion és a Propyleiák 
között a sziklafalig leásva, feltárta az archaikus görög 
szobrászat ma is méltán csodált remekeit . A feltáró ré
gész beszámolójából megtudjuk — és az anyagból is —, 
hogy a márványtorzók közül egy sem teljes, a hiányzó 
részek főként a lábak és kezek. Számomra — amikor ez 
anyagot átnéztem — meghökkentő volt, a véletlen sérü
lésekként regisztrált „sérülések" céltudatossága: szándé
kosak az orr- és állcsonkítások és orca bevágások. Itt 
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csak egy példát mutatok, az úgynevezett „Payne lovas" 
fejét (77. kép). Ez a fej Peiszisztratoszt (vagy egyik fiát?) 
ábrázolja, akit türannoszként, zsarnokként tart a törté
netírás számon, mely jelzőt ellenfeleitől, az athéni arisz
tokráciától kapott, és máig rajtamaradt, igaztalanul. 
Uralma idején az állam dolgait mértéktartóan vezette, a 
kisbirtokosokra és az iparos-kézműves rétegre épített, 
fellendítette a tudományt és a művészetet. Az általa épít
tetett Athena Polias templomot utóbb lerombolták, an
nak építészeti elemeit, metopéit és az oromzat díszítő 
szobrainak egy részét újabb falakba építették be. Ekkor 
kerülhettek eltemetésre a szobortorzók is, Boetticher 
szerint i.e. 480 után. 

Peiszisztratosz rendelte el Homérosz eposzainak ösz-
szegyűjtését, s így az ő érdeme, hogy idézhetjük az 
Odüsszeia XXI. énekének 295-309. verssorait: 

„Hírneves Eurütión kentauiosz is egykor a bortól 
bódult el, házában a hősszívű Peirithoosznak, 
hogy lapithákhoz látogatott. Bor szállt a fejébe, 
s őrjöngvén, gonoszat mivelt házában a hősnek. 
Megharagudtak a bajnokok és nekiestek: az ajtón 
vonszolták kifelé, bősz érccel előbb lemetélve 
orrát és fülét; s ő bomlott ésszel utána 
bódolt lelke miatt átkot hordozva bolyongott. 
Kentaurok és lapithák így kezdtek háborúságot; 
ámde magának okozta a legtöbb bajt az a részeg. 
Éppen ilyen nagy bajt jóslók neked is, ha az íjat 
megfeszíted: sose számíthatsz ezután kegyelemre 
itt, a mi községünkben, mert mi a barna hajóban 
majd Ekhetoszhoz, az emberkínzó szörnyű királyhoz 
küldünk el, s ohhan sohasem menekülsz..." 

ősi mítosz van tehát az orr és fülcsonkításokban. 
Az olympiai Zeus templom nyugati oromzata lapithák és 
kentaurok harcát ábrázoló szoborcsoportban az egyik 
kentaur orra gondosan csonkított, míg bal füle egy üres 
kagylóhoz hasonló negatív forma. Lehet, hogy ez a ken
taur Eurütión? (76. kép) 

Az úgynevezett „perzsa törmelék" archaikus szobrai
nak mindegyike csonkított, és a tettesek a zsarnokölők 
arisztokrata rétegből valók voltak, és nem a perzsák. 
Legalább is ezt kell feltételeznünk. Számos más, meg
csonkított antik szobornál a „megjelölés" időpontja és 
indítéka alig lesz meghatározható. 

A legújabban előkerült szobortemető , az 1977 évi 
párizsi lelet 364 figurális töredékéből egy szobor sem 
vált terjessé, de minden fejen csonkák az orrok, és más 
arcrészek. A középkori királyi szobrokat a Notre-Dame-
ról 1793-ban, utasításra bontottak-távolítottak el. Né
hány fejnél a szándékos „megjelölés" vésőnyomai fél-
reismerhetetlenek (78. kép). 

Célzatosan megcsonkított, „megjelölt" szoborfejeket 
szinte számtalan mennyiségben találhatunk, ha eszerint 
figyeljük őket, az egyiptomi művektől kezdve az újko
rig. Egy egyiptomi főpap portrészobra (79. kép) mellé 
még egy egész sor kirakható lenne. A prágai anyagból is 
csak egyet közlök (81. kép) a sokból, az uralkodóktól és 
nemesektől Peter Parierig menő sorban, akit - mell
szobrán — „megjelöltek", mert hűségét szervilizmusként 
értékelték a csonkítok. 

A szóbanforgó témakör kutatásához az úgynevezett 
nagy lökést egy közelebbről meg nem határozott farag
vány adta (80. kép), mert ennek orra szinte ugyanúgy 
van levágva, mint a budavári szobrok — befejezetlen — 

püspökének szobrán, de az értelmezéshez az utat a 
münsteri szoboranyag határozta meg. 

A Münster-i Westfälisches Landesmuseum gazdag 
szoboranyagában az 1534—1535-ben, az Ujrakeresztel-
kedők forradalmában megcsonkított szobroknak kiemelt 
helyük van. Ez értékes kőszobrokon látható szándékos 
csonkítások nem a műtárgy, a művészeti alkotás ellen 
irányultak, hanem azon tévesnek vélt tudatközléseket 
támadta, amelyeket e szobrok jelképként képviseltek és 
közvetítettek. 

Martin Warnke részletesen tudósít az Újrakeresz-
telkedők utópista szektájának képrombolásáról, melynek 
ténye és megtörténte mellett annak menetéről alig van 
adat. Bizonyos azonban, hogy e képrombolás terjes terv
szerűséggel történt , és hogy a különféle csonkítások 
meghatározott tartalommal bírtak. Feltűnő, hogy a 
csapások és ütések az érzékszervekre, a fejre, a végtagok
ra, valamint a szakállakra irányultak . 

Warnke szerint a csonkítások sokféleségét az akkori 
büntetések inspirálták, mert alig van olyan szoborcson
kítás, mely mint megbélyegzés vagy megjelölés a tör
vénykönyvekben büntetésként nem szerepelne , pon
tosan meghatározva a vésőütések és törések értelmét 
(82., 83. kép). 

A szoborcsonkítások módszerei és válfajai ugyanazt 
célozták mint az akkori világi törvények bíróilag kimon
dott büntetései, az „infamia", a becstelenség bünteté
sére, mely a becsületvesztettet szinte halottnak tekintet
te, az hivatalt, gyámságot nem viselhetett, tanú nem le
hetett, és becsületsértés miatt nem perelhetett. Jogta
lanná vált, lényégében mindenkinek kiszolgáltatva. 

Wissell nagy ipartörténeti művében arról is közöl 
adatokat, hogy a nagy kereskedői és ipari tevékenységet 
űző szervezetek éltek olyan büntető szankciókkal - az 
alkalmazottaikkal szemben — mint a politikai hatalma
sok. Nem sok ilyen adat van, de hogy büntetésként a fej
vesztéstől a kéz levágás és fül levágásig csonkítással bün
tettek, az bizonyos54. 

„így hát természetes, hogy a késői középkor az igaz
ságszolgáltatás kegyetlenkedéseinek virágkora" — írja 
Johan Huizinga , akinek könyve úgy ontja az adatokat, 
hogy minden középkor-kutató kell hogy hivatkozzék 
megállapításaira. 

A magyarországi törvénykönyvek áttanulmányozása 
nem lenne érdektelen a képrombolások jelképrendszere 
hazai vonatkozásaiban. De előbb e jelképeket kellene 
számbavenni, hogy melyik szoborfejnek vágták le szán
dékosan az orrát, bélyegezték meg az orcáját, törték le 
szakállát, metélték össze az ajkát. 

Alapja volt a gyászmagyarok legendájában a meg
csonkított fülnek56, és való György fráter tudósítása is, 
hogy — „A szökést megkísérlő rabot biztonság kedvéért 
megjelölik, levágják orrát, fülét, vagy a lábán égetik el 
az ideget, hogy ne tudjon futni"57. Amikor Béla király 
leányát, Margitot férjhez akarta adni, az azzal fenyege
tőzött, hogy orrát, ajkát „összemetéli", mintsem házas-
ságot kössön , inkább a becstelenséget vállalja a világ 
szemében, de mennyei jegyesét nem hagyja el. 

Elrettentő büntetésül csonkították meg Zács Klárát, 
és hurcolták végig a városokon, az országos főtörvény-
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szék ítélete alapján, az egész Zács nemzetséget harmad
ízig kiirtani rendelve . 

Egy kőből faragott arcon (84. kép) az „összemeté-
lés" jelképessé válik, tárgyi adattá, szemléletessé téve a 
„megjelölést". 

Akinek levágták az orrát, megvágták az ajkát, az idét
lenné, csúffá válik, mert „Hogy kik testben idétlenek, el
méjük is torz és beteg, s lelkük vétek és bűn tanyája" — 
írja Eustache Deschamps egyik versében . 

A kőarcokon történt csonkítások analógia keresésénél 
elsősorban azokat választottam ki, ahol a „véletlen" 
kizárt, a törés szakszerűsége vagy a véső nyomok szembe
tűnők. 

Nem volt számomra nagy meglepetés, hogy e szándé
kos jelölések, melyek a budavári szobrokon jól tanulmá
nyozhatók, az egyiptomi és antik szoborfejeken is fel
lelhetők; mert a középkori kőfaragómesterség szokásai 
és munkamódszerei a régmúltban gyökereznek, melyek 
így sem idő, sem országhatárokhoz pontosan nem köt
hetők, és nem lehetetlen, hogy a megjelölésnek e szimbo
lizmusa tudatosan éledt fel a 18. században. 

A képrombolásról általában és annak 
kőszobo ra nyagár ó I 

A képrombolás tényét a köztudatban — a vallás- és 
kultúrtörténetben — leszűkítették a bizáncira, a refor
mációval kapcsolatosakra, és Magyarországon a megcson
kított szoborarcok láttán mindég a törököket tettük 
felelőssé. 

A képrombolások minden korban politikai vagy val
lási indítékúak voltak, melyek legtöbbször egymásba
fonódtak. 

A politikai képrombolásban a győző a legyőzött ha
talmi szimbólumait megcsonkította, megbélyegezte, fel
ismerhetetlenné tette vagy elpusztította. Ezek rendsze
rint felsőbb parancsra, a nyilvánosság előtt zajlottak le, 
szemmel láthatóvá téve az új hatalom győzelmét, vagy 
titkosan és jelképesen, mint Budán. 

Vannak azonban olyan indítékok is, amikor az ural
kodóval és híveivel az elnyomott néprétegek álltak szem
be. Ezek a jelek egy ideológiai harc megnyilvánulásai, az 
osztályharc jelképes kifejezéseképpen, a feltörekvő osz
tályok tettei, elpusztítva, ledöntve vagy megbecstelenítve 
az elnyomók szimbólumait. A hatalom számára e tette
sek felkelők, lázadók, forradalmárok voltak. 

Egy új hit ledönti a régi vallás jelképeit, és amiképp 
Echnaton irtja Amun-isten nevét, üldözve annak tiszte
lőit, úgy Mohammed is eltávolítja az idegen isteneket a 
Kaaba-ról61. 

Az európai kultúra szerencséje, hogy sem a görögök, 
sem a rómaiak néhány jelenségtől eltekintve nem voltak 
képellenesek. A görögök nem pusztítottak el egyiptomi 
szobrokat, és a rómaiak mindég nagyrabecsülték a görög 
művészet alkotásait. 

A rómaiak számára „a szobor" az emberi kultúrának 
épp olyan értékes közvetítője volt, mint az irodalom és 
tudomány müvei, ezért „legelső hódításaiktól kezdve az 
elfoglalt városok istenszobrait Rómába telepítették át, s 

ezzel mintegy kisajátították a legyőzött ellenfelet ko
rábban védő és fenntartó isteni erőket. Ebből a vallá
sos-mágikus eljárásból, amely egyesült a zsákmányolás
sal, az ókor legnagyobb műkincsrablása jött létre" — 
írja Castiglione László. 

E téren Konstantin is nagy volt, aki sem keresztény 
sem pogány álláspontjával antik szobrok tömegét szál
líttatta Bizáncba, emellett szobrokat át iss alakíttatott, 
amikor például egy Apolló-kolosszusra saját portré fejét 
helyeztette fel63. 

Más volt már a helyzet 730-ban, amikor a világi és 
egyházi ideológiák, a császári hatalmi igények és a szer
zetesrendek tényleges befolyása közötti harc egyol
dalúan a szentek képei ellen fordult. 

De nem csupán műtárgy-áldozatai voltak a bizánci 
képrombolásnak, mert a képek mellett sok tízezer ember 
lelte ezért halálát, mások elmenekültek vagy áttelepí
tették őket65. 

A pogány istenek elleni keresztény egyistenhit val
lási indítéka inkább védekező volt, mint támadó. Trier
ben a 14. században egy megcsonkított antik Vénusz
szobor állott a következő felirattal: 

Tudni akarjátok mi vagyok? 
Valamikor egy bálvány voltam 
Mikor Szent Eustachius Trierbe jött 
összetört engem és megbélyegzett 
kit istenként tiszteltek valaha 
Most itt állok, a világ csúfjára. 6 6 

Amikor az elvilágiasodott főpapsággal olyan rajongó 
szerzetesek és klerikusok kerültek szembe, akik meré
szen hirdették a lelküsmereti szabadságot és a krisztusi 
szegénységet, átkozva a világi hiúságokat, óhatatlanul 
eretnekekké váltak, kiátkozottakká, máglyára ítéltekké. 

A képrombolásnak indítékai és erői tehát rendkívül 
sokfélék, és hogy mi minden pusztult el művészeti alko
tásokban, azt fel sem lehet mérni, de hogy a kőszobrok 
— mint túlélő tanúk — ma is vallanak, az kiaknázatlan 
lehetőséget ad a kutatás számára, hogyha e sajnálatos 
szobrok sorsát meg akarjuk ismerni. 

A képrombolás mérhetetlenül sok áldozatot szedett. 
Embereket, könyveket, táblaképeket, berendezéseket, 
oltárokat, ruhákat és sok-sok mindent, aminek nyoma 
sem maradt, amit el lehetett égetni vagy elenyésztek. 

Kőszobroknál a teljesnek mondható megsemmisülés 
csak akkor áll fenn, ha a mészkő- vagy márványszobrok
ból meszet égettek, vagy ha silány anyaguk révén elmál-
lottak, szétporladtak, semmivé váltak. 

Kőből faragott szobrokat szét lehetett törni, mint 
nyersanyagot felhasználva valami mást lehetett belőlük 
faragni, el lehetett temetni őket, vagy falazókőként be 
lehetett építeni, de anyagukban — ha töredékekként is — 
hosszú időn át, és jórészük máig megmaradt, valahol. 

Minden szobornak volt és van jelképi mondanivalója. 
Hogyha például a hatalom jelképe volt, úgy mint volt 
hatalmat le lehetett dönteni, össze lehetett törni, meg le
hetett csorbítani, meg lehetett bélyegezni, — de mivel 
csonkán is megmaradt, új jelképpé vált, megdöntött, 
széttört és torz hatalmat jelképezve67. 

A figurális kőfaragványoknál a megmaradt eredeti for
mák, az anyag és faragástechnika sokféle felismerésre ad
nak támpontokat, hogy mit ábrázolt, mikor készült, ki-
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váló vagy átlagos művel van-e dolgunk. A sérülések vi
szont ezek keletkezésének módjára és sejthető céljára 
utalnak. Ezért a kőszobroknál a szándékos jelzéseket jó 
lenne pontosan értelmezni - megfejteni mintegy holt 
nyelv írásjeleit —, hogy mit jelent egy levágott orr, egy 
hiányzó fül, egy letöretett szakáll, megsebzett orca vagy 
ajak; hogyha ezek egyértelműen szándékosak, célzatosak 
és nem véletlenek. 

A hit és hitetlenség, a felvilágosultság és a babona még 
sokáig nem választódott szét. Régebben, amikor Siená-
ban egy csodálatos antik szobrot találtak — melynek 
Lysippos volt az alkotója — azt lelkesen fel is állították 
a piactér kútjánál, mindenki örömére. De amikor Siena 
1390 körül a Viscontiakkal szövetkezve Firenze ellen 
küzdött, a váratlan szerencsétlenség okát e szobor fel
állításának tulajdonították, s mivel most már úgy vették 
mint egy rontó démont, ezért ledöntötték, teljesen ösz-
szetörték, a töredékeket firenzei területre csempészték, 
és ott ásták el azokat titokban, hogy majdan a szobor el
pusztításáért ne Siena vezekeljen, hanem Firenze . 
A maga nemében ez egy „commedia" volt, és hittek an
nak hatásosságában, mindenesetre tőlük telhetően min
dent megtettek a „baj" elhárítására, az áthárítására, 
hogy hasznuk is legyen belőle. 

Bizonyára nem volt mindegy, hogy az ilyen cselekmé
nyek miképp bonyolódtak le, amire jellemzők a világi 
hiúságokat elégető máglyák. 

A kétes értékű „fejlődés" menetében a sor a könyv
égetésekkel kezdődik. 1248-ban Párizsban egy napon, 
tizennégy szekérre való könyvet égettek el , és újra és 
újra sor került ilyen máglyákra. A 15. században a mág
lyák anyaga képek elégetésével bővül, így Sienai Bernát
nál, 1424-ben Firenzében, a Santa Croce előtti téren, 
melyről úgy számol be, hogy: „... egy tűz, mely szebb 
mindazoknál, miket valaha láttál. Lángjai az ördöggel, 
Isten ellenlábasával dacolva magasra csaptak; a mi Urunk 
Jézus Krisztus dicséretére, dicsőségére és imádására"70. 

Európa-szerte égtek a máglyák, melyek Savanarola 
korában érték el csúcspontjukat, a városi tanácsok jóvá
hagyásával. Szervezett gyűjtéssel szedték össze az „anya
got", és építették fel a máglyát, nagy gondossággal, „sze
met gyönyörködtetően", egy hét lépcsős piramishoz ha
sonlóan, alulról felfelé a kártékonyságuk sorrendjében. 
A legalsó szintet a kosztümök, maszkok, parókák, a 
luxusöltözetek és kellékeik alkották. A másodikra kerül
tek az antik és humán írásművek, azután a piperecikkek, 
majd a zeneszerszámok, felettük a játéktárgyakkal. A ha
todik lépcsőre kerültek a művészi alkotások, és legfelül az 
ördög, a karneválok kellékeivel71, mely hét lépcső Dante 
hét körére emlékeztet. 

Savanarolát, bonyolult egyéniségének sokrétűségét, 
aki a vallás embere és forradalmár, művész, költő és poli
tikus volt egy személyben72, már sokféleképp elemezték. 

Számunkra a lényeges az, hogy e máglyák felépítmé
nye nem egy önkényes véletlenből, meggondolatlan egy
másradobált tárgyak halmazából állott, hanem terve, 
programja, „concetto"-ja volt. 

A szobortorzók eltemetése előtti 
politikai, vallási és társadalmi 
történésekről 

A magyarországi eretnekmozgalmak kezdetei már a 
14. századi királyi udvarban is jelen lehettek. Schweid-
nitzben ekkor már jelentős a valdensek mozgalma, mely 
a szentek képtisztelete ellen irányult73 és könnyen le
het, hogy IV. Károly házasságkötésekor Visegrádon 
Schweidnizti Annával — akiben I. Károly törvénytelen 
lányát sejtik — a kíséretében lévő klerikusok között 
valdensek is voltak. 

Aránylag sokat írtak arról a disputáról, melyet a pá
rizsi egyetemen doktorátust szerzett Magyar Mihály 
— Zsigmond király jelenlétében — Antal domonkosrendi 
szerzetessel folytatott a Boldogságos Szűz szeplőtelen fo
gantatásáról , amikor Nagyszombaton és Sopronban 
valdensüldöző inkvizíciók működtek. 

Abban minden történetíró megegyezik, hogy Zsig
mond uralkodásának nemzetközi csúcseredménye a 
Konstanzi zsinat volt. 

Húsz János megégetésének Magyarországon is jelentős 
kihatása kellett legyen, hiszen a prágai egyetemen sok 
magyar tanult és tevékenykedett76, s így nálunk is az 
egyházi reformvágyakból szociális törekvések és osztály-
harcok fejlődtek ki, csak úgy, mint Csehországban . 

Amikor a radikális és mérsékelt husziták Tábor 
hegyén közös stratégiájuk kidolgozása után Prágába vo
nultak, megszállták és kifosztották a Szent István temp
lomot, és a városházán az elfogott társaik kiadatását 
megtagadó tanácsurakat az ablakon kidobták, a forrada
lom nyílttá vált78. 

Egy évvel később, 1420-ban egy taborita egység el
foglalta a királyi temetkezési hellyé alakított Zbraslav-i 
ciszter kolostort, ahol jelképesen leszámoltak IV. Ven
cellel. Feltörték sírját, a holttestet az oltárra helyezték, 
fejére szalmakoronát tettek, s e hátborzongató szertartás 
után az épületet felgyújtották79. 

A huszitákkal szembeni összecsapásokban Zsigmond 
sorozatosan veszített, de ez nem akadályozta abban, 
hogy a királyhü csapatok tartotta Hradzsin székesegy
házában megkoronáztassa magát, hogy másnap már cseh 
királyként fordítson hátat Prágának80. 

Zsigmond bécsi, 1435-ben kiadott dekrétumai a 
céhek és mesteremberek megrendszabályozását is céloz
ták, úgy hogy az elégedetlenség e rétegekben is tetőfo
kára ért, látva azt, hogy minden felkelés megtorlást von 
maga után. 

Új reményeket kelthetett Zsigmond király halála, és 
egyesekben az új király, Albert. 

A magyarul sem tudó királynak semmi jövője nem 
volt — és nem lehetett — a főúri liga mellett, mert Ígé
rete ellenére egy egész évig távol volt, s „mire hazatért, az 
országot fénekestől felfordult állapotban találta, melyet 
az ő megjelenése nem hogy csillapított volna, hanem 
még inkább fokozott"81. 

A politikai élet bonyolultságát, I. Ulászló királlyá 
koronázását, V. László kiszolgáltatottságát III. Frigyes
nek, Hunyadi János jól látta és a török- veszedelmet, 
mondhatnánk a saját bőrén érezte. Sorsdöntők lehettek 
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milanói élményei, a két évi zsoldosvezérség az olasz her
cegnél, már a reneszánsz humanizmusával is találkozva. 

Ebben a korban a becsületes szolgálat természetes
sége az, hogy ne akarjon mást, mint az ura, mert hogyha 
az urak bölcsek, ám legyen övék a dicsőség, és ha balgák, 
az az ő szégyenük. Én hallgatok és engedelmeskedem 
— írta Aenea Silvio Piccolomini . 

Hunyadi János is így szolgálta Zsigmondot és I. Ulász
lót. A törökök elleni harcok győzelmei a király dicsősé
ge, és a vereségek az ő kudarcai. 

Hunyadi Jánost 1446-ban kormányzóvá választják, 
hogy V. László nevében vezesse az országot, míg a ki
rály nagykorú nem lesz, s így — a királyi vár — neki ada
tott át. 

Az egész latin keresztény Európát megrázta a görög
keleti keresztény Konstantinápoly eleste, ami Magyaror
szág számára a török veszedelem fokozódását jelentette. 
V. László teljesen Ciliéi Ulrik befolyása alá került, aki 
testileg-lelkileg megrontotta az akkor 12 éves ifjút , ér
zéki vágyainak korai felkeltésével. 

Amikor Nándorfehérvárt ostrom alá vették, V. László 
gyáván Bécsbe szökött. A győzelem Hunyadi Jánost az 
egész keresztény világ hősévé avatta. 

Halála után, Nándorfehérváron Hunyadi László hivei 
megölték Ciliéi Ulrikot, bár V. László büntetlenséget 
biztosított Hunyadi Lászlónak és hiveinek — hozzájá
rulásával Budán elfogatja, halálra ítélteti és lefejezteti, 
majd Prágába menekül, foglyul magával vive Hunyadi 
Mátyást. 

Apjának sorsa, László bátyjának lefejezése, saját él
ményei V. Lászlóval — kitörölhetetlen, nyomasztó em
lékként élhettek benne. 

Mátyás király öröksége 
és a szoborlelet sorsa 

Mátyás királlyá választásával nemcsak az ország gond
jai nehezedtek vállára, hanem valamiképp a múlt is. 

A hagyatékban, amely reá szállt, ott volt a királyi 
kőfaragó-szobrászműhely minden kellékével, embereivel, 
félig kész és csonkult szobrok egész sorával. 

Mátyás számára azonban nem merülhetett fel a befe-
jeztetéssel a szobrok felállításának gondolata; sokkal in
kább okozhatott problémát az, hogy miképp szabadul
jon meg tőlük, de úgy, hogy ebből számára nyomasztó 
érzés ne maradjon, kár vagy baj reá vissza ne háruljon. 

Az általános felfogás szerint Mátyás király felvilágo
sult ember volt. Ez igaz, de a rinascimento emberei is 
tele voltak tévhitekkel, enyhébben, de hasonlóan, mint 
a középkor emberei voltak. Hadjáratai előtt kikérdezte 
csillagjósait, védő amuletteket hordott, és udvarában 
Galeotto szerint a misztika nagy szerepet játszott. 
Az akkori természettudomány része volt - az asztroló
gia és alkémia mellett — a misztika is, melynek egy kü
lön ágazata a szellemekkel, a halottakkal és az ördöggel 
kereste az összeköttetést. Bonfini szerint Mátyás udva
rában volt olyan tudós is, aki a szellemidézéshez is ér-
tett, de azt titokban tartotta, hogy ki volt az . 

Alapvetően figyelembe kell vennünk, hogy Mátyás 
olyan szobrokat rekesztett ki saját hatalmának repre

zentációjából, amelyek meg voltak becstelenítve, de va
laha élők voltak, és mások, melyek soha felállításra nem 
kerültek, talpazataikról, konzoljaikról nem ő távolít-
tatta el azokat, bár erre is sor került volna; az újjáépítés, 
az újat alkotás érdekében, mint ezt a visegrádi kutak pél
dázzák. 

Mátyás és az Anjou-kori szimbólumok 
Visegrádon 

Az ókortól a középkoron át a reneszánszig az embe
rek egyes épületek vagy szobrok sorsát a saját sorsukkal 
hozták összefüggésbe85. 

A misztikus folyamatosság biztosításának jelképeit 
Visegrádon is megtaláljuk, azoknál a díszkutaknál, me
lyeket Mátyás király készíttetett, így a Herkules-kútnál 
a díszudvaron, és az oroszlános kútnál a negyedik szin
ten, a terasz-udvaron. 

Mindkét díszkút az 1470-1480-as években készült, 
és a régészeti feltárások során kiderült, hogy mindegyik 
egy-egy Anjou-kori kút elbontása után létesült. 

A díszudvaron az Anjou-kori kút a keleti oldal árká
dos folyosójához kapcsolódott, mint egy kolostori kút-
ház . Rekonstruáltan a Salamon toronyban látható (86. 
kép). 

Schulek János a Herkules-kút lépcsőit kiegészítés nél
kül hagyta (87. kép), mert felismerte, hogy az alapozás
ban középkori faragványok vannak. Héjj Miklóssal, a 
Visegrádi Múzeum igazgatójával megvizsgáltuk az ala
pozásból láthatókat, de hogy tisztábban lássunk, ki
emeltük a Herkules-kút lépcsőzetének középdarabját 
(88. kép), feltárva az Anjou-kútház vízköpős,ember- és 
oroszlánfejekkel díszített faragványát, mely fordítva fe
küdt, felső síkjával alul, fejjel lefelé (89. kép). Kiemelése 
után az alatta volt rétegek is feltárásra kerültek . Ez az 
anyag nem volt sok, de a vízköpős faragvány a továbbku-
tatásra ösztönözte Héjj Miklóst, s így két év múlva, 
1954-ben, a Herkules-kút lépcsőit is elbontva, sor került 
az alapozás terjes feltárására (90. kép). 

A kápolnaterasz támfalának déli részén egy hatalmas 
támpillér alapozása szinte tele volt gótikus faragványok-
kal (92. kép), melyekről kiderült, hogy a gótikus kútház 
kövei. 

Amikor a faragványok összefüggéseit fehsmertük, 
felfedezhettük, hogy e lépcsőnek felső síkjába à kútház 
felépítményének kontúrjai részben karcolás, másrészt be
vésés vonalaival pontosan meghatározódtak "(91. kép). 

A díszudvar — Schulek kiegészítette — falaiban sok 
gótikus faragvány volt látható, s így 1960-ban ezek meg
kutatására is sor került, feltárva a gótikus kútház számos 
faragványát (93. kép). 

Megállapíthatjuk tehát, hogy Mátyás szándékos cél
zattal építtette be az Anjou-kútház köveit saját létesít
ményeibe. 

Egy montázs-rajzzal megkísérlem érzékeltetni (95. 
kép), miképp is viszonylik egymáshoz a mátyási szökő 
kút és az Anjou-kútház — a jelképiségben. 

A visegrádi királyi palota negyedik szintjén, tárta fel 
Héjj Miklós Mátyás király oroszlános díszkútjának ma-
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radványait az „in situ" maradt oroszlánokkal, és a kúttal 
falbeépített maradványával. 

A mennyezetlap hollós-címerén egy összeroncsoló
dott puhamészkő faragvány feküdt. Amikor e szétmál-
lottnak tűnő faragványt — a paraffinos átitatás után -
leemeltük, kiderült, hogy az egy Anjou-címer töredéke, a 
strucc fej88, melynek épen maradt részeit a rekonstruk
cióban helyükre lehetett tenni (94. kép). 

Egy vörösmárványból faragott kettőskeresztes címer, 
melyet két, egy fejben egyesülő szörnyállat tart, is itt 
került elő, és az Anjou-falikút egyik vízköpő-dísze 
volt89. 

Míg a Herkules-kút nem az Anjou-kútház helyére ke
rült, hanem a díszudvar közepére, a szimbolikus farag
ványok a kút új alapozásába kerültek, és a kibővített ke
rengő falaiba. Az oroszlános kút viszont pontosan az 
Anjou-falikút helyére, így faragványai a kút hátfalába 
kerültek beépítésre. 

Az oroszlános kút rekonstrukciós másolata 1959-ben 
került felállításra a helyszínen (96. kép), míg az Anjou
falikút a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1966-ban készült 
el (97. kép). 

Budán is a mátyási mű lényege az újat alkotás vágya 
volt, egy olyan korszakváltás, mely óhatatlanul művé
szeti értékek felszámolásával járt együtt, ugyanakkor 
számos új alkotással szebbé és értékesebbé téve a buda
vári királyi palotát. 

Csak sajnálkozhatunk, hogy budavári palotájának 
díszeiről bár töredékek ezrei tanúskodnak, csak leírá
sokból tudunk a Hunyadiak szobrairól, a hippodrom kö
zepén állott Herkules-ről, a kapuvédő figurákról, a szo
bordíszes kutakról és palotájának bronz kapujáról, a ken
taurok és a lapithák harcának érc domborművéről, mely
ről Velius írt. 

A budavári gótikus szobrok eltüntetése nem jelen
tette azonban a múlt teljes elvetését, hiszen Mátyás ko
rában Zsigmond királynak szobra állott a várban, mely 
valamiképp sérült kellett legyen, de a szobor kijavítására 
a király csak engedélyt adott! — és nem utasítást! — Or
szág Mihálynak90. 

Mintegy negyven „Corvina" köteten „Mátyás lepat-
togzó vagy átvilágított címere alatt más címer tűnik elő; 
vagy pedig Mátyás címere mellett egy régebbi idegen cí
mer látható..."91. Ezt természetesnek tartjuk, mert a 
könyvek tulajdonát képezték, mint a visegrádi vagy bu
dai királyi palota is szuverén területe volt. 

A szobortorzók a Zsigmond-kori palotabővítéskor ki
alakult külső előudvarban, a bevezető út mellett teme-
tődtek el, tehát a királyi palota zárt területén belül, mely 
tér kivégzések és baj vívások színtere is volt. 

Zárószó. 
A királyi műhely 

A tanulmány célja kettős. Egyrészt az, hogy a szo
borcsonkításokra felhívja a figyelmet, érzékeltetni kí
vánva, hogy műtárgyak pusztulásának jelei; másrészt az, 
hogy mivel a középkori kőfaragó műhelyekről írott ada
taink alig vannak, a kövekről leolvasható közléseket 

ugyanolyan fontos tájékoztatásnak kell vennünk mint az 
írott közléseket. 

A tárgyi leletek tanúsága szerint nem megalapozatlan 
annak valószínűsítése, hogy az Anjou-kori palota közelé
ben egy kőfaragó-szobrászműhely állott, a szükséges he
lyiségekkel, faragó műhellyel, rajzteremmel, szerszám
kovács műhellyel, raktárakkal és ossariummal — ahová a 
feleslegessé vált műhelytárgyakat és az elrontott faragvá-
nyokat rejtették, régi műhelyszokások szerint. 

Amikor Zsigmond a királyi palota bővítése során az 
északi előudvar területét lehatároltatja, a műhely 
mintegy a falakon belülre került, és ott működhetett fel
számolásáig. 

A középkor-kutatók a tárgyi emlékeknél sokkal bő
vebb anyagot találnak az egykorú írott forrásokban , és 
kétségtelen, hogy ezekből, és feldolgozásukból sokat 
megtudhatunk a politikai és egyházi élet történéseiről, a 
kancelláriák és papi intézmények, az irodalom és a ma
gánlevelek szinte kimeríthetetlen közléseiből, de az így 
kapott kép nem lesz teljes, mert - a mi témánkban — a 
kézművesekről, a mesterségekről alig tudunk meg vala
mit. 

Az írott kútfőkből arról értesülünk, hogy Budán „a 
legélénkebb építőtevékenységet az 1419 előtti időkben, 
sőt valószínűleg Zsigmond hosszú útja előtt kell feltéte
leznünk93. A munkálatok az 1420-as évek végére akad
tak el, de 1432-ben már biztosan megszűntek anélkül, 
hogy a palotát befejezték volna". 

Egy francia lovag 1433-ban Palesztinából visszatérő
ben, budai élményeit is leírta . Tudósít a befejezetlen 
építményekről, és arról, hogy sok francia kőműves csa
láddal találkozott, és felfogadott egy Brai-sur-Somme-ból 
való kőművest — szolgának, ami csak úgy érthető, hogy e 
szakmunkás kilátástalannak látta jövőjét, mert nem ka
pott munkát. 

A budavári építőműhely jórészét a Pozsony-i várépí
téshez irányították, mert Zsigmond, akinek „immár csak 
egyik koronája a magyar", az ország nyugati részét alkal
masabbnak vélte székhelyül, mint Budát. 

A pozsonyi várépítésről Szűcs Jenő megállapította , 
hogy Közép-Európában e kor legnagyobb építkezései kö
zé tartozott. Feltételezhetjük, hogy a budavári gótikus 
szoborlelet befejezetlen szobrainak egy részét az új ki
rályi székhelyre, a pozsonyi várba tervezték? Hogy a bu
davári építőműhely kőműveseinek és kőfaragóinak javát 
Pozsonyba irányították, és így a műhely szinte kihalt, és 
csak a szobrászok maradtak Budán? 

A középkori királyi műhely megszűnésének okai na
gyon összetettek lehettek. Budavári szobraink készülé
sekor, és elpusztulásuk évtizedeiben már megsokasod
nak a mesterembereket megrendszabályozó rendeletek. 
Az építőközösségek független csoportosulásai csak addig 
élhettek, amíg a felső hatóságok e szervezetek sajátos ön
állóságát eltűrték. Gondoljunk Buda város jogkönyvének 
egyes fejezeteire, vagy Zsigmond 1435-ben kiadott bécsi 
dekrétumára, melyek csak a hatóságok álláspontját tük
rözik. A nagytudású mesteremberek e korban már jó
részt írástudók voltak, de semmit sem közöltek írásban 
az utókorral úgy, hogy azt közzétették volna. Ebbe a kő
faragók kötelező mesterségbeli titoktartása épp úgy be-
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lejátszhatott, mint a feudális társadalomban kijelölt he
lyük. 

Láthatjuk azt, hogy a gótikus szobortorzók eltemetési 
ceremóniájához a kőfaragóműhely sok kelléket adott, 
melyek a szobortorzókkal együtt kerültek elő, de nem 
ismertethettünk minden olyan tárgyat és faragványt, me
lyek a befejezetlenségükkel, a ráfaragásokkal, ragasztá
sokkal és más ismertető jelekkel a műhelyszokásokról 
és munkamódszerekről vallanak, és számos olyat sem, 
amelyek régebbi budavári ásatások hasonló értékű lele
tei. 

A királyi műhely jelentősége Zsigmond uralkodásának 
utolsó évtizedeiben erősen lecsökkent, de valahol a palo
ta közelében egy új műhely alakul, mely főként szelle
mében új, amelyben a régi mesterek szervezeti kötöttsé
gét a művészegyéniségek vélt szabadsága váltotta fel. 

Az antik eszményképekhez visszatérés magával hozta 
az itáliai rómaikori kőfaragó-rutin új kivirágzását, mun
kamódszereivel együtt. Háttérbe szorulnak a „gótika" 
kőfaragásának jellegzetes, laposélű kétkezi szerszámai és 
az elhelyező olló, hogy a hegyes-fogas szerszámoknak, 
fúróknak, az elhelyező kabaláknak „reneszánsza" le
gyen. Közös jellemzők azonban bőven maradnak. A gó
tika mestereinek szerkesztési elvei az Euklidész-i geomet
riában rekedtek el, a reneszánsz felfedezte a perspektí
vát, az affinitás játékosságát, valamint a matematika 
hasznosságát. 

Alig változott azonban a kőfejtés, a kőszállítás, a fa
ragás és kőelhelyezés fizikai munkája és a mesterség meg
tanulásának fáradságos útja. A reneszánsz kiváló épí
tész-szobrász művészei a gótika mestereihez hasonlóan 
a szakmai tudásukat a műhelyekben kapták, a gyakorlat
ban versengve-fejlesztve ki képességeiket. 

A kőfaragómesterségben sok időtlen, közös vonás 
van; elsősorban a mesterség önbecsülése, az összetarto
zás megértő vagy vitatott kényszere, és az egymásra
utaltság. Ezért azokat a választóvonalakat, melyekkel a 
történelemben és művészettörténetben indokoltan meg

határoznak és elválasztanak egyes korszakokat, függetle
nek szinte a mesterség alakulásától, mert az anyagok, a 
szerszámok és a munkamódszerek, valamint a feladatok 
változásai a döntők. 

Tudjuk, hogy Budán nem terjesen új létesítményekről 
van már elsősorban szó, hanem átalakításokról és korsze
rűsítésekről, melyekben az új ornamentumok előre kifa
ragott díszítő elemként öreg falakba épültek be . 

De a nagyszabású átalakítási tervek mindegyike nem 
valósult meg, és nem minden elkészült építészeti farag
vány került beépítésre, felhasználásra. 

Több olyan faragvány került felszínre a budai vár 
északi főkapuja és a szárazárok közötti területen, melyek 
befejezetlenek, vagy készrefaragottak, de beépítve nem 
voltak. 

Jellegzetesek azok a faág-motívumos boltozatvállda-
rabok (98. kép) , melyekről megállapítható, hogy fel
használásukra sor nem került, csak úgy mint egy félkész 
kúszóleveles fiatorony darab, mely azt is elárulja, hogy 
mint munkadarabot egy esztergapad-szerű szerkezetben 
rögzítették a faragáshoz . 

A „műhely" folyamatos továbbélését két reneszánsz 
falpillér fejezet is igazolja, melyekről Zolnay László a 
következőket írja: 

„Meglehet, — és erre mutatna az egyik kövön a befa
lazó habarcs hiánya, a másiknak ki nem faragott vol
ta - , hogy talán a budai reneszánsznak abból az utolsó 
korszakából származnak, amikor egyik kőnek behelye
zésére, másiknak faragására, befejezésére már nem került 
sor ,99 

A királyi műhely életét, a kőfaragás úgynevezett tit
kait Budán egy olyan anyagon tanulmányozhatjuk, mely 
egyedülálló egész Európában. Kutatásaink azonban csak 
akkor lehetnek eredményesek, ha a tudományos szem
pontok összehangolódnak, a régészet, a művészettörté
net, a társadalomtudományok, az ipartörténet és a kőfa
ragó-kézműves mesterség minden felkutatható adatával, 
szervezett együttmunkálkodással. 
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Ásatásaim során ugyanis a vadkanagyarak jórészét 
— ellenőrizhetetlen módon — ellopták ... A legked
veltebb szárnyasvas a tőkésréce volt ... Meglepeté

sünkre a szárnyasok csontjai között egy énekes 
hattyú maradványait is felfedezte dr. Matolcsi. Fá
cán és fogolycsontokon kívül régészeti ritkaságszám
ba megy a középkorban vadászott túzok egyetlen 
példányának csontmaradványa is. A kék galambon 
kívül egyetlen dolmányos varjú is akadt. Azt azon
ban, hogy csupán elejtették, vagy meg is ették-e, 
ma már nem dönthető el." Zolnay L.: Vall a velős
csont. Magyar Konyha 3(1979) 4. sz. 15. (Matolcsy 
J. elemzéseinek nyomán). 

35. Matolcsi 1977. 179-198. 
36. „... A vizsgált állategyed küzdelmes életét elárulják a 

koponyán levő sérülések, törések, horpadások, ame
lyek a callus képződéséből ítélve részben begyógyul
tak, összeforrtak, mindenesetre keletkezésük idején 
nem okozták az állat pusztulását (227—228. kép). 
Ezek valószínűleg ütéstől, nagybb rúgástól erednek, 
az is lehetséges, hogy nem egyszeri eseménynek nyo
mai ..." — ,,... Az állközi csont hiányosságából arra 
kellett gondolni, hogy annak kitört darabját valaho
gyan még az állat életében eltávolították. Egyébként 
is feltételezhető, hogy a kutya emberi ápolásban ré
szesült, mert anélkül aligha élhette volna túl a sú
lyos sérüléseket. Az életét valószínűleg azok az üté
sek oltották ki, amelyeket az agykoponyára mértek, 
s amelyektől a falcsonton és a halántékcsonton an
nak járomnyúlványaira is kiterjedő repedések ke
letkeztek. "Matolcsi 1977.184. 

37. „A tárnoki cikkek 53.-a pl. a becsületsértés bün
tetéséről szólván, az összes meggyalázó kifejezések 
között első helyen említi, hogy ha valakit „kurafi"-
nak neveznek. Az ilyen szóval gyalázkodó emberre 
szörnyű büntetés vár, amennyiben valamely oly al
kalommal, amikor legtöbb nép van együtt a város
ban, a poroszló vezeti a városház kapujába; a bűnös
nek kutyaganéjt kell vinnie a kezében és a kapuban 
köteles háromszor megismételni a gyalázó szavakat, 
hozzátéve, hogy „e derék emberrel szemben ebmód-
jára hazudtam", minden egyes alkalommal köteles a 
kezében lévő ebganéjt bevágni a szájába; ha pedig 
ezt nem tenni vonakodnék, meg kell őt ragadni, vas
fogóval ki kell húzni és le kell vágni a nyelvét." Sik-
lóssy L.: A magyar Középkor erkölcse. Budapest 
1922.136. 

38. Wissell 1929.105. 
39. Matolcsi 1977.183. 
40. Matolcsi 1977.186. 
41. L. Friedlaendler: Darstellungen aus der Sittenge

schichte Roms in der Zeit von August bis zum Aus
gang der Antonine. IV., Leipzig, 1910. 381-382. 

42. Zolnay 1977.3/82-83. 
43. F. Janner: Die Bauhütte des Deutschen Mittelalters, 

Leipzig, 1876.104,133. 
44. Fr.J. Denzinger: Der sogenannte Eselsthurm am 

Dome zu Regensburg. Verhandlungen des histori
schen Vereines der Oberpfalz, Band XVIII. 219. 
(A leletanyagot nem vették számba, így tárgyi anyag 
nem áll rendelkezésre.) 

45. Huth 1923. 
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46. A kőszobrászatban a kézműves mesterséget, a mo
dellek fontosságát, a tanulmányok készítését, a 
munkamódszereket, szerszámokat és technikákat a 
legnagyobb részletességgel Borchardtnak Tell-El-
Amarnai ásatásai révén ismerhetjük meg, szinte be
pillantást nyerhetünk az Echnaton fáraókori mű
helynek napi életébe. 
Hasonló gazdag anyagot sem a görög korból, sem a 
római korból nem ismerünk, csak egyes faragványo-
kat (szerencsére elég sokat), melyek kinagyoltságuk 
és a befejezetlenség különbözőségeivel nagyon jelen
tős technikatörténeti adatokkal szolgálnak. Közülük 
csak a kőbányákban megmaradtak köthetők 
helyhez, míg a többi szinte kivétel nélkül szórvány
leletnek vehető. 
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a kőanyag 
területileg megadott, a szerszámok anyagukkal 
(bronz, vas, acél) és formáikkal (hegyes, lapos, fo
gas) ősiek, és hogy a szakképzés és a munkamódsze
rek a kézművességben alig változók. Nem köthetők 
dinasztiákhoz, bármily változatosak. 

47. ,,... egyesek aránylag épek vagy könnyen összerak
hatok, mások töredékei szanaszét szóródtak, amiből 
arra lehet következtetni, hogy nem szakaszosan töl
tődött fel a gödör, hanem egyszerre töltötték fel. 
Görög mintázatú alakok és két hellenisztikus korú 
ptolemaioszi pénz lelete feltételezhetővé teszi, hogy 
a gödör a korszak végére, vagy a római uralom kez
detére datálható". Legrainre hivatkozva: W. Wolf: 
Funde in Ägypten. Geschichte ihrer Entdeckung. 
Göttingen, Berlin, Frankfurt, Zürich 1966. 
A rómaiak műgyűjtő szenvedélye ismeretében szinte 
biztosra vehető, hogy az eltemetők egyiptomiak vol
tak. Vajon a múltjukat temették? 

48. A. Boetticher: Die Akropolis von Athen, Berlin, 
1887.79. 

49.-4. Erlande Brandenburg: Les sculptures de Notre-
Dame de Paris récemment découvertes. Le petit 
Journal, Paris, 1977. — Ugyancsak a franciaországi 
forradalomnak esett áldozatul a strassburgi székes
egyház déli kapuzata szobordíszének egy része 
is. H. Jantzen: Deutsche Bildhauer des dreizehnten 
Jahrhunderts. Leipzig 1925. 29—33. o. — Figye
lemre méltó egy másik tudósítás is a párizsi Notre-
Dame királyszobrairól,, melyet Száraz Gy.: A tö
megsír (Pestbudai rejtelmek III.) közölt (Élet és Iro
dalom, 1981. jan. 3-án. 6.): „Louis Sebestian Mer
cier: Ott hevernek egymás hegy én-hátán ... trágya
dombok temetőjében. Ha szörnyetegalakjuk kikan
dikál a szennyréteg alól, s pillantásunk horpadt or
rukra, csonka fülükre vetődik, szánakozó mosolyt 
fakasztanak ... Orrunkat bűz facsarja; oly rossz sza-
gúak ezek a királyszobor-hullák, mint maga a kirá
lyok története." 

50. Warnke 1977. 
51. „Wir können die Voraussetzungen und Ergebnisse 

der münsterischen Bilderstürme rekonstruiren, doch 
über den konkreten Verlauf wissen wir fast nichts. 

einem jeden Bildersturm, wie einer Bild
schöpfung, ein Plan, ein Concetto oder gar eine 

Inspiration vorausgegangen ist." Warnke 1971. 91. 
52. „Es ist wahrscheinlich, dass diese Zeitgebundheit 

den Meisselschlägen auch bestimmbare Inhalte ver
mittelt hat. Es fällt auf, dass die Schläge auf die 
Sinnesorgane, auf Kopf und Glieder, sowie auf den 
Bart zielen." Warnke 1977. 93. 

53. „Das Emsinger Bussregister etwa enhält die ganze 
Skala privater Rechtsakte, die am Körper voll
zogen wurden: Vom Haar-, Ohren- und Nasenab
schneiden, Bartstutzen und Bartverbrennen, über 
Augen- und Lid-, Lippen- und Zungenverletzungen, 
alle Möglichkeiten des Fingerzerstümmelns, bis zum 
Zähneziehen, Armabhauen, schädigen und Ampu
tieren von Sexualorganen, Zehen oder Füssen. Die 
Phantasie wird sich kaum einen bilderstürmerischen 
Meisselschlag ausdenken können, dessen Zielbe
stimmung nicht schon in den Strafregistern rub
riziert war." — „... über das Primärererlebnis der 
Tabuverletzung hinaus jeder Beilschlag der Wieder
täufer seinem präzisierbaren Sinn hatte." Warnke 
1977.94. 

54. „Viel schärfer geht die von Hochmeister des 
deutschen Orient 1385 aufgestellte Schiffsordnung 
für die Weichselfahrt vor: sie setzt für das vorzeitige 
Entgehen aus dem Dienste sehr schwere Strafen 
fest." „...Keyn knecht sal van den Schiffin geen 
noch lonfin, das geschiffte gut werde dann bracht zu 
markte, und wer ee von dann liefe, der sol verlyzen 
eyn Ore ... Ouch wurde der Stuermann adir Plath-
mann abertrümic ane redliche Sache, so sal deme 
Stuermanne der Hals und deme Plathmanne die 
hand werdin abeslagin". (Qu. 309, IV. S. 38) 
Wissell 1929. I. 350. — „Auch sal kynerhande Hant-
werkman adir Handwerkknecht nymand syn 
Ammecht mit Keynerhande satzunge adig nuen 
Funden ayder legen, wer do myte begriffen wirt, 
deme sal man eyn Ore abesnyden." Wissell 1929. 
1.511. 

55. Huizinga 1979.22. 
56. „Taksony idejében egy magyar sereg Gallia felé 

ment zsákmányolni. Visszajövet a Rajnánál három 
részre oszlott. E részek közül kettő becsülettel tért 
haza, egy nem. Ezt a részt a szász herceg Eisenach-
nál, Thüringia városnál levágta, csak hét embert ha
gyott életben, és fülöket megcsonkítva, haza küldte 
őket Magyarországba. ... Ezt a hét magyart ki nem 
halt meg a többiekkel és fületlenül jött haza, 
kemény ítélettel sújtották otthon: elvesztették min
den ingó és ingatlan jószágukat, elválasztották őket 
feleségeiktől és gyermekeiktől, mindig mezítláb, 
gyalog kellett járniuk és nem volt szabad semmit 
szerezniök. A magyarok arra kényszerítették őket, 
hogy csapatostul sátorrul sátorra kolduljanak, vala
míg élnek. ... Szt. István meghagyta nekik, hogy az 
esztergomi Szt. Lázárról nevezett vezeklőknek ves
sék alá magukat..." Tóth B.: A magyar anekdota
kincs. Bp. 1898.1.22. 

57. Fügedi 1914. 31. 
58. „... Az Árpád-családból szívesen nősültek királyok 

és hercegek. Hiszen Magyarország hatalmas ország 
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volt..." - Margit lányának - „Először egy lengyel 
herceg volt a kérője, még hét vagy nyolc éves korá
ban, másodszor pedig a cseh király, a történelmi ne
vezetességű II. Ottokár, aki el is jött meglátogatni 
őt és „rögtön megfogattat ék Szent Margit asszony
nak szépségében, mert vala igen szép testtel, jól le
het condrás, hitvány öltözettel." — „Béla király, 
atyja, anyja, mindent elkövettek, hogy rábeszéljék 
lányukat a házasságra, de ő megmaradt mennyei je
gyesének szerelmében ... Olympias asszonynak azt 
is kijelentette, hogy inkább orrát, ajkát összemetéli, 
akár testét is darabokra metélteti, de ne kényszerít
sék őt házasságra." Siklóssy L.: A magyar középkor 
erkölcse. Budapest 1922. 54. 

59. Zács Feliciánt I. Károly elleni merénylete miatt Vi
segrádon fiával együtt megölték, egyik lányát Léka 
vára előtt lefejezték, Klára lánya ajkait megcsonkí
tották, és elrettentő példaképül a városokon végig
hurcolták, kivégzése előtt. Entz Géza szíves közlése. 

60. Huizinga 1979. 32. 
61. D. Metzler: Bilderstürme und Bilderfeindlichkeit in 

der Antike, in: Warnke 1977. 14-29. 
62. Castiglione L.: Római művészet. Budapest 1971. 26. 
63. „Den schändlichsten und massenhaftesten Kunst-

raub der ganzen Geschichte ... Hier ist Constantin 
weder Heide noch Christ, denn er beleidigte beide 
Religionen durch das Verschleppen der Götter
bilder nach Byzanz. ... in einzelnen Fällen wurde 
auch auf ganz barbarische Weise an den Statuen ge
ändert, wie denn Constantin einem Apollskoloss 
seinen eigenen rundlichen Porträtkopf aufsetzte." 
Burckhardt 300-301. 

64. B. Brock: Der byzantinische Bilderstreit, im Wamke 
1977. 30-40. 

65. „Mit dem endgültigen Sieg der Bilderverehrung 
fällt dann auch ein entscheidender Schlag gegen die 
Paulikaner zusammen: 843 werden Hundert
tausend von ihnen umgebracht und die wenigen 
Überlebenden schiesslich einige Jahre später an die 
Balkanfront nach Thrakien verpflanzt. Von dort ver
breitet sich ihr rigoristisches, bilderfeindliches 
Christentum über Bogumilen und Katharer nach 
Westen, um in den reformatorischen Bewegungen 
des 15. und 16. Jahrhunderts weiterzuwirken." 
Wamke 28. 

66. „Wollt ihr wissen, was ich bin 
Ich bin gewesen eine abgöttin 
Da St. Eustachius zu Trier kam 
Er mich zerbrach, mein ehr abnahm 
Ich war geehrt als ein Gott 
Jetzt stehen ich hier der Welt zum Spott." Wamke 
11. 
(A magyar szöveg a szerző fordítása.) 

67. „Bilderstürmerischen Intentionen kommt die 
Skulptur durch ihre Eingenschaft entgegen, dass 
Sie zu einem doppelschichtigen Sinnträger ge
macht werden kann. Sie kann deformiert werden, 
und in ihrer Substanz dennoch erhalten bleiben. Wo 
die Skulptur Trägerin einer Machtansage ist, kann 
diese angeschlagen werden, ohne als Bezugsziel ver

loren zu gehen, sie gewinnt dann den neuen Sinn: 
Entstellte Macht. 
Die aus einländischen Marmor (patrio marmori) 
künstlich gehauenen Bildwerke verstümmelten sie 
(mutilant), indem sie einigen die Köpfe, andern die 
Arme und noch andern die Beine abschlugen. Die 
hölzernen Bilder aber schlugen sie entzwei mit 
Beilen und warfen Sie ins Feuer." Warnke 92. 

68. H. Grimm: Leben Michelangelos, Phaidon, én. 31 — 
32. 

69. Wamke 52. 
70. Wamke SA. 
71. Warnke, Bredekamp 41—65. old. 
72. FogarasiM.: Savanarola és a rinascimento, Budapest, 

1940. 
73. „Die Schweidnitzer Ketzer arbeiten an Feiertagen, 

sie versuchen das Taufsakrament wieder abzu
waschen und grenzen sich auch sonst radikal gegen 
die „katholische" Umwelt ab, die für sie alinen-
ganae Fremden besteht, mit denen sich auch Heira
ten verbieten; sie selbst nennen sich „Israeliten". 
A. Patschovsky: Waldenserverfolgung in Schweid-
nitz 1315. Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 36/1 (1980) 44. 

74. IV. Károly kétízben is hosszabb időt tölt Budán, 
először 1353-ban, mikor Schweidnitzi Annával há
zasságot kötött, több mint három hónapot időzött a 
magyar udvarban, majd másodszor 1365-ben Vencel 
fiát jegyezte el I. Károly legfiatalabb fiának, István
nak lányával, Erzsébettel. — Schweidnitzi Anna 
— kiben a szerző I. Károly törvénytelen lányát sej
ti — 1353-ban férjhez megy IV. Károlyhoz. Dercsé-
nyiD.: Nagy Lajos kora. Budapest, én. 33, 68. 

75. ,,Magyar Mihály mint a tádi nemesi család pártfo-
goltja, a párizsi egyetemen szerezte meg a doktori 
grádust. Sokat beszéltek és írtak budai disputáció-
járól, amelyben Antal domonkosrendi szerzetessel 
szemben a király jelenlétében vitatta a Boldogságos 
Szűz szeplőtlen fogantatását 1400 körül." Horváth 
1937.75. 

76. ,J?rágában tanult jogot Budai János mester, aki ké
sőbb a barsi főesperes lett az esztergomi káptalan
ban, majd Esztergomban kollégiumot alapított sze
gény diákok számára. Budai Jánost maga Húsz Já
nos vizsgáztatta, de két év után már maga is vizsgáz
tat. Budai is Húsz idejében kezdte tanulmányait, és 
1415-ben ő volt a prágai egyetem — huszita — rek
tora." Kubinyi 1973.90. 

77. Bredekamp 1975. 
78. Bredekamp 1975.260-261. 
79. Bredekamp 1975.266. 
80. Bredekamp 1975.265. 
81. „E király országlásának első évében Buda városában 

óriási zendülés támadt. A várost ugyanis kétféle nép 
lakja: a magyar és német. A németek felfuvalkodtak, 
amiért maguk nyelvével élő a fejedelem. A magya
rokat mindenképp elnyomták..." — „Amikor ötvös 
Jánost, a magyarok nagy tekintélyű szószólóját a 
németek elfogták, megkínozták és holttestét a Du
nába dobták..." — „Sok nemes volt abban az időben 
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a királyi palotában. Ezért a magyarok a hallatlan 
gaztett láttára felzaj dúltak, és egy akarattal, nagy 
lármával összecsődültek: nagy haragjukban bosszút 
szomjazva rohantak a városba. És miután a gyilko
sokat meg nem találhatták, palotáikra törtek, be
zúzták vasalt kapuikat, s mohón prédálták a 
németek kincsét." Thuróczi J.: Cronica Hungaro-
rum. XXV. fejezet. „Monumenta Hungarica" I. 
Budapest 1957. 103. 

82. „... jedem dieser Herren, sei es nun einer von der 
Konzilspartei oder von der Partei des Papstes, dient 
er auf seine Weise in makelloser Treuer. Was man 
von ihm verlangt, ist ja im Grunde nur die Form. 
Die gibt er, ohne viel nach rechts oder links zu 
sehen, im Interesse des Herrn, der seine Fähigkeit in 
Dienst genommen. „Es ziemt sich nicht", schreibt 
er als Protonotar der Reichskanzlei, „Dass der 
Diener etwas anderes wollte als sein Herr ... Sie 
sagen ja, ich sage ja; sie sagen nein, ich sage nein. 
Wenn sie weise sind, mögen sie das Lob davon tra
gen; wenn sie töricht sind, so ist es ihre Schande 
...; ich werde schweigen und gehorchen. Denn an
dere Dinge zwar schreibe ich nach meinem Belieben; 
was aber meinen Fürsten angeht, so schreibe ich nur 
nach seinem Befehl." E. Hocks: Pius II. und der 
Halbmond, Freiburg im Breisgau 1941.19. 

83. MátyEmlI.99. 
84. Szathmáry L.: Az asztrológia, alkémia és misztika 

Mátyás király udvarában. 449. old. MátyEml 449. 
85. „Aus dem dunkelsten Mittelalter, ja aus dem Alter

tum bewahrte manche Stadt in Italien eine Erin
nerung an die Verknüpfung ihres Schicksals mit 
gewissen Bauten, Statuen usw. Die Alten hatten 
einst zu erzählen gewusst von den Weiherpriestern, 
oder Telesten, welche bei der feierlichen Gründung 
einzelner Städte zugegen gewesen waren und das 
Wohlergehen derselben durch bestimmte Denk
mäler, auch wohl durch geheimes Vergraben be
stimmter Gegenstände (Telesmata) magisch ge
sichert hatten. Gründungen von Gebäuden haben 
noch im ganzen 15. Jahrhundert nich nur Astrologi
sche, sondern auch Magische Anklänge mit sich. 
Burckhardt 311,312. 

86. Szakái E.: A visegrádi Anjou-kori királyi palota gó
tikus kútházának rekonstrukciója. MMüvéd IV 
(1969) 159-186; 208. kép. 

87. PestMMűeml II. MűemlTop V. 1958.419,429. 
88. Szakái E.: Mátyás király oroszlános díszkútjának re

konstrukciója. MűvÉrt 8 (1959) 232. 
89. Szakái E.: A visegrádi királyi palota Anjou-kori fa-

likútjának rekonstrukciója. MMűvéd VI. 1972. 
345-373. 

90. „Fontos még az a rész (Tubero tudósításából), 
amelyben Mátyás engedélyt ad Ország Mihálynak. 
Zsigmond király szobrának kijavítására..." 
PestMMűeml 286. Ez annyit jelent, hogy a szobor 
sérült volt (képrombolás?), melyet Mátyás a helyén 
hagyott, sérülten (a világ csúfjára?). És ez a látvány 
Guthi Ország Mihályt nyilván bántotta, mert hűsé
ges szolgálója volt már Zsigmondnak is. 

91. „... a római Cansanate-könyvtárban őrzött pompás 
kiállítású „Encyklopedia medica" kezdőlapján Má
tyás letöredezett címere alatt Vencel király címe
rével és Haly Abedurian arab író Ptolemaeushoz írt 
és latinra fordított kommentárjainak a bécsi 
Nationalbibliothekban lévő fényes díszítésű és re
mek zöld maroquinkötésű kódexe, melyen Mátyás 
címerének repedezése és helyenkénti lepattogzása 
ismét csak Vencel címerét hozta felszínre." 
MátyEml II. 219. 

92. „Ami a szóban forgó korszakot illeti, mindenek 
előtt azt kell szem előtt tartanunk, hogy sokkal 
több írott emlék maradt ránk, mint műtárgy. A ha
nyatló középkor irodalmát néhány kivételtől elte
kintve úgyszólván teljesen ismerjük. Minden műfaj 
képviselteti magát. 
Ezzel szemben a képzőművészet — adottságainál 
fogva - csak tökéletlenebbül, kevésbé közvetlenül 
tudja kifejezni az életet. Ráadásul a műalkotások
nak csak egy speciális töredéke áll rendelkezésünk
re." Huzinga 1979.242. 
A hiányos írott adatok az eretnekek irodalmi mű
veire is vonatkoznak, melyek jórészt elpusztultak, 
csak az inkvizitorok tudósításai bővek — és egyol
dalúak. 
H. Grundmann: Ketzerverhöre des Spätmittelalters 
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ERNŐ SZAKAL 

SYMBOLSYSTEM DER BESCHÄDIGUNGEN UND VERGRABUNG DES GOTISCHEN 
SKULPTURENFUNDES IN DER BURG BUDA 

Der im Jahr 1974 freigelegte Skulpturenfund bei den 
auf dem Areal der Burg Buda durchgeführten Ausgrabun
gen gibt einen konkreten Beweis der höfischen Kunst 
Ungarns im späten Mittelalter. 

Über die Erschliessung des Skulpturenfundes ver
öffentlichte László Zolnay im Jahr 1977 einen zusam
menfassenden Bericht, in dem er die Fundumstände klar
legte. 

Es wurden Bruchstücke — Torsi, Köpfe, verschiedene 
Körperteile und Gliederfragmente — von 50—60 Skulp
turen gefunden. Trotz der tausenden Fragmente konnte 
keine Figur vollständig zusammengesetzt werden, und 
alle sind willkürlich beschädigt. Einige Figuren sind un
vollendet in der Formgestaltung, mehrere ohne, und ein 
Teil mit Fassung, unmittelbar aufeinander weisend, wo
bei die Fundbeilagen in Beziehung zu den Figurenfrag
menten stehen. 

Die Künste veranschaulichen seit Jahrtausenden in 
einer Porträtskulptur den lebendigen Menschen, die Per
son, auf verschiedenene Art und Weise. 

Eine Königsfigur repräsentiert die Person des Königs, 
mit all dem ausgestattet, was gebührend war, in Form und 
Farbe, prachvoll, vollständig und unversehrt dastehend. 

Im Mittelalter wurden die Beschädigungen oder Ver
stümmelungen ganz anders gesehen, als wir dies heute 
tun. 

Eine Statue mit abgeschlagenar Nase oder abgebro
chener Hand wirkte damals so, als stünde ein Mensch mit 
abgeschnittener Nase oder abgehackter Hand vor einem. 

Diese Art des Sehens ist uns nicht gegeben. Zu einem 
impulsiven Verstehen gelangen wir nur dann, wenn wir 
wenigstens versuchen, dem Rätsel oder Geheimniss des 
Skulpturenfriedhofs auf diese Weise nahe zu kommen. 

Am erhaltengebliebenen Hüftteil einer Skulptur sind 
von einem Beil oder Schwert stammende Schläge zu se
hen, die absichtlich erfolgt sind (Abb. 1). Die Statue 
wurde mit einer Person identifiziert, und die Täter zer
schlugen nicht den Kunstgegenstand, sondern vermutlich 
von Rache und Hass erfüllt einen König (Abb. 2 und 3). 
Dazu ein Bruchstück und gewisse Analogie auf Abb. 4 
und 5. 

Die Studie befasst sich der Reihe nach mit den Skulp
turresten, welche Beschädigungen sie aufweisen, und was 
für Ausbesserungsarbeiten erkennbar sind, und macht 
dabei auf die abgeschlagenen Nasen, Wangen-, Kinn- und 
Lippenverstümmelungen aufmerksam (Abb. 6—16,18). 

Von grosser Bedeutung sind durch die Unvollendetheit 
der Meisselarbeit eine roh bearbeitete Bischofsstatue 
(Abb. 17) sowie Details mehrerer Plastiken. 

Konnte wohl die schöne kleine Madonna ohne jegliche 
Fassung, mit einer Schädelfläche, auf die niemals eine 
Krone gesetzt wurde in einer königlichen Kapelle auf
gestellt gewesen sein? Keinesfalls. 

War es ein wunderbar schönes Modell oder Vorbild 
für eine Muttergottesstatue? Ihr Kopf kam als Einzel

fund an einer entlegenen Fundstelle zum Vorschein. Die 
Meisselspuren an ihrem Gesicht liefern den Beweis für 
eine absichtliche Verstümmelung, dessen Grund even
tuell in dem damaligen Dogmastreit über die Unbefleckt
heit Marias zu suchen ist (Abb. 19-20, 22). Mit dieser 
Skulptur stehen auch ein Madonnentorso und köpf 
(Abb. 33-34) in Beziehung. 

Ritter und Bischöfe sagen zusammen mit anderen Per
sönlichkeiten des Hofes durch ihre Beschädigungen und 
Unvollendetheit unterschiedliches aus (Abb. 21, 23—32). 

Zu einer unbemalten Bischofsstatue (Abb. 35—36) 
passt eine aus Stein gemeisselte Mitra (Abb. 37), doch die 

/Flächen der Zusammenfügung und die angebrachten 
Bohrlöcher sind völlig rein. 

Auf unvollendete Ritterfiguren deutet ein Bruchstück 
(Abb. 38) zusammen mit mehreren bisher nicht publizier
ten Fragmenten. 

Von den Herolden (Abb. 39-^4) kann nicht fest
gestellt werden, in wessen Dienst sie einst standen. Ihre 
Wappenschilder sind leer. Ein mit Fassung versehener 
Herold hält einen Helm in den Händen (Abb. 43), das 
Erkennungszeichen, die Helmkleinode aber wurde ent
fernt, abgemeisselt. 

Die Köpfe sind neben ihrer ästhetischen Wirkung be
redter, besonders, wenn wir auch ihre Beschädigungen in 
Betracht ziehen. (Abb. 46-50). 

Zahlreich sind die Möglichkeiten einer zufälligen Be
schädigung, hier jedoch sind die mit einem Gegenstand 
oder Werkzeug, einem Meissel durchgeführten willkürli
chen Verstümmelungen unbestreitbar. 

Die Hälfte vom Bart eines schönen Kopfes (Abb. 51) 
wurde abgeschlagen, in seine Wange eine Wunde gehauen, 
in der Herzgegend befindet sich ein Bohrloch und das 
linke Ohr ist unbearbeitet. Im mittelalterlichen Symbol
system könnte dies bedeuten, dass dieser Mann als ein 
unehrlicher Mensch galt. Durch die bemalten Pupillen 
und roten Lippen wurde die Figur „mythisch lebendig", 
und so konnte diese Person symbolisch ermordet und zer
hackt werden. 

Die Nase eines einzigen Kopfes ist unbeschädigt (Abb. 
52). Es handelt sich vermutlich um ein Meisterporträt, 
dem die Ehre nicht genommen wurde, der aber als Die
ner und Mithelfer der Herrenmacht verurteilt wurde. 

Mehrere Fragmente deuten auf die Ejàstenz einer Werk
statt. Ein architektonisches. Modell aus Kalkstein, der 
Eckstein eines Chorabschlusses (Abb. 54) und ein zer
brochener Wetzstein beweisen dies unmittelbar. 

Von zwei fast gleichen Köpfen (Abb. 53, 55—57) ist 
anzunehmen, dass es sich um Studienköpfe handelt, und 
sie nicht von irgendwo aufgestellten Statuen stammen. 

Der Männerkopf mit Pelzmütze (Abb. 59) ist ein Por
trätmodell, das nach seinem charakteristischen Kopf
schmuck zu urteilen, König Sigismund darstellt, und den 
Bildhauern als Vorlage-Vorbild gedient hat. 
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Der unvollendete Bischof (Abb. 17) wurde gerade
wegs aus der Werkstatt weggeworfen, wie auch ein bärti
ger Männerkopf, an dem die Korrektion des Meisters und 
die Ausbesserungsarbeit klar zu erkennen sind (Abb. 58 
und 60). Die die Schriftrolle haltende Hand (Abb. 61 
und 62) kann ebenfalls als Studienarbeit betrachtet wer
den. 

Die kleinere, mit Fassung versehenen sakralen Statuen 
(Abb. 6—16, 18) konnten in der Kapelle der königlichen 
Burg aufgestellt gewesen sein. Ihnen wurden im Zuge 
eines hussitisch motivierten Bildersturmes die Hände. 
Attribute und auch Köpfe abgeschlagen. Auf Anweisung 
der weltlich-kirchlichen Macht wurden die verstümmel
ten Skulpturen in der Werkstatt wieder ausgebessert und 
kamen erneut an ihren Platz zurück, jedoch nur für kurze 
Zeit. Denn die Plastiken wurden noch ärger beschädigt, 
in grösserem Masse als das erstemal. Es ist annehmbar, 
dass bei diesen zweiten Bildersturm auch eine Königs
figur beschädigt wurde, sie erhielt Verstümmelungen an 
Händen und Füssen (Abb. 3). 

Alle Statuen wurden zwecks Reparatur in die Werk
statt gebracht. Es ist beweisbar, dass diese Arbeit nicht 
vollendet wurde, sodern im Gegenteil, zuletzt, vor der 
Bestattung, erreichten die Verstümmelungen ihren Hö
henpunkt, um vollständig liquidiert, in eine Abfallgrube 
zu landen. 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass die Bestattung 
der zerstümmelten Skulpturenfragmente nach einem ge
nau ausgearbeiteten Programm, einer geplanten Durch
führung eines „concetto"-s ablief, mit einer symbolischen 
„vendetta". 

Der Gang des Geschehens ist ungeklärt. Vor der Be
stattung wurden auch die unvollendeten Statuen verstüm
melt. In die Stümpfe der abgeschlagenen Hände, Arme 
und Füsse wurden Löcher gebohrt, die abgebrochenen 
Teile wurden aber niemals angesetzt, sondern zersträut, 
dass alle Skulpturen unvollständig seien. 

Es sieht so aus, dass die Requisiten und die symboli
schen Gegenstände, die begleitenden Funde zu dem Be-
grabungsschauspiel planmässig angeschafft wurden, alles 
wurde für eine wirkvolle symbolische Show vorbereitet, 
visuelle und materielle Gegenstände wurden zu einem 
rituellen Vergeltungsakt gesammelt. 

Die Vergrabungsstelle wurde gründlich vorbereitet. Ein 
kleiner Raum wurde tiefer als die angrenzenden Mauern 
vollständig gereinigt, tiefer als die Grundmauern waren, 
in einer beträchtlichen Tiefe von 4—5 m. 

Auf diesem gereinigten Grund lag eine cca. 1 m dicke 
Schicht, aus unterschiedlichem Lehm- und tonartigem 
Gemisch, mit unregelmässigen Brandschichten und säure
haltigen Stoffen, was an einigen Fragmenten bewiesen 
werden konnte (Abb. 63 und 64). 

Die Skulpturenbruchstücke lagen demnach nicht im 
Erdreich. Wenn man diese Tatsache symbolisch werten 
will, so bedeutet es, dass ihnen das Begrabenwerden in 
die Muttererde versagt wurde. 

Mehrere Statuenrümpfe wurden auf dem Bauch gelegt, 
sie; auch damit erniedrigend, ihnen eine schmachvolle 
Msse'iaüfzwingend (Abb. 65-67). 

An einer unvollendeten Ritterskulptur war dies da
durch gesteigert, dass ihr Rücken ausgehöhlt wurde (Abb. 

29Û 

68). Man kann annehmen, dass diese Höhlung mit eckel
erregenden Dingen gefüllt wurde, was darauf deutet, 
dass so die innere Hässlichkeit an ihrer Rückseite — die 
sonst an der von vorn gesehenen schönen Statue nicht zu 
Schau kam — veranschaulicht werden sollte (Abb. 70). 

Auch die Köpfe waren halbwegs oder vollständig auf 
ihr Gesicht gelegt. Nur einer, mit Ziegeln geschützt, blick
te nach oben, und zwar der, dessen Nase umbeschädigt 
geblieben war (Abb. 69). 

Die Figuren der nie eingebauten Konsolen waren 
auch nach unten gekehrt, denn die Gestalten der Mithel
fer sollten auch büssen (Abb. 71—73) wie ihre Herren, 
die sie bedienten. 

Den Fundumständen und Begleitfunden kommt eine 
sekundäre Rolle zu, so bei der Freilegung als auch bei 
der Wertung des Fundes, da der kunsthistorische Wert 
der Skulpturen alles andere in den Schatten stellt. 

Die Begleitfunde haben einen ganz geringen kunst
historischen Wert, sind aber als Symbole äusserst auf
schlussreich, denn jedem Gegenstand kommt im Symbol
system eine Rolle zu, als Requisit eines Schauspieles, mit 
Beziehungen zur dramatischen Handlung. 

So können die verschiedenen Verschlusstöpsel eines 
Hypokaustums auf das höllische Feuer hinweisen, was 
auch die an einem Stöpsel angebrachte plastische Teufels
fratze versinnbildlicht. 

Die Brunnenfragmente und zerbrochenen Blei- und 
Kupferrohre symbolisieren eine Brunnenzerstörung, den 
Entzug des belebenden Wassers. 

Ein kleines Baumodell ist der Eckstein einer Kapelle 
(Abb. 54). Wenn man diesen Strebepfeilereckstern aus 
der Konstruktion enfernt, stürzt das Bauwerk zusammen. 

Der aus einem tiefen Schacht neben der Fundstelle 
zum Vorschein gekommene Ritterdegen, die Spore und 
die Gürtelschnalle weisen auf die symbolische Degradie
rung der Figuren hin. Das bronzene Glöckchen, die 
Buchecken und der Silberring mit der Inschrift Ave 
Maria Gracia Plena können auf die Verwerfung oder Ver
weigerung der kirchüchen Zeremonie deuten. 

Die Zerstückelung der Wappen war mit der Entrech
tung gleich; und so kann man auch bei den zerbrochenen 
Ofenkacheln mit Wappendarstellungen eine Symbolisie
rung annehmen. 

Es waren auch vielerlei Tierknochen in der Aufschüt
tung, die als Speiseabfall zu betrachten sind. Ebendeshalb 
sind jene Knochen, die keinesfalls Speiseabfälle sind, hin
sichtlich des Symbolsystems von besonderer Bedeutung. 
Solche sind die Knochen .und Schädel von Hund und 
Katze, Nebelkräheknochen, Schwanüberreste, Schildkrö
ten- und Muschelstücke, Fesselbeine (Os phalangis I), 
Schulterblätter und Unterkiefer von Kaltblutpferden, 
Rinderbeinstücke von ausgefallenem Mass usw. 

János Matolcsy berichtet detailliert und gründlich über 
seihe archäozoologischen Forschungsergebnisse. So be
schrieb er u. a. auch die Schädelreste eines Lammes, die 
mit vier Hörnern extrem wirken. 

Ein Lamm mit vier Hörnern kann wohl das Symbol 
einer Missgeburt, eines Monstrums sein, keinesfalls aber 
ein Speiseabfallstück. 

Dadurch, dass man den Figuren ihre Attribute nahm, 
wurden sie namenlos, durch ihre Verstümmelungen aus 



der Gemeinschaft ausgestossene Krüppel, die bei der Auf
erstehung ihre Ergänzung nur mit den beigelegten Tier
teilen erreichen konnten. 

Bis zur Auferstehung hatten sie aber noch den Weg 
ins Jenseits. Damit ihre Seele als Gespenst nicht zurück
kehren könne, wurden ihnen die Charon gebührende 
Münzen beigelegt. Davon zeugen 46 Geldstücke, darunter 
ein Silberdenar aus der Zeit des König Matthias, der von 
1458—1460 datiert, zeitlich der jüngste war. 

Eine Zeichnung oder ein Modell sind Vermittler be
deutender Kenntnisse (Abb. 74 und 75) für die Kunst
geschichte; die auf das Handwerk deutende Faktoren je
doch wurden — mit einigen Aushahmen — kaum bewer
tet. 

Die Schäden an den Steinskulpturen wurden sehr ge
wissenhaft registriert; aber zwischen den zufalligen und 
absichtlichen Verstümmlungen wurde kein Unterschied 
gemacht, was aber wesentlich ist. 

Der im Louvre befindliche Kopf einer Reiterstatue ist 
annehmbar eine Peisistratos-Personifikation in Marmor, 
mit spärlichen Resten der ursprünglichen Bemalung 
(Abb. 77). 

Im kunsthistorischen Bereich fand man eine abgesch
lagene Nase als etwas selbstverständliches, und die Wan
genbeschädigung als eine unwesentliche Tatsache, ge
blendet vom „Kunstwerk" selbst. 

Die abgeschlagene Nase und das plastische Merkmal 
der Brandmarkung an der rechten Wange sind nicht nur 
Mängel des Skulpturgesichtes. Das sind Zeichen der En
tehrung, die die Rache der Aristokraten von Athen 
widerspiegeln. 

Wenn man die archaischen Plastiken der Akropolis 
so betrachtet, kommt man zu der Erkenntnis, dass bei 
der Liquidierung dieser Skulpturen auch Fachmänner 
des Handwerks hinzugezogen wurden, was den Sagen 
Homers nach, auch in der Plastik Widerspiegelung fand 
(Abb. 76). 

Auch der Skulpturenfund aus den siebziger Jahren in 
Paris ist bemerkenswert. Von den vielen Bruchstücken 
korinte man keine Figur vollständig zusammensetzen, 
und alle Gesichter sind verstümmelt, wobei die Absicht 
auch Meisselhiebe beweisen (Abb. 78). 

Es existieren zahllose absichtlich verstümmelte Sta
tuen, deren Aufzählung nicht zweckmässig ist, darum 
seien nur einige anregende Exemplare erwähnt. 

Wenn wir die ägyptischen Plastiken (Abb. 79), die 
Beispiele aus Böhmen (Abb. 81) und Deutschland (Abb. 
80, 82—83) in dieser Hinsicht betrachten, sowie die aus 
Buda, so kann von keiner Zufälligkeit die Rede sein. 

Die Forschungsgruppe Martin Warnke bestätigt, dass 
die Skulpturenverstümmelungen immer planmässig er
folgten, aufgrund der Weltlichen Rechtsordnung, auf 
Skulpturen übertragend. 

Die Komponenten der Statuenbeschädigungen, der 
Bilderstürme bedeuten Wiederstand und Vergeltung, 
Machtkämpfe und Reformbestrebungen. 

Unermesslich viele und wertvolle Kunstgegenstände 
sind diesen Strömungen zum Opfer gefallen. Aus Holz 
geschnitzte Statuen, Altäre, Bilder, Bücher und Dinge 
der Eitelkeit wurden verbrannt, Metalle eingeschmolzen. 

Mit den aus Stein gehauenen Statuen konnte man so 
nicht umgehen; die Steinskulpturen konnten verstüm
melt, zerschlagen, eingemauert oder vergraben werden, 
in ihrem Material aber blieben sie oft erhalten. Darum 
findet man in den Museen so viele Torsis und Steinplasti
ken, im Vergleich zu anderen Matériáién in überwältigen
den Mengen. 

Wenige Skulpturen sind unversehrt geblieben, als Zei
chen der Achtung und Ehre in positivem Sinn. 

Die meisten Idole, personifizierte Herrscher und Wür
denträger politischer und kirchlicher Macht hatten Geg
ner und Feinde. 

Durch die Brandmarkung, Verstümmelung oder Zer
schlagung wurde der Sinnesinhalt geändert. Das Schöne 
wurde zur Schändlichkeit, das Gute zur Gemeinheit, 
die Macht zur Unterworfenheit. 

Zur Entehrung genügte schon ein Anschneiden der 
Lippen oder ein formloses Ohr (Abb. 84 und 85). 

In der königlichen Burg stand eine Statue König Sigis-
munds aus nicht identifizierbarem Material und an un
bekanntem Ort. Der damalige Palatin des Königs, Mihály 
Országh ersuchte König Matthias Hunyadi um eine Aus
besserungsgenehmigung. 

Aus dieser schriftlichen Übermittlung ist entnehmbar, 
dass es sich um eine beschädigte Sigismund-Figur han
delte, und dass der Initiator zur Ausbesserung der Skulp
tur nicht Matthias Corvinus war, der genügend Gründe 
hatte, seinen dynastisch herrschenden Vorgänger nicht 
zu Ehren. 

Sicherlich glaubte er an mystische Zusammenhänge; 
wonach das Schicksal alter Bauten und Skulpturen mit 
seinem Leben im Zusammenhang stehe. 

Den Palast der Anjou-Könige in Visegrád liess er um
bauen, die gotischen Zierbrunnen abreissen (Abb. 86 und 
87), ihre Hoheitszeichen zerschlagen und die Überreste 
in die neuen Mauern seiner Objekte einbauen (Abb. 89— 
93), aber so, dass diese für seine Repräsentation als Fun
dament dienten (Abb. 95). 

Was in Visegrád rekonstruierbar war, das haben wir 
getan (Abb. 94,96—97), aber weitaus nicht alles. 

Auch der gotische Palast in der Burg von Buda ver
wandelte sich nach Matthias' hochstrebenden Zielen in 
einen Palast der Renaissance, wobei die Gefühle der Pie
tät keinen Platz fanden. 

Die Fundumstände und die Skulpturenfragmente 
selbst lassen die Folgerung zu, dass die Liquidierung 
nicht in Funktion lebende Bildwerke betraf. Diese wur
den nicht von einer Kapelle oder vom Hof entfernt, son
dern geradewegs von der Bildhauer-werkstatt weggeräumt, 
wo sie zur Ausbesserung zusammen mit den unvollende
ten Figuren lagerten. 

Auf die Werkstatt hinweisende Funde beweisen, dass 
bei der Bestattung auch die Steinmetz-Bildhauer mitwirk
ten, zeitlich und örtlich auch die königliche Bauhütte 
liquidierend. 

Ob es auf Befehl oder nur mit Kenntnissnahme des 
Königs geschah, sei hingestellt. 

Von diesem Vorhof kamen auch andere unvollendete 
Plastiken zum Vorschein. Nie eingebaute spätgotische 
Astwerkfragmente (Abb. 98), Renaissancepfeilerkapitelle 
usw. 
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Unsere Folgerungen werfen viele Probleme auf. Wenn 
wir aber der Symbolik näher kommen, und das Ableben 
der Bauhütte mit diesem Fund in Zusammenhang brin
gen und zu weiteren Forschungen anregen, so hat diese 
Publikation ihr Ziel erreicht, wenn auch von Endergeb
nissen noch keine Rede sein kann. Es liegen aber Tatsa

chen vor, die unbestreitbar sind; das alleinstehende Ma
terial in Budapest. Von hohem kunsthistorischem Wert, 
Zeugen des Lebens und Ablebens von Kunstwerken, von 
ihrer Entstehung bis zu ihrer Zerstörung, mit einem 
Rinascimento am Ende. 

Abbildungen 

Abb. 1. Rumpf eines Herolds (Ritter im Waffenrock). Abb. 34. 
Axthiebe auf dem Bruchteil der Hüfte. 

Abb. 2. Wappenbruchstück mit Doppelkreuz, oben Abb. 35. 
mit den Bruchflächen der Finger. Abb. 36. 

Abb. 3. Linkes Fussbruchstück mit der Grundplatte. Abb. 37. 
Abb. 4. Knie-Unterschenkel-Bruchstück mit Panzer Abb. 38. 

und Drahtgeflecht. 
Abb. 5. Standbild des Heüigen Wenzels (1373), Prag, Abb. 39. 

St.-Veit-Kathedrale. Abb. 40. 
Abb. 6. Unversehrter Apostel (Simon?). Abb. 41. 
Abb. 7. Linke Oberhand des „Unversehrten Apostels". 
Abb. 8. Apostelkopf. Die Nase wurde mit einem Mei- Abb. 42. 

ssel abgeschlagen. Abb. 43. 
Abb. 9. Rechte Oberhand der Apostel-oder Propheten- Abb. 44. 

gestalt mit dem Steindübel. Abb. 45. 
Abb. 10. Apostel- oder Prophetengestalt mit dem Stein

dübel. Abb. 46. 
Abb. 11. Apostel- oder Prophetengestalt. Der Dübel der 

linken Oberhand besteht aus zwei Teilen. Abb. 47. 
Abb. 12. Heiliger mit Buch. 
Abb. 13. Prophetenkopf. Nase und Oberlippe sind ver- Abb. 48. 

stümmelt. 
Abb. 14. Kopf des Heiligen mit Buch. Nase und Ober

lippe sind verstümmelt. Abb. 49. 
Abb. 15. Apostel- oder Prophetengestalt. 
Abb. 16. Heilige in Blauem Mantel. Abb. 50. 
Abb. 17. Unvollendetes Bischofsstandbild. Nase und 

Kinn wurde mit einem Meissel abgeschlagen. Abb. 51. 
Abb. 18. Ausbesserungs- bzw. Anfüngungsfläche am 

Hals und der rechten Schulter der Heiligen in 
blauem Mantel. 

Abb. 19. Weisse Madonna. Abb. 52. 
Abb. 20. Verfärbte (angebrannte) Draperiebruchstücke 

der weissen Madonna. Abb. 53. 
Abb .21 . Grosser Ritter. 
Abb. 22. Kopf der weissen Madonna, am Gesicht Mei- Abb. 54. 

sselspuren. 
Abb. 23. Grossförmiger Ritter. Abb. 55. 
Abb. 24. Torso des grossen Ritters. 
Abb. 25. Ritter mit Mantel. 
Abb. 26. Ritter mit Mantel. Hüftbruchstück von unten. Abb. 56. 
Abb. 27. Ritter mit Brusteisen. 
Abb. 28. Unter Körperhälfte einer Ritterfigur. Abb. 57. 
Abb. 29. Grosser, unbewaffneter Ritter. 
Abb. 30. Grosser, unbewaffneter Ritter. Abb. 58. 
Abb.31. Gesichtsteil eines Frauenkopfes. 
Abb. 32. Torso einer Frauenfigur mit Mantel. Abb. 59. 
Abb. 33. Grosse Madonna. 

Frauenkopf mit Tuch. Nase und Kinn verstüm
melt, einzelne Bruchstücke angebrannt. 
Bischofsgestalt. 
Kopf des Bischofs. 
Bruchstücke der Bischofsmitra. 
Bruchstück eines Gürtels mit Schuppenverzie
rung. 
Untere Halbfigur eines Herolds. 
Torso einer Ritterfigur. 
Linke Hand einer Heroldgestalt, einen Wappen
schild haltend. 
Herold mit Bart. 
Helmhaltender Herold. 
Bruchstück eines Herolds kleinen Formats. 
Grundplatte und Fusse eines Herolds kleinen 
Formats. 
Kopf mit Hut. Nase, Oberlippe und Kinn ver
stümmelt. 
Kopf mit Kapuze. Nase, Oberlippe und Kinn 
verstümmelt. 
Bartloser heroischer Kopf. Nase, Lippen und 
Kinn verstümmelt, im Gesicht schrägverlau
fende Einschnitte. 
Dame mit goldenem Haar. Nase, Lippen, Kinn 
und Wange verstümmelt. 
Kinder- oder Cherubskopf. Nase, Mund, Kinn 
und Wange verstümmelt. 
Der schöne Kopf. Nase und Wange verstüm
melt, rechte Bartseite abgebrochen, das linke 
Ohr ungemeisselt, an der linken Brustseite ein 
Bohrloch. 
Propheten- oder Apostelkopf genanntes Mei
sterporträt. 
„Dreikönigskopf". Vermutlich ein Studien
kopf, 
Aus Kalkstein gemeisseltes architektonische 
Modell. 
„Dreikönigskopf". Vermutlich ein aufgrund 
des vorhergehendem angefertigter Studien
kopf. 
Mongoloidenkopf I. Vermutlich ein Studien
kopf. 
Mongoloidenkopf II. Vermutlich ein Studien
kopf. 
Haar- und Schädelteil vom sog. Kopf des Heili
gen Königs. 
Männerkopf mit Pelzmütze. Das Porträtmodell 
stellt vermutlich König Sigismund dar. 
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Abb. 60. Männerkopf mit Bart, sog. Kopf des Heiligen 
Königs. 

Abb. 61. Hand mit Schriftrolle und Band. 
Abb. 62. Die die Schriftrolle haltende Oberhand. 
Abb. 63. Bruchteil einer Ritterfigur, mit Spuren von 

Säureeinwirkung. 
Abb. 64. Ausgeätzte Oberflächenteile einer Hand mit 

Draperie, einen Gegenstand haltend. 
Abb. 65. Unvollendete statue eines bäuchlings liegen

den Bischofs. 
Abb. 66. Bäuchlings liegendes Torso eines Ritters gro

ssen Ausmasses. 
Abb. 67. Auf dem Gesicht liegender Oberkörper des 

Torsos einer Ritterfigur. 
Abb. 68. Bäuchlings liegener Torso eines grossen un

bewaffneten Ritters. 
Abb. 69. Nach oben blickender Kopf des Meisterport

räts. 
Abb. 70. Die „Frau der Welt", Nürnberg, St.-Sebaldus-

Kirche. 
Abb. 71. Figurenkonsole II. mit nach unten gewandtem 

Kopf. 
Abb. 72. Figurenkonsole I. 
Abb. 73. Figurenkonsole II. 
Abb. 74. Bildhauer und sein Modell. Miniatur, München, 

Bayerisches Nationalmuseum, um 1430—1450. 
Abb. 75. Grabmalmodell aus Kalkstein. München, Baye

risches Nationalmuseum. 
Abb. 76. Kentaurkopf von der westlichen Giebelgruppe 

des Zeus-Tempels zu Olympia. Olympia, Mu
seum. 

Abb. 77. Kopf eines archaischen Ritters (Torso und 
Bruchteile des Pferdes im Akropolis-Museum). 
Paris, Louvre. Die Nase brach infolge eines 
von rechts und links verabreichten Hiebes. An 
der rechten Wange bestätigt die Meisselspur 
die absichtliche Beschädigung. 

Abb. 78. Engelskopf vom Tore Marias. Paris, Notre 
Dame. 

Abb. 79. Porträtstandbüd eines Kirchenfürsten (der sog. 
grüne Kopf). Um 550-500 v. u. Z. 

Abb. 80. Regensburger Arbeit um 1290 aus Nieder-
altaich. München, Bayerisches Nationalmu
seum. 

Képjegyzék 

1. kép Herold törzse (sodronyinges lovag). Baltacsa
pások a csípőtöredéken. 

2. kép Kettőskeresztes címertöredék, felül az ujjak 
törésfelületeivel. 

3. kép Bal láb fejtöredék a talplemezzel. 
4. kép Páncélos, sodronyos térd-lábszár-töredék. 
5. kép Szt. Vencel szobra (1373), Prága, Szt. Vid 

székesegyház. 
6. kép Ép apostol (Simon?). 
7. kép Az „Ép apostol" bal kézfeje. 

Abb. 81. Grabmal Ottokars IL Prag, St.-Veits-Kathed-
rale. 

Abb. 82. Christus vor Pilatus, Kopf des Christus-Statue. 
Münster, Landesmuseum für Kunst und Kultur
geschichte. 

Abb. 83. Madonna mit Kind, vom Mittelpfeüer des 
Hausportals (Höhe: 190 cm). Münster, Landes
museum für Kunst und Kulturgeschichte. 

Abb. 84. Detail des Sandsteingrabmals eines Donator-
Ritters. Werk eines unbekannten Künstlers aus 
der ersten Hälfte des 14. Jh. Bregenz, Vor
arlberger Landesmuseum. 

Abb. 85. Das ungemeisselte Ohr des „Schönen Kopfes". 
Abb. 86. Das Brunnenhaus zu Visegrád aus der Anjou-

zeit im Salamon-Turm. 
Abb .87. Stufen des Herkules-Brunnens nach der Rekon

struktion von Schulek. 
Abb. 88. Aushebung des Treppen-mittelstückes aus dem 

Herkules-Brunnen. 
Abb. 89. Erschliessung des Fundaments vom Herkules-

Brunnen. In das Anjou-Brunnenhaus gemei-
sselte Wasserspeier, mit dem Kopf nach unten 
gerichtet. 

Abb. 90. Erschliessung des Fundaments vom Herkules-
Brunnen. Die oberste Steinreihe besteht aus 
den Stufensteinen des Anjou-Brunnenhauses. 

Abb. 91. Die unterste Steinschicht des Anjou-Brunnen
hauses mit den eingemeisselten Konturen der 
Treppe und des Oberbaus. 

Abb. 92. Gotisches Meisselwerk im Fundament des 
Strebepfeilers der Kapellenterrasse. 

Abb. 93. Meisselwerk des Anjou-Brunnenhauses in der 
Mauer des Wandelganges aus der Zeit des Mat
thias Corvinus. 

Abb. 94. Straussenkopf im Anjou-Wappen. 
Abb. 95. Die - angenommene - symbolische Beziehung 

zwischen dem Anjou-Brunnenhaus und dem 
Herkules-Brunnen. 

Abb. 96. Rekonstruierte Kopie des Löwenbrunnens in 
Visegrád. 

Abb. 97. Der rekonstruierte Wandbrunnen aus der An
jouzeit im Ungarischen Nationalmuseum, Bu
dapest. 

Abb. 98. Kämpfer mit Astwerkmotiv. 

8. kép Apostolfej. Az orra vésővel levágott. 
9. kép Apostol vagy próféta alak jobb kézfeje a kő-

csappal. 
10. kép Apostol vagy próféta alak. 
11. kép Apostol vagy próféta alak. A bal kézfej csap

ja két darabból áll. 
12. kép Könyves szent. 
13. kép Próféta fő. Orra és felső ajka csonkított. 
14. kép Könyvet tartó szent feje. Orra és felső ajka 

csonkított. 
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15. kép Apostol vagy próféta alak. 
16. kép Kékpalástos szent nő. 
17. kép Befejezetlen püspökszobor. Orra és álla vé

sővellevágott. 
18. kép Javítás-illesztési felületek a Kékpalástos szent 

nő nyakánál és jobb vállánál. 
19. kép Fehér Madonna. 
20. kép A Fehér Madonna elszíneződött (égett) dra

périatöredékei. 
21. kép Nagyméretű lovag. 
22. kép A Fehér Madonna feje, orcáján vésőnyomok

kal. 
23. kép Nagy alakú lovag. 
24. kép Nagyméretű lovag torzója. 
25. kép Köpenyes lovag. 
26. kép Köpenyes lovag. Csípőtöredék alulnézete. 
27. kép Lovag, mellvassal. 
28. kép Lovagalak alsó testfele. 
29. kép Nagy fegyvertelen lovag. 
30. kép Nagy fegyvertelen lovag. 
31. kép Női fej arcrésze. 
32. kép Köpenyes nőalak torzója. 
33. kép Nagy Madonna. 
34. kép Női fej, kendővel. Orra és álla csonka, egyes 

töredékdarabjai égettek. 
35. kép Püspök alakja. 
3 6. kép A püspök feje. 
37. kép Püspöki mitra töredékei. 
38. kép Pikkelydíszöves töredék. 
39. kép Herold alsó félalakja. 
40. kép Lovagalak torzója. 
41. kép Heroldalak címerpajzstartó bal keze. 
42. kép Szakállas herold. 
43. kép Sisaktartó herold. 
44. kép Kis alakú herold töredéke. 
45. kép Kis alakú herold talplemeze és lábfejei. 
46. kép Kalapos fej. Orra, felső ajka és álla csonkított. 
47. kép Capucciós fej. Orra, felső ajka és álla csonkított. 
48. kép Szakálltalan heroikus fő. Orra, ajka, álla cson

kított, az arcán haránt irányú bevágások. 
49. kép Aranyhajú hölgy. Orra, ajkai, álla és orcája 

csonkított. 
5 0. kép Gyermek vagy kerub feje. Csonka az orr, a száj, 

áll és az orca. 
51. kép A szép fej. Csonkult az orra és orcája, szakállá

nak fele le van törve, a bal füle kifaragatlan, és 
a mell bal oldalán furatlyuk van. 

52. kép Próféta vagy apostolfejnek nevezett mester
portré. 

53. kép ,,Háromkirály" fej. Feltehetően tanulmányfej. 
54. kép Mészkőből farabott építészeti modell. 
55. kép „Háromkirály" fej. Feltehetően az előbbi 

alapján készült tanulmányfej. 
56. kép Mongoloid fej I. Feltehetően tanulmányfej. 
57. kép Mongoloid fej II. Feltehetően tanulmányfej. 
58. kép Az ún. Szentkirály fő haj- és koponyarészlete. 
59. kép Kucsmás férfifej. A portrémodell feltehetően 

Zsigmondot ábrázolja. 
60. kép Férfifej szakállal, ún. Szentkirályfő. 
61. kép Irattekercses — szalagot tartó kéz. 

62. kép Az irattekercset tartó kézfej. 
63. kép Lovagalak töredéke, savhatások nyomaival. 
64. kép Drapériával tárgyat tartó kéz kimart felület

részei. 
65. kép Befejezetlen püspök hason fekvő alakja. 
66. kép Nagyméretű lovag hason fekvő torzója. 
67. kép Lovagalak torzó arcra fektetett felsőteste. 
68. kép Nagy fegyvertelen lovag hason fekvő tor

zója. 
69. kép A mesterportré felfelé néző feje. 
70. kép A „Világ Asszonya", Nürnberg, St. Sebaldus 

templom. 
71. kép Alakos gyámkő II. fejjel lefelé fordítva. 
72. kép Alakos gyámkő I. 
73. kép Alakos gyámkő II. 
74. kép Szobrász és modellje. Miniatura, München, 

Bayerisches Nationalmuseum, 1430-1450 
körül. 

75. kép Síremlék-modell mészkőből. München, 
Bayerischen Nationalmuseum. 

76. kép Kentaur feje az Olympiai Zeus templom nyu
gati oromcsoportjából, Olympia, Múzeum. 

77. kép Archaikus lovas feje. (Torzója és a ló töredé
kei az Akropolis múzeumban.) Párizs, Louvre 
Orra egy jobb és egy bal oldali ütés következ
tében tört le. Jobb orcáján a sérülés szándé
kosságát a vésőnyom bizonyítja. 

78. kép Angyalfej a Mária kapujáról, Párizs, Notre 
Dame. 

79. kép Főpap portrészobra (az ún. zöld fej) i.e. 550— 
500 körül. 

80. kép Regensburgi munka 1290 körül Niederaltaich-
ból, München, Bayerisches Nationalmuseum. 

81. kép II. Ottokár síremléke, Prága, Szent Vid szé
kesegyház. 

82. kép Krisztus Pilátus előtt. A Krisztus-szobor feje, 
Landesmuseum für Kunst und Kultur
geschichte, Münster. 

83. kép Madonna a gyermekkel, a főkapu középpillé
réről (mag. 190 cm). Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte, Münster. 

84. kép Egy donátor lovag homokkő síremlékének 
részlete. Ismeretlen művész alkotása a 14. szá
zad első feléből, Vorarlberger Landesmuseum, 
Bregenz. 

85. kép A „szép fej" meg nem faragott füle. 
86. kép Az Anjou-kori kútház Visegrádon, a Salamon 

toronyban. 
87. kép A Herkules-kút íépcsői Schulek helyreállításai 

után. 
88. kép A Herkules-kút lépcső-középdarabjának ki

emelése. 
89. kép A Herkules-kút alapozásának feltárása. Az 

Anjou-kútház vízköpős faragványa, fejjel lefe
lé fordított helyzetben. 

90. kép A Herkules-kút alapozásának feltárása. A leg
felső kősor az Anjou-kútház lépcsőköveiből 
áll, 

91. kép Az Anjou-kútház legalsó kőrétege, a lépcső, a 
felépítmény bevésett kontúrjaival. 
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92. kép A kápolnaterasz támpillér alapozásába rakott 
gótikus faragványok. 

93. kép Az Anjou-kútház faragványai a Mátyás-kori 
kerengő falában. 

94. kép Az Anjou-címer strucc-feje. 
95. kép Az Anjou-kútház és a Herkules-kút - elkép

zelt — jelképes kapcsolata. 

96. kép Az oroszlános kút rekonstrukciós másolata 
Visegrádon. 

97. kép A rekonstruált Anjou-kori falikút a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. 

98. kép Faág mo ti vumú boltozatváll. 
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