
ENTZGÊZA 

LEKTORI VÉLEMÉNY SZAKÁL ERNŐ: „A BUDAVÁRI GÓTIKUS SZOBORLELET 
SÉRÜLÉSEINEK ÉS ELTEMETÉSÉNEK JELKÉPRENDSZERE" C. MUNKÁJÁRÓL 

A társadalomtudományok - mindenik a maga terü
letén — igyekeznek minél teljesebben feltárni a régebbi 
korszakok valóságát. Sajnos hazai viszonylatban leg
többször nem maradt elég közvetlen adat s így arra kény
szerülnek a kutatók, hogy a hiányokat különböző irányú 
szempontok szerinti meggondolások, következtetések, 
valószínűsítések révén pótolják, illetve szűkítsék le. 
A középkori szobrászat hazai állományát kivételesen gaz
dagította Zolnay László 1974-i ásatása a budai várban. 
E nagyszerű lelet által szinte újraéledt a magyarországi 
gótikus kőszobrászat éppen a legfontosabb művészeti 
központban, amelyről addig ilyen tekintetben alig tud
tunk valamit. A lelet különleges körülményei ugyanak
kor eddig fel nem merült kérdéseket elevenítettek meg, 
amelyek túl a stílus és datálás kérdésein a szobrászati 
munka nagyon ismeretlen életkörülményeire irányul
nak. Ez az eddig alig járt út jelentős új szempont forrá
sává vált, amely alkalmas arra, hogy új oldalról világítsa 
meg a szobrászati alkotások létrejöttének, pályafutásá
nak és eltűnésének nagyon hiányosan vizsgált menetét. 
Szakái Ernő e dolgozata ezen a töretlen úton indul el s 
első ilyennemű kísérletének e körülmény ad hangsúlyos 
jelentőséget. Kutatásának három pillére: az anyagra és 
technikára vonatkozó megfigyelései, a régészeti lelet
körülményekből levont következtetések s végül a külön
leges témához felhasználható történeti és művészeti ada
tok fáradságos felfedezése és értelmezése. Az úttörés 
azonban nemcsak új eredményeket hoz, hanem új ne
hézségeket is. Ezek feloldása pedig természetszerűen 
kockázatos és főként első nekifutásra ritkán megnyugta
tó. Tudásunk mégis többnyire ilyen kanyargós ösvénye
ken halad a teljesebb megoldás (elé. 

Szakái Ernő e nehézségektől nem riadt vissza. Figye
lemre méltó eredmények máris mutatkoznak. Vizsgálatai 
az általa fölényesen ismert és tudott mesterség oldaláról 
indulnak el. Első megállapítása vitathatatlan: valameny-
nyi szobor hiányos. E hiányok általában nem véletlen
szerűek, hanem szándékos csonkítások, amelyeket kü
lönböző, gyakran meghatározható eszközökkel hajtottak 
végre. Az eszközök használatát nyomaik egyértelműen 
bizonyítják. Több esetben kimutatható javítás, pótlás 
még az eltemetés előtti időből. A szerző azt is megfi
gyelte, hogy egyes kivételektől eltekintve szinte minden 
szobor festve volt eredetileg. Ez tökéletesen egyezik a 
ma már mind szélesebben hódító felismeréssel, hogy a 
középkorban az épületek, szobrok, általában a műtár
gyak eredetileg színesek, festettek, aranyozottak vol
tak. - Számos megfigyelése (befejezetlenség, modell és 
tanulmány készítés stb.) világosan arra vall, hogy szob
rászati műhely működött a 14—15. században Budán s 
ezt alátámasztják az eltemetés ténye és; körülményei is. 
A műhely meglétét egyértelműen alátámasztja a szob
rok anyagának Buda környékéről való származása. — 

Nagy gondot fordít a szobrok leletkörülményeinek meg
állapítására, helyzetükre, hogyan voltak elhelyezve, mi
lyen más leletek kerültek közéjük, ezek és a szobrok kö
zött milyen viszony volt. Ezek a megfigyelések való
színűsítik, hogy a szobrok eltemetése nem véletlen
szerű, nem szórták be vagy halmozták fel találomra 
egymásra, hanem feltehető valami rendszeresség. Mindez 
a régészeti dokumentáció megfelelő fényképei alapján 
elég világosan ma is megállapítható. 

A szóban forgó megfigyelések azonban nemcsak 
önmagukban érdekesek és sok tekintetben újszerűek, ha
nem okaikat illetően is. A szerző is ugyancsak választ ke
res a két fő kérdéscsoportra: miért csonkították meg a 
szobrokat és miért temették el azokat. 

Az első problémakör a képrombolás meghökkentően 
széles távlatát nyitja meg. A bizánci, az izlám és a re
formáció kori művészet e fajta tevékenysége eddig is 
ismert volt. Mindehhez azonban új példák is járulnak: a 
münsteri anabaptisták szándékos szoborcsonkításai, a pá
rizsi Notre Dame királyszobrainak a francia forrada
lom alatt történt ledöntése, az athéni Akropolis ún. per
zsa omladékának szoborcsonkításai és néhány olyan 
egyedi eset pl. a trieri Vénusz szobor, ahol a szándékos 
csonkítás teljesen világos. Ugyanez a helyzet a későegyip
tomi szobrászat egyik főmű vén az ún. „Nagy zöld fej"-
en is. Az orr- és ajakcsonkítás az ó- és középkorban meg
becstelenítő jellegű, amint ez korabeli szövegekből 
(pl. Odysseia, Margit-legenda, Zách Klára stb.) kitűnik. 
A felsorolt példák arra utalnak, hogy a szándékos szo
borcsonkítással és annak megbecstelenítő jellegével a ku
tatásnak számolnia kell. Nem kétséges, hogy e tényke
désnek meg kellett legyen a szellemi háttere, mint aho
gyan megvan az ideológiai magyarázata a bizánci, izlám 
stb. képrombolásnak is, bár ezek mibenléte és teljes ma
gyarázata a maga történeti mélységében nincsen egyér
telműen felderítve. Ebből az következik, hogy nem 
szabad sem általánosítani, sem egyszerűsíteni. A való
ság mindig sokirányúan összetett s különösen akkor, 
midőn e komplikált valóságnak egy eddig ismeret
len, elhanyagolt oldala fedeződik fel, nagy óvatosságra 
van szükség. A külső közös jegyeket (pl. szándékos orr
csonkítás) könnyű megállapítani (noha erre sem igen 
figyeltek fel eddig), de kérdés, hogy az indítékok meny
nyiben közösek. Tehát minden eset a tények rögzítésén 
túl egyedileg vizsgálandó. Ilyenkor is óvakodni kell at
tól, hogy minden jelenségben jelképes szellemi mozgató
ra következtessünk. Még akkor is, ha a szerző természe
tesen meg van győződve igazáról, fogalmazzon feltétele
sen és elővigyázatosan főként akkor, ha közvetlen bi
zonyítékok még nem állnak rendelkezésére. 

A fentiek értelmében át kellene fogalmazni pl. a nagy 
fegyvertelen lovag „kibelezésére", a szép fej sérüléseinek, 
hiányainak szellemi magyarázatára, az eltemetés kibon-
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tásakor előkerült kútrészletre, fegyvereire, csontleleteire, 
az eltemetés módjára (hasonfekvés), a Charón garasokra 
vonatkozó részleteket. 

Vigyázni kell a jelképekre is. A középkor nagyon 
kedvelte a jelképeket, de mégsem lehet mindent jelké
pekre visszavezetni. Ha Bernát clairveaux-i apát a bencés 
és más templomokban előforduló igen gazdag díszítése
ket oszlopfőkön, párkányokon stb. „szép rútságoknak" 
és „rút szépségeknek" nevezi, akkor nehéz feltételezni, 
hogy minden ábrázolás jelképi rendszerbe tartozott. 

Nem világos, hogy milyen összefüggésben került sor 
az Apor kódexből vett idézetre. 

A címerekről írottak átalakítását a következőképp ja
vaslom: „A címer az öröklött vagy kapott kiváltságokat 
is jelképezte". 

Nem világos a budavári szoborcsonkítások és a sza
badgondolkodás közötti összefüggés. Javaslom e résznek 
a fejezet végéig való kihagyását. Ugyancsak ki kellene 
hagyni a 69. képen bemutatott, az uraival együtt elteme
tett „mester portré "-ra vonatkozó túlságosan intuitív, 
bizonyíthatatlan feltételezéseket. 

A szobrok eltemetésének indokolása nagyon fontos 
volna, de alig van megbízható támpont. E tekintetben 
egyelőre a Zolnay—Szakái 1976. 47. lapjának utolsó 
előtti bekezdését tartom legelfogadhatóbbnak azzal, 
hogy meg kellene jelölni, hogy az ott elmondottak for
rása hol van. A karnaki lelet magyarázata természetesen 
ismeretlen, a regensburgi nem megfogható, a párizsi el
rejtés pedig kiesik a feltételezett koncepcióból, mert ott 
egy politikai rombolásnak valószínűleg politikai vissza
hatásáról (az elrejtő királypárti volt!) van szó. Az e témá

val foglalkozó fejezet ilyen értelemben könnyen módo
sítható. A szóban forgó fejezethez tartozó 49. számú 
jegyzetben szereplő Száraz-idézet némi magyarázatra 
szorul. Meg kellene mondani, hogy a párizsi királyszob
rokról szól. 

A Mátyás királlyal foglalkozó fejezet érdekes felte
vést tartalmaz, amennyiben a szerző véleménye szerint 
Mátyás lett volna a szobrok eltemettetője, de mivel e 
formában még inkább intuitív, mint valós elemeket tar
talmaz, nem javaslom mostani megjelentetését. További 
érlelés után, megfelelő eredmények elérése esetén ön
álló cikként lehetne közölni. A zárszó c. fejezetben vi
szont a futólag vázolt királyi műhelyről jó volna kissé 
bővebben írni, vagy ha ez pillanatnyilag nem lehetséges 
e műhely rövid értékelésével a tanulmányt befejezni. 

összefoglalóan megállapítható, hogy a tanulmány 
közlése feltétlenül kívánatos, mert eddig kevéssé figye
lemre méltatott szempontokat vet fel, amelyek nemcsak 
a budai szoborleletre, hanem a középkori szobrászat éle
tére, a középkori ember gondolatvilágában betöltött sze
repére irányítja a kutatást. Példát nyújt arra, hogy a 
restaurátori tevékenység nemcsak szorosan vett felada
tára irányulhat, hanem folyamatából a mesterség gyakor
lati és szellemi világára is levonhatók vagy valószínűsít
hetők olyan következtetések, amelyek a szokványos 
művészeti és történeti utakon kevésbé elérhetőek és új 
távlatokat nyitnak a kutatási módszerek számára. Meg
jegyzéseim figyelembe vételét kérve a tanulmány közlé
sét fontosnak tartom és megjelentetését melegen javas
lom. 

GÉZA ENTZ 

LEKTORATSGUTACHTEN ÜBER DIE ARBEIT „SYMBOLSYSTEM DER BESCHÄDIGUNGEN 
UND VERGRABUNG DES GOTISCHEN SKULPTURENFUNDES IN DER BURG BUDA" 
VON ERNŐ SZAKÁL 

Der ungarische Bestand der mittelalterlichen Bild
hauerei wurde durch die 1974 durchgeführte Grabung 
von László Zolnai aussergewohnlich bereichert. Durch 
diesen grossartigen Fund erwachte die gotische Bildhau
erei Ungarns, gerade im wichtigsten Kunstzentrum, von 
dem wir bisher in dieser Hinsicht kaum etwas wussten, 
förmlich zu neuen leben. Die eigenartigen Fundumstände 
belebten zugleich bisher nicht aufgeworfene Probleme, 
die sich über die Fragen des Stils und der Datierung hi
naus auf die völlig unbekannten Lebensverhältnisse der 
Bildhauerarbeit richten. Dieser bisher kaum begangene 
Weg wurde zur Quelle eines bedeutenden neueren Ge
sichtspunktes, der geeignet ist, den sehr mangelhaft ge
prüften Prozess des Zustandekommens, der Laufbahn 
und des Untergangs der bildhauerischen Schöpfungen 
von einer neuen Seite zu beleuchten. Die Arbeit Ernő 
Szakáls schlug diesen ungegangen Pfad ein, und seinem 
ersten Versuch dieser Art verleiht gerade dieser Umstand 
betonte Bedeutung. Die drei Pfeiler seiner Forschung 
sind seine Beobachtungen hinsichtlich des Materials und 
der Technik, die aus den archäologischen Fundumstän
den gezogenen Folgerungen und schliesslich die Darle

gung und Deutung der zu diesem eigenartigen Thema ver
wendbaren historischen und kunsthistorischen Daten. 
Das Bahnbrechen zeitigt jedoch nicht allein neue Ergeb
nisse, sondern auch neue Schwierigkeiten, deren Lösung 
naturgemäss ein riskantes Unterfangen und namentlich 
im ersten Anlauf nur selten zufriedenstellend ist. Unser 
Wissen schreitet dennoch auf derartigen gewundenen 
Pfaden einer vollkommeneren Lösung entgegen. 

Ernő Szakái schreckte vor diesen Schwierigkeiten 
nicht zurück. Es sind bereit beachtenswerte Ergebnisse 
zu verzeichnen. Seine Untersuchungen gehen von seiner 
überlegen bekannten und beherrschten Handwerk aus. 
Seine erste Feststellung ist unbestreitbar: Sämtliche 
Skulpturen sind unvollständig. Diese Mängel sind im all
gemeinen nicht zufalliger Art, sondern absichtliche Ver
stümmelungen, die mit verschiedenen, häufig feststell
baren Werkzeugen durchgeführt wurden. Die Benutzung 
der Werkzeuge beweisen ihre Spuren eindeutig. In meh
reren Fällen sind Ausbesserungen, Ergänzungen noch aus 
der Zeit vor der Vergrabung nachweisbar. Der Verfasser 
beobachtete auch, dass — von einigen Ausnahmen ab
gesehen — fast sämtliche Skulpturen ursprünglich bemalt 
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waren. Dies stimmt mit der heute schon in breitem Kreis 
bekannte Erkenntnis vollkommen überein, wonach im 
Mittelalter die Gebäuden, Skulpturen, im allgemeinen die 
Kunstobjekte ursprünglich farbig, bemalt, vergoldet wa
ren. — Viele seiner Beobachtungen (Unvollendetheit An
fertigung von Studien und Modellen) beweisen klar, dass 
im 14.-15. Jh. in Buda eine Bildhauerwerkstatt tätig 
war, was auch die Tatsache der Vergrabung und deren 
Umstände unterstützen. Das Bestehen der Werkstatt be
stätigt eindeutig auch die Tatsache, dass das Material der 
Skulpturen aus der Umgebung Budas stammt. — Der Ver
fasser ist besonders darauf bedacht, die Fundumstände 
der Skulpturen festzustellen, ihre Lage, wie sie angeord
net waren, was für Begleitfunde sich mit ihnen vermisch
ten, welches Verhältnis zwischen diesen und den Skulp
turen bestanden hat, zu ermitteln. Diese Beobachtungen 
machen es wahrscheinlich, dass die Vergrabung nicht zu
fälliger Art war, dass die Statuen nicht aufs Geratewohl 
in die Grube gelangten, sondern eine gewisse Systematik 
anzunehmen ist. Dies alles kann aufgrund der entsprechen
den Photographien der archäologischen Dokumentation 
ziemlich klar festgestellt werden. 

Die besprochenen Beobachtungen sind jedoch nicht 
nur an sich interessant und in vielen Beziehungen neuartig, 
sondern auch hinsichtlich ihrer Begründung. Auch der Ver
fasser forscht nach einer Antwort auf die beiden Haupt
gruppen der Fragen: Warum wurden die Skulpturen ver
stümmelt und warum wurden sie vergraben. 

Der erste Problemenkreis eröffnet erne verblüffend 
weite Perspektive der Bilderstürmerei. Eine derartige 
Tätigkeit der byzantinischen, islamischen Kunst sowie 
jener der Reformation war schon bisher bekannt. Zu die
sen gesellen sich aber auch neue Beispiele: die absicht
lichen Skulpturenverstümmelungen der Anabaptisten von 
Münster,.die Stürzung der Königsstatuen in der Pariser 
Notre Dame zur Zeit der französischen Revolution, die 
Skulpturenverstümmelungen der sog. persischen Trümmer 
der Akropolis zu Athen. Die Verstümmelung von Nase und 
Lippen hatte im Altertum und im Mittelalter entehren
den Charakter, wie dies aus zeitgenössischen Texten 
(z. B. Odyssee, Margit-Legende, Klára Zách usw.) hervor
geht. Die angeführten Beispiele weisen darauf hin, dass 
die Forschung mit einer absichtlichen Skulpturenver
stümmelung und deren entehrenden Charakter rechnen 
muss. Zweifellos musste diese Handlung einen geistigen 
Hintergrund haben wie auch die byzantische, islamische 
usw. Bilderstürmerei ihre ideologische Erklärung hat, ob
wohl deren Sachverhalt und vollständige Erklärung in 
ihrer historischen Tiefe noch nicht eindeutig gegeben 

sind. Daraus folgt, dass man weder verallgemeinern noch 
vereinfachen darf. Die Wirklichkeit ist stets vielseitig 
zusammengesetzt, namentlich dann, wenn eine bisher 
unbekannte, vernachlässigte Seite der Wirklichkeit ent
deckt wird, ist besondere Vorsicht geboten. Die äusseren 
gemeinsamen Merkmale (z. B. absichtliche Nasenverstüm
melung) sind leicht feststellbar (obwohl man auch diese 
bisher nicht genügend beachtete), die Frage ist jedoch, 
inwiefern auch die Motive gemeinsam sind. Jeder Fall ist 
daher nach Feststellung der Tatsache individuell zu prü
fen. Auch muss man sich davor hüten, in jedem Phäno
men auf ein symbolisches, geisitges Motiv zu folgern. 

Auch bei den Symbolen selbst ist Vorsicht geboten. 
Im Mittelalter waren Symbole sehr beliebt, und doch 
kann man nicht alles auf diese zurückführen. Wenn Bern
hard, Abt von Qairveaux, die in den Kirchen der Bene
diktiner und in sonstigen Gotteshäusern vorkommenden 
sehr reichen Verzierungen auf den Säulenkapitellen und 
Gesimsen usw. als „schöne Hässlichkeiten" und „häss-
liche Schönheiten" bezeichnet, kann man schwerlich an
nehmen, dass jede Darstellung einem Symbolsystem an
gehörte. 

Die Begründung der Vergrabung der Skulpturen ist 
von grosser Wichtigkeit, es gibt aber kaum einen verläss
lichen Anhaltspunkt. Die Erklärung des Fundes von Kar
nak ist freilich unbekannt, der Regensburger Fund ist 
nicht vergleichbar, die Verbergung in Paris hingegen ent
fällt der angenommenen Konzeption, weil es sich dort 
wahrscheinlich um eine politische Reaktion einer politi
schen Zerstörung handelt (der Verberger war königstreu!). 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass eine 
Veröffentlichung der Studie unbedingt erwünscht ist, 
denn sie wirft bisher wenig beachtete Gesichtspunkte 
auf, die die Forschung nicht allein in Richtung des 
Skulpturenfundes von Buda, sondern auch in die des 
Lebens der mittelalterlicher Bildhauerei, ihrer Rolle die 
sie in der Gedankenwelt des mittelalterlichen Menschen 
eingenommen hat, lenken. Die Arbeit ist ein Beispiel 
dafür, dass sich die Restaurierungsarbeit nicht nur auf 
ihre Aufgabe im engeren Sinn beschränken darf, sondern, 
dass in ihrem Verlauf auch auf die praktische und geistige 
Welt des Handwerks solche Schlussfolgerungen gezogen 
oder wahrscheinlich gemacht werden können, die auf 
den üblichen künstlerischen und geschichtlichen Wegen 
kaum erreichbar sind und für die Forschungsmethoden 
neue Perspektiven erschliessen. Ich ersuche um Beachtung 
meiner Bemerkungen, erachte die Veröffentlichung der 
Studie für wichtig und empfehle diese wärmstens. 
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MAROSI ERNŐ 

JELKÉPES VOLT-E A ZSIGMOND-KORI BUDAI SZOBROK PUSZTULÁSA? 
(Hozzászólás Szakái Ernő tanulmányához) 

Az 1974-es budai szoborlelettel kapcsolatban a leg
rejtélyesebb az a kérdés, amely a művek pusztulását érin
ti. Természetes, hogy ennek megválaszolása mozgatta 
meg leginkább mind a szoborlelettel foglalkozók, mind a 
kívüláEók fantáziáját, mert nyilvánvalóan összefügg a 
lelet kronológiai kérdéseivel, de a szobrok eredeti ren
deltetésének, esetleg még ábrázolási tematikájának prob
lémájával is. A dilemma eldöntése nem tartozik a művé
szettörténetre, megítéléséhez nem is rendelkezik megfe
lelő' vizsgálati módszerekkel, a régészeti kutatás pedig 
épp e tekintetben számos kérdést nyitva hagyott — töb
bek között azért, mert a szobrokat is tartalmazó feltöl
tés felső rétegeit, a lelőhely teljes kronológiai folyama
tosságának egyedüli biztosítékát, már az ásatás kezdete 
előtt eltávolították. 

Szakái Ernőnek az ásatás során és a konzerválás, va
lamint a restaurálás során tett megfigyelései ezért alap
vető jelentőségűek mind a szoborlelet stiláris problémái, 
mind története szempontjából. E megfigyeléseknek kö
szönhető a ma ismert kompozícióknak a töredékekből 
való visszanyerésén kívül a szoborsorozat egy részének 
vagy egészének befejezetlenségére vonatkozó, valamint a 
leletnek egy szobrászműhellyel való összefüggését bizo
nyító felismerés. Megfigyeléseit, amelyeket 1976-ban a 
szoborleletről szóló első publikációkban már röviden 
összefoglalt, e tanulmányában részletesen közli, fontos 
forrást adva minden további kutatás számára. Ebben rej
lik a tanulmány alapvető értéke. Következtetéseivel vi
szont már nem mindenben érthetünk egyet. A legjelen
tősebb problémát kétségtelenül a szobrokon észlelhető 
különféle eszköznyomok megkülönböztetése és értel
mezése jelenti. Kétségtelen, hogy nem minden szerszám
nyom utal ugyanolyan eseményekre. 

Az egyik típust alighanem a 28. sz. apostolfigura —a 
kezében tartott késnyél alapján kétségtelenül Szent Ber
talan - képviseli. (Szakái 6—8. kép) (A továbbiakban a 
Budapest Régiségei 1976. évi XXIV/3. kötetében, illet
ve az Acta Históriáé Artium 1976. évi kötetében alkal
mazott sorszámozást használjuk az egyértelműbb azono
sítás érdekében.) A figurán Szakái Ernő egyetlen szándé
kosnak tekintett sérülést észlelt: vésővel levágott orrát. 
Megjegyzendő, hogy a sérülés egészen festett, ma is jól 
konzervált arcfelületet szakított meg, tehát elvben a be
fejezés utáni javítások közé tartoznék. A törésfelület 
azonban inkább ütés okozta zúzódásnak tűnik, ugyan
úgy, mint a jobb szemöldök élének csorbulása és a sza
káll hegyének hiánya is. További hiányok a mellen vol
tak (megjegyzendő, hogy a nagyrészt helyreállíthatónak 
bizonyult töredékek rétegesen hasadtak le), részben 
ütés, részben az egyenetlen felületre zuhanás hatására. 
A figurát ugyanis a jelek szerint sértetlenül, egészben ve
tették ki, s lelőhelyére becsapódva tört három részre, 
ugyanekkor vált le jobb karja, bal kézfeje (melyek elő

kerültek), s jobb keze (mely ma is hiányzik). Ezt a szob
rot tehát biztosan nem szerszámok segítségével pusztí
tották el. 

A 30. sz. Madonna-figura (Szakái 19-20,22. kép) sorsa 
másfajta tanulságokkal szolgál: Nyakán jól felismerhető 
egy tompa hegyű szerszám (pl. csákány, tehát nem kife
jezetten kőfaragószerszám) ütésének nyoma. Ez az ütés 
választotta el a Madonna fejét a törzstől, s így a fej tény
leg a 74/4. sz. lelőhelytől nyugatra, feltárásának helyére 
került. Nem lehetetlen, hogy ugyanekkor a gyermek 
Jézus alakja is megsérült már. A törzs ezután a tömeges 
szoborlelőhelyhez került, ahová — valószínűleg további 
„megmunkálás" nélkül — bedobták, s a zuhanás a finom 
faragványon már elvégezte a maga munkáját, viszont 
szilánkjainak nagy része elő is került. A sorsából levon
ható tanulságok Szakái Ernő következtetéseire nézve is 
igen fontosak, ő is regisztrál olyan sérüléseket, amelye
ket nem kőfaragó-eszközökkel vagy nem kőfaragó-tech
nikával okoztak. Pl. 23/a esetében (Szakái 1. kép) balta
csapások, 14. sz. (Szakái 23. kép) baltanyomok, 57. sz. 
(Szakái 48. kép) „inkább kardcsapás, mint szerszám
nyom" ; mi viszont feltételezzük, hogy ez a „technoló
gia" játszott döntő szerepet az eltemetés műveletében. 
Mindenesetre, az olyan típusú, ragasztás előkészítésére 
szolgáló lefaragásokat, mint pl. a 41. sz. fejen (Szakái, 
57. kép), ahol az orr síkra faragott részén a szobrokon 
számos esetben megfigyelhető vörös ragasztóanyag nyo
ma is megmaradt, jól meg lehet különböztetni a pusz
tító célú csonkításoktól. Ezek, különösen az orrok, ál-
lak, szakállak és más kiemelkedő plasztikájú részek eseté
ben amúgy is vigyázatra intenek: a szobrok bukása, zu
hanása esetén is könnyen létrejöhettek. (Meglepő vi
szont, hogy a szemek általában épek, holott a képrombo
ló szándék művészet-pszichopatológiai okokból rendsze
rint ezekre irányul legelébb) — A másik tanulság sem ke
vésbé fontos: nagy számban lehettek máshol elföldelt és 
fel nem lelt szobortöredékek vagy egész szobrok is, így 
a 74/4. sz. lelőhely nem tekinthető.« szobortemetőnek, 
zárt egységnek. Az ott talált darabok lelőkörülményeiből 
semmilyen további következtetést nem lehet levonni 
azokra nézve is, amelyek ott nem voltak! 

Utolsó kiragadott példánk az 54. sz. férfifej (Szakái 
13. kép). Bal fülének befejezetlenségéből és a mellrészén 
található, de mint rendszerint, itt is tiszta, kötőanyagot 
nem tartalmazó furatlyukból nehéz arra következtetni, 
mintha „a megbízó mecénás az ábrázolt személyt becs
telen embernek tartotta" volna. A furatlyuk iránya 
olyan, hogy a bizonyára oda szánt — de a szobor befe-
jezetlensége miatt aztán be nem illesztett — csap a test 
balfelén magasra emelkedő attribútumot rögzített volna. 
Emiatt a bal fül takarásba került volna, de a szobor fara
gója már a bal arcfél kevésbé érzékeny mintázásában (ön
kéntelenül tanúsítják ezt a tényt a rendszerint jobb felől 

327 



felvett fényképek) is számolt ezzel a kompozíció meg
szabta adottsággal. Ha ez az értelmezés áll, elesnek mind
azok a feltételezett szándékok, amelyek a szobor meg-
becstelenítésére irányultak volna. 

Értelmezésünk szerint ugyanezt tanúsítják az egyéb 
rongálódások is, melyek a fentiek értemében nem áll
tak másban, mint a szobrok — nem kőfaragó-eszközök
kel elvégzett — széttörésében és a feltöltés alsó rétege
ként a lebontott házak romjai közötti gödrökbe dobálá-
sában. Aligha szükséges speciális rítusok feltevése, nincs 
szükség mágikus kultuszok feltételezésére: véleményünk 
szerint a csonkításokat egyedül az a brutalitás magya
rázza, amelyet bármely korban - napjainkban is - tör
vényszerűen elszenvednek az értelmüket vesztett, műal
kotásként többé el nem ismert, csak nyersanyagként te
kintett művek. Ezért alighanem feleslegesek azok a 
megfontolások, amelyek Szakái Ernő tanulmányában 
politikai viszonyokra, szimbolikus célzatokra vagy a kö
zépkor és a reneszánsz közötti váltásra vonatkoznak. 

Kérdés, elfogadhatók-e azok a feltevések, amelyek az 
ezt megelőző képromboló akcióra vonatkoznak. Ennek 
bizonyítékai Szakái Ernő tanulmányában az egyes szob
rokon észlelhető javítások. Példájuk mindenekelőtt a 
32. sz. női szent-figura (Szakái 16—18. kép), melyen a 
fej felillesztését csapolással és ragasztással végezték el 
(annak, hogy ezt puszítás előzte meg, konkrét nyoma 
nincsen), továbbá a jobb vállon is található egy beékelt, 
ragasztott, utólag megmunkált és a szobor egészével 
együtt festett toldás-darab. Mindez inkább munka köz
ben keletkezett hibák azonnali javítására, mint utólagos 
helyreállításra utal. (Az egyetlen utólagosnak minősít
hető beavatkozás a köpeny jobb szegélyének a festés 
utáni megfaragása.) Nem értelmezhetők szükségképpen 
pusztítást követő restaurálás jeleinek a több szobron is 
észlelt, kőcsapok segítségével illesztett kezek sem. Fel
tűnő, hogy a rombolás nyomai környezetükben általá
ban hiányoznak. Sajnos, nem ismerjük eléggé a külföldi 
szobrászok illesztési eljárásait. Ilyen megfigyelések hiá
nyában is sokkal valószínűbb, hogy a szabadon és na
gyon körülményesen megmunkált kezek esetében a pu
ha kőanyag tette szükségessé a különfaragást - éppúgy, 
mint a bonyolultabb, áttört formájú fejfedők (mitra, 
koronák) esetében. Az említett, kőcsap segítségével való 
kézrögzítés a 28. sz. (Szakái 6-7 . kép), a 35. sz. (Szakái 
11. kép), 36. (Szakái 9-10. kép), a 25. sz. (Szakái 15. 
kép) figurákon volt észlelhető, míg pl. a 13. sz. torzó 
(Szakái 28. kép) a kézfejeknek másfajta, fémcsappal való 
kötésére utaló lyukakkal van ellátva. Feltűnő, hogy vala
mennyi kőcsappal illesztett kezű szobor a szenteknek 
ahhoz a sorozatához tartozik, amelyet ugyanannak a 
nyugatias tanultságú mesternek tulajdonítunk. Bizonyos, 
hogy a gyengébb kvalitású, 28. sz. apostolfigura (Szakái 
6. kép) is ennek a mesternek a hatása alatt készülhetett. 
Nem talárjuk viszont az említett eljárást a „grosslobmingi 
műhelynek" tulajdonítható 30. sz. Madonnán (Szakái 
19. kép), sem azokon a világi figurákon, amelyeknek ké
szítésében ugyanez az alsó-ausztriai orientációjú műhely 
játszhatott vezető szerepet. Alighanem olyan technikai 
eljárással van tehát dolgunk, amelyre azért is érdemes fi
gyelnünk, mert a műhely két ágának olyan elkülönítését 

is alátámasztja, amelyre eddig csak stiláris megfigyelések
ből következtethettünk. (E sorok írójának 1976-ban az 
Acta Históriáé Artiumban közölt felosztási kísérlete ma 
már túlhaladott, módosítására más helyen nyílik majd al
kalom.) így elesnek azok a feltevések is, amelyek egy 
megelőző képromboló aktusra vonatkoznak. 

Tettesük Szakái Ernő feltevése szerint talán „egy 
bennfentes, egy képromboló klerikus" volt. ő lenne a 
swidnicai valdens Schweidnitzi Anna kíséretéből? — Min
denesetre a vád alól bizvást felmenthető, nemcsak azért, 
mert puszta jelenlétének feltevése is túlságosan kalandos, 
hanem azért is, mivel jó alibije van: 1420 táján, - s ez 
idő előtt egyetlen szobrunk sem készülhetett — Schweid
nitzi Anna kortársai már nem tehettek kárt szobrokban. 
Szobraink határozottan Zsigmond-kori stílusjellege alap
ján — szemben a korábbi feltevésekkel és bizonytalansá
gokkal, s az ezek alapján kialakult közhiedelemmel — ha
tározottan el kell utasítanunk minden, velük kapcsolat
ban felmerülő Anjou-kori vonatkozást, az ikonográfiái 
utalásokat is. Az említett 28. sz. Szent Bertalan-figura 
(Szakái 6. kép) és a 30. sz. Madonna-szobor (Szakái 19. 
kép) kivételével egyetlen szobrunk sem nevezhető el, 
nem azonosítható, s mindebből további következtetések 
sem vonhatók. Nem mesterportré, hanem az apostol
vagy próféta-ikonográfia általános kereteibe illeszkedik a 
köpenybe burkolt, 55. sz. férfifej (Szakái 52. kép), s a 
43. sz. kucsmás férfifej (Szakái 59. kép) sem tekinthető 
Zsigmond-portrénak. Nem Madonna a 20. sz., minden bi
zonnyal világi nőalak sem (Szakálnál: „nagy" Madonna 
(Szakái 33. kép)). Csak drapériastílusának legáltaláno
sabb vonásaiban rokon a 30. sz. figurával (Szakái 19-20, 
22. kép), úgy, mint a sorozat bármely más két, tetszőlege
sen kiválasztható tagja. Kontraposztja viszont ellentett irá
nyú, hátoldalának redőkompozíciója alapvetően eltérő. 
Ezért a kisebb Madonna-figura nem tekinthető modell
jének. A 45. (Szakái, 55. kép) és 46. (Szakái 53. kép) 
fejeket sem modell és másolat viszonya fűzi össze egy
mással, hanem típusbeli azonosságuk. Nem kevésbé bi
zonyíthatatlan a 42, (Szakái 57. kép), 43. (Szakái 59. 
kép) és 44. sz. (Szakái 56. kép) fejtöredékek modell-
jellege: erre biztos indiciumok nem utalnak rajtuk. Mivel 
— Szakái Ernő megállapítása szerint is — az e korból 
megmaradt kőfaragó-modellek a legnagyobb európai rit
kaságoknak számítanak, ilyen megítélésük biztos krité
riumai sincsenek meg. Alighanem meg kell elégednünk a 
leletben egyetlen, ám annál jelentősebb modellel, a fi
nom kőből faragott, kis, építészeti csomópontot ábrázo
ló faragvánnyal (Szakái 54. kép). 

Úgy tűnik, az itt vitatott eltérő értelmezésmódok ki
indulópontjában azonban feltétlenül egyetértünk Szakái 
Ernővel: a budai Zsigmond-kori szoborsorozat értelme
zésének kulcsa az, hogy segítségével meg kell ismernünk: 
mi zajlott le abban a műhelyben, amelyben javarészt 
befejezetlenül állottak a figurák. Véleményünk szerint a 
Zsigmond-kori kőfaragóműhely igen gyors feloszlása 
lehetett az oka mind félbehagyásuknak, mind rohamos 
értékvesztésüknek. Mihelyt csak befejezetlenül maradt 
kődarabok voltak, olyan korszakban, amikor az udvari 
élet Budán szünetelt (s ilyen mindenekelőtt az interreg
num ideje volt), nem volt akadálya elpusztításuknak, fel-
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töltésre való felhasználásuknak. Firenzében Nanni di 
Banco megkezdett márványtömbjéből Michelangelo fa
ragott Dávid-szobrot. A firenzei Dávid anyaga azonban 
nemes anyag, hatalmas carrarai márványtömb volt, 
szemben a budai szobrok helyi, olcsó mészkő-anyagával. 

ERNŐ MAROSI 

Im Zusammenhang mit dem Skulpturenfund von Bu
da im Jahre 1974 ist die Frage der Zerstörung der Werke 
die rätselhafteste. Es ist nur natürlich, dass deren Beant
wortung die Phantasie der sich mit dem Skulpturenfund 
Beschäftigenden wie auch die der Aussenstehenden be
sonders bewegte, da sie doch offenbar mit den chrono
logischen Fragen, aber auch mit der ursprünglichen Be
stimmung der Skulpturen und vielleicht auch mit dem 
Problem ihrer Darstellungsthematik zusammenhängt. Die 
Lösung des Dilemmas ist nicht Aufgabe der Kunstge
schichte, die auch gar nicht über die entsprechenden 
Prüfungsmethoden verfügt; die archäologische Forschung 
Hess aber gerade in dieser Hinsicht zahlreiche Fragen of
fen — unter anderem deshalb, weil die obersten Schich
ten der die Skulpturen enthaltenden Aufschüttung, die 
einzige Gewähr der völligen chronologischen Kontinuität 
der Fundstelle, noch vor Beginn der Grabungen entfernt 
wurden. 

Ernő Szakáls Beobachtungen während der Grabung, 
Konservierung und Restaurierung sind deshalb von grund
legender Bedutung sowohl hinsichtlich der stilistischen 
Probleme des Skulpturenfundes als auch für seinen Ge
schichte. Diesen Beobachtungen sind ausser den aus den 
Trümmern wiedergewonnenen, heute bekannten Kompo
sitionen, die in bezug auf die Unvollendetheit eines Teiles 
oder der ganzen Skulpturenserie sowie den Zusammen
hang dieses Fundes mit einer Bildhauerwerkstatt bestäti
gende Erkenntnis zu verdanken. Seine Beobachtungen, 
die er im Jahr 1976 in seiner ersten Publikation über den 
Skulpturenfund bereits kurz zusammengefasst hat, erör
tert er in dieser Studie eingehend, womit er eine wichtige 
Quelle für jede weitere Forschung bietet. Darin beruht 
der grundlegende Wert dieses Aufsatzes. Mit seinen Fol
gerungen können wir jedoch nicht restlos einverstanden 
sein. Das bedeutendste Problem besteht zweifellos in 
der Unterscheidung und Auslegung der an den Skulptu
ren wahrzunehmenden verschiedenen Werkzeugspuren. 
Es besteht kein Zweifel darüber, dass nicht alle Werk
zeugspuren auf die gleichen Begebenheiten hinweisen. 

Die seitens Ernő Szakáls untersuchten wichtigsten 
Skulpturen der Reihe nach betrachtend, kann festgestellt 
werden, dass ein grosser Teil der Beschädigungen vom 
Sturz der Skulpturen herrühren kann und nicht von Zer
stückelungen, die mit Steinmetzwerkzeugen durchgeführt 
wurden, um den Raum zwischen den Ruinen der abgeris
senen Häuser aufzufüllen. Es dürfte kaum notwendig sein, 
spezielle Riten anzunehmen, und auch die Annahme ma-

A fő különbség azonban a firenzei dómopera töretlen 
fennállásában és a kontinuitás budai megszakadásában 
van. A budai szobrok sorsát helyesnek látszik összekap
csolni a műhelyhagyomány megtörésével. 

gischer Kulte erübrigt sich. Unserer Meinung nach ist die 
Verstümmelung allein mit jener Brutalität zu erklären, 
die zu allen Zeiten — auch in unseren Tagen — die ihres 
Sinnes und Zweckes beraubten, als Kunstwerke nicht 
mehr anerkannten, nur als Rohmaterial betrachteten 
Werke gesetzmässig ausgesetzt sind. Daher sind wahr
scheinlich jene Überlegungen, die sich in Ernő Szakáls 
Studie auf politische Verhältnisse, symbolische Tenden
zen oder auf den Wechsel vom Mittelalter zur Rennais-
sance beziehen, überflüssig. 

Die an den einzelnen Skulpturen beobachteten Aus
besserungen hält Ernő Szakái für Reparaturen nach einer 
Bilderstürmerei. Sie weisen aber eher auf eine sofortige 
Ausbesserung von Fehlern, die während der Arbeit ent
standen sind, hin als auf nachträgliche Restaurierungen. 
Auch die mit Hilfe von Steindübeln erfolgte Zusammen
fügung der Hände — wie sie an mehreren Skulpturen zu 
verzeichnen sind — dürfte nicht notgedrungen als Zeichen 
einer Restaurierung nach vorangegangener Zerstörung 
gedeutet werden. Möglicherweise wurden die Hände oder 
einzelne Teile von diesen von vornherein separat gemeis-
selt und dann erst zusammengefügt. Auch ist es nicht 
unvorstellbar, dass diese technische Eigenart zwei Skulp
turengruppen, die übrigens auch im Stil nicht übereinstim
men, voneinander trennt. 

Den Feststellungen Ernő Szakáls gemäss wurde ein 
Teil der Skulpturen als Modelle für Bildhauer gefertigt. 
Der Modellcharakter der hier angeführten Skulpturen 
kann nicht nachgewiesen werden: In diesem Komplex ist 
der einzige offenbar als Modell hergestellte Fund das 
kleine, einen architektonischen Knotenpunkt darstellende 
Modell. 

Immerhin scheint es, dass wir im Ausgangspunkt der 
umstrittenen abweichenden Auslegungsweisen mit Ernő 
Szakái unbedingt gleicher Meinung sind: Schlüssel zur 
Auslegung der Budaer Skulpturenserie aus der Zeit Sigis-
munds ist mit deren Hilfe zu erkennen, was in jener Werk
statt vor sich gegangen ist, in der zum Grossteil unvollen
dete Figuren standen. 

Wir sind der Meinung, dass eine sehr rasche Auflösung 
der Steinmetzwerkstatt aus der Zeit Sigismunds die Ur
sache sowohl der Arbeitsunterbrechung als auch des rapi
den Wertverlustes gewesen sein dürfte. Sobald sie nur un
vollendet gebliebene Steinklötze waren, stand in einer 
Zeit, da das höfische Leben in Buda ausgesetzt hatte 
(und eine solche war vor allem die des Interregnums) 
ihrer Zerstörung und Verwendung als Zuschüttungsma-

WAR DIE ZERSTÖRUNG DER BUDAER SKULPTUREN AUS DER ZEIT SIGISMUNDS 
SYMBOLISCH? (Beitrag zur Studie von Ernő Szakái) 
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terial nichts im Wege. In Florenz meisselte Michelangelo 
aus dem begonnenen Marmorblock des Nanni di Banco 
die David-Statue. Das Material des Davids zu Florenz 
war jedoch edles Material, ein mächtiger carrarischer Mar
morblock im Gegensatz zu dem örtlichen, billigen Kalk
steinmaterial der Budaer Skulpturen. Der Hauptunter

schied besteht jedoch im ununterbrochenen Bestehen 
der Flore ntinischen Dombauhütte und in der Unter
brechung der Kontinuität in Buda. Es scheint richtig zu 
sein, das Schicksal der Budaer Skulpturen mit der Unter
brechung der Werkstattradition zu verbinden. 

330 



TÓTH SÁNDOR 

MIT JELKÉPEZ A „JELKÉP"? 
(Hozzászólás Szakái Ernő tanulmányához) 

Szakái Ernő észrevételei cáfolhatatlanul bizonyítják, 
hogy a budavári szoborlelet nem független az egykorú 
kőfaragói tevékenység színhelyétől, amely ennélfogva 
csak az előkerülés körzetében képzelhető el. Tekintve, 
hogy a környéken olyan Ulászló-kori faragványok is 
találtattak (Szakái 98. kép), amelyeken beépítési nyomok 
nincsenek, valószínű, hogy a műhely itt volt még a XVI. 
század elején is. Azt, hogy a kőfaragók milyen épületek
ben működtek, és munkájuk színhelye hogyan változott 
az idők folyamán, nem lehet megállapítani, mivel a mód
szeres feltárások e területen a ledózerolt sziklafelszín
nél, vagyis mélyen az egykorú terepszint alatt kezdőd
tek. Ugyanezen okból nem állapítható meg az sem, hogy 
a szoborleletet magába foglaló szabályos, körülfalazott 
gödörnek, amely kétségtelenül épülethez tartozott, mi 
volt a funkciója. 

Az épület mindenesetre akkor, amikor a szobrokat a 
gödörbe lökték, még fennállt: omladéka a faragványok 
fölött, nem pedig alattuk jelentkezett. Abból, hogy a 
falak a járófelületnél magasabban kezdődtek, Szakái Er
nő indokolatlanul következtet utólagos mélyítésre: ott, 
ahol a teret részben sziklába vájják, ez az építési mód 
természetes. Nincs semmi különös abban sem, hogy a 
gödör üres volt, amikor elkezdték feltölteni: ha előző
leg tárolásra használták, a holmit bizonyára nem hagy
ták ott veszni. Nem kell tehát arra gondolni, hogy itt 
az előkészítés gondosabb lett volna, mint bármely bon
tásra ítélt ház pincéjében. 

A szobrok hiányos állapotából már csak azért sem 
lehet következtetéseket levonni, mert a gödör nyugati 
végén újkori alapfal vonult át, amelynek építői a leletet 
kétségtelenül megbolygatták. Emellett a darabok bizo
nyos szétszóródásával is lehet számolni: a „fehér Madon
na" feje vagy 15 m-rel távolabb, másik gödörből került 
elő. Szakái Ernő mindkét körülményt figyelmen kívül 
hagyta, pedig az utóbbi inkább közönyös romeltakarí
tásra, mint rituális szobortemetésre vall, éppúgy, mint 
az, hogy a faragványok vörös és faszenes égési hulladék, 
kályhatörmelék és másféle szemét közé keveredtek. 
Ilyenformán a körülmények úgy is értelmezhetők, hogy 
a szobrok — a pénzleletekből következtethetően legko
rábban az 1440-es években, esetleg Mátyás uralkodásá
nak elején — a műhely építészeti felújítással párosult át
szervezése kapcsán kerültek földbe. Ha így van, akkor a 
lelet csupa selejtes, Ül. olyan elavult darabból tevődik 
össze, amelynek felállításáról végképp lemondtak. E da
rabok már a műhelyben hosszabb ideje félretéve állhat
tak, amikor sorsukat megpecsételte az, hogy gödörbe
töltésre használták fel őket. 

Ennélfogva a kidolgozási furcsaságok, a javítási nyo
mok, a rávésések, a balta-, csákány- és kalapácsütések, a 
kardvágások (?), valamint más szándékos vagy véletlen 
csorbítások, éppúgy, mint a hiányok, meglehetősen sok
féle körülményből eredhetnek. A „szép fej" (Szakái 51. 
kép) sommásabban kidolgozott bal füle (Szakái 85. kép) 
pl. magának a szobrásznak tulajdonítható, aki az alakot, 
amint ezt az arc aszimmetrikus faragása világosan jelzi, 
jobb félprofüos nézetre tervezte. A furatlyuk a hónalj
nál (és nem „szívtájon") nem értelmezhető, de semmivel 
sem kevésbé szakszerű munka eredménye, mint az a má
sik, amely a töredék aljába mélyed, és feltehetően a fel
tárás után keletkezett. Ugyanakkor a sérülések bármilyen 
kemény tárgytól eredhetnek; az orr törései alapján eset
leg kalapácsütésekre lehet gondolni. Ha így van is, ezek 
az ütések sokkal otrombábbak voltak, mint azok a fejsze
csapások, amelyekkel a befejezetlen — alighanem elron
tott — püspökfigura (Szakái 17. kép) orrát és állát leszel
ték. Megint mást mutat az „ép apostol" orra (Szakái 8. 
kép), amelynek környezete sértetlen: ha itt valóban vés
tek, akkor ezt bizonyára javítási szándékkal tették. 
A drapériákon mutatkozó lefaragások (Szakái 16. kép) 
javítást előkészítő, de félbehagyott munkára éppúgy 
utalhatnak, mint egykedvű ütögetésre. 

A példákat sokáig lehetne sorolni, de nem érdemes. 
Tisztelem Szakái Ernőt, és nagyra tartom mesterségbeli 
tudását. Épp ezért csodálkozom, hogy az ütések és a 
szerszámhasználat ennyire különböző nyomait egyazon 
jelképes (!?) műveletre próbálja visszavezetni. Még in
kább csodálkozom azon, hogy a kőfaragás szakmai ha
gyományait a münsteri és a párizsi szobordöntésekkel 
próbálja illusztrálni, amelyek az alkotó tevékenységgel 
merőben ellentétes, következésképp semmilyen mester
séggel nem összeegyeztethető emberi indulatokból fa
kadtak. A budavári szobrok nem egy durva sérülése va
lóban a münsterihez és a párizsihoz hasonló eljárásra 
utalhat, azzal a különbséggel, hogy itt még az ott mű
ködő indulatok is hiányozhattak. A kaszabolás nyomai 
az egyik figura mellén (Szakái 24. kép) vagy egy másik 
fejen (Szakái 48. kép) — egyebekkel együtt és a leletkö
rülményekkel összhangban — bízvást tulajdoníthatók 
unatkozó segédek vagy rontó-bontó segédmunkások 
idétlenkedéseinek. Nem hinném, hogy az efféle nyomok 
megérdemelnék a jelképes értelmezés nimbuszát. Vagy 
kezdjük el kidolgozni a telefonrongálás jelképrendsze
rét is? 
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SÁNDOR TÓTH 

WAS SYMBOLISIERT DAS „SYMBOL"? 
(Beitrag zur Studie von Ernő Szakái) 

Die Wahrnehmungen Ernő Szakáls liefern den unwider
ruflichen Beweis dafür, dass der Skulpturenfund in der 
Burg Buda nicht unabhängig vom Schauplatz der ein
stigen Steinmetztätigkeit ist, der demnach nur im Um
kreis des Fundortes vorstellbar ist. In Anbetracht, dass in 
der Umgebung auch solche Steinmetzarbeiten aus der 
Zeit Wladislaus' zum Vorschein kamen (Szakái, Abb. 98), 
auf welchen keine Einbauspuren zu finden sind, ist es 
wahrscheinlich, dass die Werkstatt auch noch zu Beginn 
des 16. Jh. hier war. In welchen Gebäuden die Steinmetzer 
arbeiteten, und wie sich der Schauplatz ihrer Arbeit im 
Laufe der Zeit veränderte, kann nicht festgestellt wer
den, da die methodischen Erschliessungen auf diesem 
Gebiet unterhalb der gebaggerten Felsenoberfläche, das 
heisst tief unter dem mittelalterlichen Geländeniveau be
gonnen haben. Aus dem gleichen Grund ist auch das un
feststellbar, was für eine Funktion die den Skulpturen
fund enthaltende regelmässige, ummauerte Grube, die 
zweifellos zu einem Gebäude gehörte, hatte. 

Jedenfalls bestand das Gebäude noch, als die Skulptu
ren in die Grube geworfen wurden weil die Trümmer 
oberhalb der Skulpturen, nicht aber unter diesen erschie
nen. Daraus, dass die Mauern höher als die Gehfläche be
gannen, schliesst Ernő Szakái unbegründet darauf, dass 
die Grube nachträglich vertieft wurde : Dort, wo der Raum 
zum Teil in den Felsen gehauen wird, erscheint diese 
Bauweise natürlich. Es ist auch daran nichts besonderes, 
dass die Grube leer war, als man mit ihrer Auffülung be
gonnen hat: wenn sie früher zu Lagerungszwecke ver
wendet wurde, wollte man die dortigen Sachen sicherlich 
nicht zugrunde gehen lassen. Man braucht daher nicht 
daran zu denken, dass hier eine sorgfältigere Vorberei
tung stattgefunden hat als im Keller eines jeden zum Ab
bruch bestimmten Hauses. 

Aus dem schadhaften Zustand der Skulpturen kann 
man schon deshalb keine Schlussfolgerung ziehen, weil 
das westliche Ende der Grube mit einer neuzeitlichen 
Mauer abgeschnitten wurde, deren Erbauer den Fund 
zweifellos aufgewühlt haben. Ausserdem kann man auch 
mit einer gewissen Verstreuung der Stücke rechnen: Der 
Kopf der „Weissen Madonna" kam ca. 15 m weiter, aus 
einer anderen Grube zum Vorschein. Ernő Szakái Hess 
beide Umstände ausser acht, obwohl letzterer eher auf 
eine gleichgültige Enttrümmerung als auf ein rituelles 
Skulpturenbegräbnis schliessen lässt. Das gleiche beweist 
auch der Umstand, dass die Skulpturen mit roten und 
holzkohligen Verbrennungsrückständen, Ofenkachel
bruchstücken und sonstigem Abfall vermischt lagen. Die-
seart können die Umstände auch so ausgelegt werden, 
dass die Skulpturen — den Münzfunden entsprechend 
frühestens in den 1440er Jahren, vielleicht zu Beginn der 
Herrschaft Matthias' — anhand einer Umorganisierung, 
verbunden mit der architektonischen Erneuerung der 
Werkstätte in die Erde gelangten. Wenn es so ist, dann be-
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steht der Fund aus lauter wracken, bzw. aus solchen ver
alteten Stücken, von deren Aufstellung endgültig abgese
hen wurde. Diese Stücke dürften sich schon seit längerer 
Zeit zu Seite gestellt in der Werkstatt befunden haben, 
als ihr Schicksal damit besiegelt wurde, dass man sie zur 
Auffüllung einer Grube verwendete. 

Demzufolge können die Absonderlichkeiten der Aus
arbeitung, die Ausbesserungsspuren, die übermeisselun-
gen, die Axt-, Spitzhacken- und Hammerschläge, die De
genhiebe (?) sowie andere beabsichtigte oder zufällige 
Verstümmelungen genauso wie die Fehlen von recht man
nigfaltigen Umständen herrühren. Das unvollständig aus-
gemeisselte linke Ohr (Szakái, Abb. 85) des „Schönen 
Kopfes" (Szakái, Abb. 51) kann z. B. dem Bildhauer 
selbst zugeschrieben werden, der die Figur, wie dies aus 
der assymmetrischen Gestaltung des Gesichtes klar er
sichtlich ist, als rechte Halbprofüsicht plante. Das Bohr
loch an der Achselhöhle (und nicht in der „Herzgegend") 
kann nicht erklärt werden, es ist aber nicht minder eine 
fachmässige Arbeit, als jenes andere, das in den Unterteil 
des Bruchstückes gebohrt wurde und vermutlich nach der 
Erschliessung zustandekam. Hinwiederum können die 
Beschädigungen von jedwedem harten Gegenstand her
rühren; aufgrund der Bruchflächen an der Nase könnte 
man vielleicht an Hammerschläge denken. Wenn es auch 
so ist, waren diese Schläge um vieles derber als jene Beil
hiebe, mit denen Nase und Kinn der — vermutlich ver
fehlten — Bischofsstatue (Szakái, Abb. 17) abgeschlagen 
wurden. Wieder anders verhält es sich mit der Nase des 
„wohlerhaltenen Apostels" (Szakái, Abb. 8), deren Um
gebung unversehrt ist: Wenn hier wirklich gemeisselt 
wurde, so geschah dies sicherlich mit Reparaturabsicht. 
Die auf den Draperien sichtbaren Meisselungen (Szakái, 
Abb. 16) können auf eine Reparatur vorbereitende, aber 
unterbliebene Arbeit ebensogut hinweisen wie auf gleich
gültige Schläge. 

Man könnte die Beispiele noch weiter fortsetzen, was 
aber überflüssig ist. Ich verehre Ernő Szakái und schätze 
sein fachliches Können hoch ein. Eben deshalb bin ich 
erstaunt, dass er die so verschiedenen Spuren der Schläge 
und des Werkzeuggebrauchs auf die gleiche symboli
sche (!?) Handlung zurückzuführen versucht. Noch mehr 
wundert es mich, dass er die fachlichen Traditionen der 
Steinmetzkunst mit der Bilderstürmerei von Münster und 
Paris illustrieren will, die den der schöpferischen Tätig
keit diametral entgegengesetzten, folglich mit keinem 
Handwerk vereinbarenden menschlichen Leidenschaften 
entsprungen sind»Eine Anzahl groben Beschädigungen der 
Skulpturen in der Burg Buda könnte tatsächlich auf ein 
dem Münsterer oder Pariser ähnliches Vorgehen hinwei
sen, allerdings mit dem Unterschied, dass hier selbst die 
dort wirkenden Leidenschaften gefehlt haben dürften. 
Die Spuren des Gemetzels auf der Brust einer Figur (Sza
kái, Abb. 24) oder am Kopf einer anderen (Szakái, Abb. 



48) könnten — zusammen mit sonstigem und im Einklang 
mit den Fundumständen — getrost den Albernheiten sich 
langweilender Gesellen oder mutwilliger Hilfsarbeiter 
zugeschrieben werden. Ich meine, dass derartige Spuren 

den Nimbus symbolischer Auslegung nicht verdienen. 
Oder sollen wir gar ein Symbolsystem der Telefonzerstö
rung ausarbeiten? 
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