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AZ 1987. ÉVI ZSIGMOND ÉVFORDULÓ ESEMÉNYEI ÉS 
TUDOMÁNYOS JELENTŐSÉGE 

A különböző személyekhez, vagy történeti eseményekhez fűződő évfordulók, s a 
hozzájuk kapcsolódó megemlékezések mindig jó lehetőséget nyújtanak a szóbanforgó 
személy, korszak, esemény alaposabb megismerésére. Az alkalomszerűen megrendezett 
kiállítások, tudományos ülésszakok, publikációk összpontosítva gyűjtik össze a kérdés
körre vonatkozó addigi ismereteket, ösztönzik az újabb kutatásokat, s az így egy csokorba 
gyűjtött ismeretanyag gyakran nyújt lehetőséget korábbi vélemények módosítására, 
átértékelésére is. Ilyen hasznos, és sok új tudományos eredményt hozó jubileumot 
ünnepeltünk 1987-ben: Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) magyar királlyá koronázá
sának 600., halálának 550. évfordulóját. 

A korábbi hazai történeti szakirodalom Zsigmond király szerepét és működését 
általában negatív módon értékelte. A magyarok idegennek, magyarüldözőnek, kozmo
politának, megbízhatatlannak, pazarlónak tartották, akinek magyarországi uralkodása 
nem hozott sok jót az országnak.1 Külföldön, s főként a cseheknél sem alakult ki jobb 
vélemény róla.2 

A hazai történettudományban Mályusz Elemér kutatásai és nagy monográfiája3 

nyomán bontakoztak ki Zsigmond uralkodásának pozitív vonásai, s bizonyosodott be -
szereplését a korábbiaktól eltérő, egyetemesebb nézőpontból vizsgálva - politikájának 
hazai, közép-európai, sőt, európai jelentősége. 

A Zsigmond uralkodása alatti időszak magyarországi művészetének értékelése sem 
állt jobban az előbbieknél. A gótika korábbi, klasszikus periódusa és Mátyás-korának 
művészeti felvirágzása között átmeneti, hanyatló periódusként tartották számon.4 Igaz, 
hogy Horváth Henrik már az ötven évvel korábbi Zsigmond évforduló alkalmával, 
1937-ben kísérletet tett arra, hogy új, kedvezőbb képet fessen Zsigmond korának kultúr
történetéről, művészetéről,5 de az akkor rendelkezésére álló, a jelenleginél jóval keve
sebb anyag korlátozta törekvéseit. 

Az 1937 óta eltelt ötven év alatt végzett régészeti és művészettörténeti kutatások 
eredményei6 óriási előrelépést tettek lehetővé a Horváth Henriktől megkezdett úton. Ez 
tűnik ki a MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja által hosszú időn át előkészített, s 
ugyancsak a jubileum évében megjelent nagyarányú művészettörténeti összefoglalásból.7 

E kötetben a szerzők hangsúlyozzák, hogy a 14-15. század fordulójának, s főként a 15. 
század első évtizedeinek hazai művészete az újabb szakirodalomban „internacionális 
gótikádnak nevezett európai művészeti irányzatnak szerves, és magas színvonalon 
művelt része volt. A „Zsigmond és kora a művészetben 1387-1437" c. jubileumi kiállítá
son8 és a hozzá kapcsolódó „Művészet Zsigmond király korában 1387-1437" c. tudo-
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mányos katalógusban9 felsorakoztatott tárgyak, dokumentumok, és nem utolsó sorban 
tanulmányok még tovább erősítették azt a felfogást, hogy Zsigmond korában, s főként 
hatalma kiteljesedésével párhuzamosan a magyarországi kultúra az európai fejlődés 
élvonalában járt. 

A kiállítás bemutatására 1987. május 29-november 8. között került sor a Budapesti 
Történeti Múzeumban, a MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja és a Budapesti 
Történeti Múzeum közös rendezésében. A törzskiállításhoz további kiegészítő részek is 
kapcsolódtak a múzeumhoz tartozó középkori romterületen. 

A kiállítás helyének kiválasztása nem volt véletlen.10 A Budapesti Történeti Múze
um a középkori királyi palota helyén és maradványai fölött székel. Ez a palota Zsigmond 
működésének jelentős színtere volt a kezdetektől hatalmának kiteljesedéséig, s virágzá
sának jelentős időszakában. S bár uralkodása alatt sokat tartózkodott távol Budától, s 
élete vége felé a német királyi - német-római császári tevékenységéhez közelebb álló 
Pozsony kiépítésén fáradozott, még ekkor sem szakadt el teljesen Budától (1436-ban pl. 
a bázeli zsinatot Budára akarta áttelepíteni). Buda egy időszakban nemcsak Magyaror
szág, de Zsigmond nagykiterjedésű birodalma székhelyének is volt tekinthető. A Zsig
mond-kori budavári erődítések nagy része, többé-kevésbé megújítva, ma is áll, s a 
feltárások után helyreállított palotamaradványok nagyobb részben ugyancsak az ő épít
kezéseit mutatják a mai látogatónak. Ezek után magától értetődőnek tűnt, hogy a 
jubileumi kiállítás ott kapjon helyet, ahol évszázadokkal korábban a Zsigmondhoz 
fűződő események jelentős hányada zajlott, s ahol - szemben más kiállításokkal, melye
ken az építészetet csak fényképes dokumentumokkal, vagy kiragadott kőfaragványokkal 
lehetett illusztrálni - ha töredékesen is, de ízelítőt kaphatott a látogató a korszak 
építészetének helyszíni maradványaiból is. 

Maga az elsősorban Marosi Ernő koncepciója alapján megrendezett jubileumi 
kiállítás11 a múzeum három földszinti szárnyában volt látható. A Zsigmond király szemé
lyiségét és kora történetét, kultúráját érzékeltető, művészi értékeik mellett gazdag 
kortörténeti információkat hordozó műtárgyakat és egyéb dokumentumokat a rendező 
intézmények saját anyagán túl jelentős mennyiségű kölcsönanyag egészítette ki. Igen sok 
tárgy és dokumentum érkezett hazai gyűjteményekből: múzeumokból, könyvtárakból, 
levéltárakból. Ami pedig a külföldet illeti: azt mondhatjuk, hogy a hazánkban megren
dezett történeti jellegű kiállítások között évtizedek óta talán épp ez a kiállítás mutatta 
be a legtöbb olyan nagyjelentőségű tárgyat, melyeket különféle külföldi gyűjteményekből 
kölcsönöztek,12 s melyeket hazánk közönsége itthon soha nem láthatott. 

Teljességről természetesen így sem beszélhetünk. Nélkülöznünk kellett az eredeti
benjellegüknél fogva ki nem állítható emlékeket: el nem mozdítható épületeket, falfest
ményeket, súlyos sírköveket. Ezek egy részét tervrajzok, másolatok, diák helyettesítették. 
De a mozdítható tárgyak egy része sem volt kiállítható, mivel a tárgyak szállításának 
esetleges veszélyei, sérülékenységük, nagy értékük, vagy egyéb okok miatt tulajdonosaik 
nem járultak hozzá kölcsönzésükhöz. Néhány esetben pedig maguk a rendezők léptek 
vissza a kölcsönzéstől a kiállítás költségkereteibe be nem illeszthető, horribilis biztosítási 
összegek miatt. 

A kiállításon bemutatott anyag csoportosításának fő, kronológiai alapelvét Zsig
mond itineráriuma, azaz az utazásairól, tartózkodási helyeiről összeállított térképsoro-
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zat, s a hozzájuk fűzött magyarázatok adták meg. Az Engel Pál kutatásai alapján 
megszerkesztett térképek13 hat periódusra osztották Zsigmond egységesnek nem mond
ható, hosszú uralkodási idejét. A periódusok fő vonalaikban tükrözik a király és császár 
uralma alatt észlelhető fő tendenciákat, s a kiállított anyag is igyekezett hangsúlyozni e 
periódusok jellemzőit. Az, hogy ezt nem minden esetben sikerült következetesen és 
hiánytalanul keresztülvinni, nem a rendezők hibája: adódott ez a rendelkezésre álló 
anyag egyenetlenségeiből, hiányaiból, s esetenként a műtárgyakkal szemben támasztott 
különleges követelményekből. Be kellett mutatni pl. olyan fontos tárgyakat, tárgycsopor
tokat, melyek, jó datálási lehetőségek híján, nem voltak köthetők egyes periódusokhoz, 
vagy, mint pl. többek között egyes főemberekre utaló tárgyi és egyéb dokumentumok, 
több periódushoz is tartoztak. Más esetekben kiállítástechnikai okokból, vagy a tartalmi 
ismétlődések és látványbeli szétesés elkerülése miatt kellett egy helyen és egy csoportban 
elhelyezni különböző korú, de azonos kiállítási feltételeket igénylő tárgyakat, mint pl. az 
oklevelek, freskómásolatok, kályhacsempék, vagy a mindennapi életnek az egész kor
szakrajellemző használati eszközeit. Végül jelentős műtárgycsoportok időrendi bemu
tatásától kellett eltekinteni azért, mert a biztonságos elhelyezésükhöz szükséges klíma-
és különleges biztosági berendezés a kiállítási területnek csak egy szakaszán volt elhe
lyezhető, így végül is az első két szárnyban érvényesültek a lehetőségekhez képest a 
kronológiai szempontok, míg a harmadik - utolsó - szárnyban egybegyűjtött, fokozott 
védelemre szoruló műtárgyak, kódexek kötetlen rendben, esztétikai és műfaji, tartalmi 
igényeik figyelembevételével kerültek bemutatásra. 

A kiállításnak ilymódon kialakított két nagy egysége között az elválasztást, vagy 
inkább talán összeköttetést egy pihenő tér képezte, melyben a kiállított színes és fekete
fehér diaképek, valamint vetített, tematikus diasorozatok szolgáltak az eredetiben nem 
kiállítható jelentős épületek, freskók, műtárgyak bemutatására. 

A kiállítás időrendjében való jobb eligazodást, a Zsigmond uralkodása alatt bekö
vetkezett változások súlypontjainak hangsúlyozásával, s a különböző helyeken kiállított, 
összetartozó anyagok egybesorolásával Marosi Ernőnek a „Vezető a kiállításhoz" c. 
részletes összeállítása14 szolgálta. 

De visszatérve a kiállítás kronologikus szakaszára: a legelső, nyitó, s a legutolsó, 
záró tárlóban a Zsigmond pályáját végigkísérő uralkodói pecsétek sorát tekinthette meg 
a látogató, azokat a részben eredetiben, részben másolatban kiállított pecséteket, melyek 
nemcsak rendelkezéseinek, oklevéladásának hitelesítői, de egyben jeles ötvösművészeti 
alkotások is voltak. 

Az első -1387-1396 közötti -periódusból az imént említett pecsétek ide vonatkozó 
darabjain túl a kiállítás nem dicsekedhetett sok emlékkel, már azért sem, mert ezekben 
az években Zsigmondot is elsősorban a saját helyzetének rendezése és a török veszede
lem elhárítása foglalkoztatta (mint ahogy ez az itinerárium első térképéről is jól leolvas
ható). Az első korszakot lezáró Nikápoly, ahol Zsigmond 1396-ban nemzetközi 
lovagsereg élén szenvedett csúfos vereséget a töröktől, nagy visszhangot keltett Európa-
szerte. Az eseményeket a különböző országokból származó, válogatott írott dokumen
tumok, s egy valószínűleg Nikápoly előkészítését szolgáló Balkán térkép fényképe és 
magyarázatai illusztrálták. 

Az első periódus egyéb - okleveles - dokumentumai a kiállítás első szárnyát kísérő 
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három kabinetben voltak elhelyezve, a későbbi korszakokban keletkezett oklevelekkel 
együtt. A privilégiumokból, törvényekből, egyéb oklevelekből összeállított válogatás, 
valamint az eredeti példányokból és másolatokból összeállított pecsétgyűjtemény mutat
ja, hogy uralkodása folyamán hogyan gyakorolta és mely periódusokban kikkel osztotta 
meg a hatalmat Zsigmond. 

Ugyanezekben a kabinetekben volt látható a jeles Zsigmond-kori városi építkezések 
egy sor dokumentuma is. Az itt jelzett építkezések sem tartoznak mind egyazon perió
dushoz, némelyikükön hosszú évtizedeken át folytak az építési munkák, de egy részük 
keletkezése, vagy átépítésük elindítása talán épp a következő - második - periódus végén 
kiadott városi dekrétum következménye. 

Az itinerárium-sorozat második térképének - az 1937-1405 közötti időszaknak - a 
tanúsága szerint Zsigmond a támadó török háborúktól visszavonulva a védekezés állás
pontjára helyezkedett, s más területeken akarta rendezni helyzetét. Érdeklődésének 
homlokterébe a cseh kérdés került, sokat volt távol Magyarországtól, ezért is fokozódott 
az ellentéte a magyar bárókkal, akik fogságra vetették. Kiszabadulása után, győzelmet 
aratva ellenfelein, megszilárdította hatalmát. 1405-ben városi dekrétumot adott ki, ami 
a korábban kifejlődött Buda és Kassa mellet az ország többi városainak fejlődését volt 
hivatott elősegíteni. A fejlődés egyik legjelentősebb, s sokszor ma is látható dokumentu
ma épp áz építkezés: a városok régi templomainak újjáépítése, vagy éppen új templomok 
építése, a városok lakónegyedeinek fejlődése, átalakulása. A kabinetekben kiállított 
felmérési rajzok, s a kiállítás fő terében bemutatott építészeti részletek, vagy szobortö
redékek Buda, Kassa, Kolozsvár, Brassó, Sopron nagyvárosi építkezéseiről, s az épületek 
kőszobrászati díszítéseiről tanúskodnak. 

Az 1405-1412 közötti harmadik szakasz Zsigmond uralmának végleges megerősö
dését tanúsítja. 1408-ban az őt támogató bárói liga tagjaiból Sárkányrendi társaságot 
alapít, ennek tagjai közé később külföldiek is bekerülnek. Külpolitikájában ezidőben újra 
a Balkán felé fordul: déli szomszédainak a török elleni ütközőállamok szerepét szánja, s 
maga mellé akarja állítani azok főembereit. Ebben az időszakban válik Európának 
rangban első fejedelmévé is, amikor a választófejedelmek 1410-ben a német trónra 
emelik. 

A kiállításnak ezen a részén elsősorban a Sárkányrendre, s az uralkodó környezetét 
alkotó főurakra történt utalás. A Sárkányrend jelvénye - helyenként egyéb rendi jelvé
nyekkel párosítva - megjelenik épületek faragványain, síremlékeken, kályhacsempéken, 
címeres leveleken, s nem utolsó sorban a talán épp a Sárkányrend tagjai részére készült 
csont dísznyergek egyikén (MNM). A Sárkányrenddel díszített különféle, itt elhelyezett 
tárgyak mellett a legjelentősebbeket a kiállítás harmadik, védett részében helyeztük el, 
mint a Sárkányrend kis ezüst, ill. nagyméretű textil jelvénye (Ny. Berlinből: Kunstgewer
bemuseum, és Münchenből: Bayerisches Nationalmuseum), a Sárkányrend lángoló 
keresztjével díszített nagy bársonydarab Bécsből (Kunsthistorisches Museum), s más, 
hasonlójellegű rendi jelvényekkel díszített darabok, mint egy sírruha töredéke Reinből 
(Graz, Landesmuseum Joanneum), és egy vecsernyepalást Tökölről (MNM). 

A Zsigmond környezetében lévő bárókat - a kabinetben látható, ide vonatkozó 
oklevelek és pecsétek mellett - elsősorban építkezéseiknek különféle dokumentumai, 
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faragványok, címeres levelek képviselték: ezek egy része egyben ugyancsak sárkányrendi 
jelzést is hordoz. 

Zsigmond német-római királlyá választásával politikája is lényegesen megváltozott. 
1411-12-ben Budán fontos nemzetközi találkozók zajlottak. 

1412-1418 között Zsigmond hosszú külföldi útra indult, anélkül, hogy közben 
Magyarországra visszatért volna. Velencei hadjárat, lombardiai tárgyalások, német ki
rállyá koronázás 1414-ben Aachenben, majd a konstanzi zsinat programjának megvaló
sítására és egyéb diplomáciai célokkal nagy nyugat-európai körút jellemzik ezt az 
időszakot. A konstanzi zsinat eseményeit Ulrich Richental krónikájának lapozható 
fotókópiája illusztrálta a kiállításon. 

Zsigmond külföldi útjai Magyarország számára is igen hasznosak voltak, nemcsak 
a magyar király nemzetközi tekintélye miatt, de részben azért is, mivel a budai reprezen
tatív királyi-császári építkezésekhez épp ezeken az utakon fogadta fel az uralkodó a 
mesteremberek egy részét. 

A második, harmadik és negyedik szakasz kiállítási terében, egy csokorban kerültek 
bemutatásra a Zsigmond-korra jellemző használati tárgyak: kerámia, csont, bőr, üveg
leletek, melyek a korszak háztartásának, iparának, viseletének egyaránt tanúságtevői. 
Egy másik - korszakválasztó - tárlóban a Budáról, valamint az ország különböző részein 
végzett ásatásokból származó kályhacsempe-gyűjtemény nemcsak a korszak kály
haművességének fejlettségére és változatosságára utal, de a csempék ábrázolásai bemu
tatják Zsigmond alakjától és címereitől kezdve a különféle főúri címereket, a mérműves 
csempéken a korabeli építészet jellemző vonásait, sőt, még a népmesék világára is 
utalnak. 

A kiállítás következő - 1419-1430 közötti - periódusa elsősorban a két királyi 
központ, Buda és Pozsony kiépítésével foglalkozik. A budai építkezések súlypontja, mint 
ez Marosi Ernőnek a budavári gótikus szoborlelettel kapcsolatos megállapításaiból 
következtethető, Zsigmond 1419. évi hazatérése utáni időre esik. Ebben az időszakban 
a cseh korona megszerzése után a huszitákkal való harcok, s a török elleni védekezés áll 
az uralkodó érdeklődésének homlokterében. Közben a fokozatosan kiépülő Budán 
jelentős nemzetközi események zajlanak. A korszak vége felé, úgy tűnik, a pozsonyi vár 
kiépítésével új, a birodalomhoz, s Csehországhoz közelebbi központ kialakításába kezd. 

A kiállításon ezt a periódust elsősorban a budai vár Zsigmond-kori építkezéseinek 
rekonstrukciós rajzai és építészeti töredékei képviselték, s itt kerültek bemutatásra a 
hajdan az ő palotáját díszítő gótikus szoborlelet legszebb és legtanúságosabb darabjai is. 
A pozsonyi építkezések kölcsönkért eredeti darabjait, végül is, sajnos, nélkülöznünk 
kellett, így Zsigmond másik jelentős hazai központjának megismertetése csak a doku
mentációs anyag viszonylag bőségesebb válogatásával volt lehetséges. 

Zsigmond életének 1430-1437 közötti utolsó szakasza - ami magában foglalja az 
1433. évi Rómában lezajlott császári koronázást is - ugyancsak nagyobb részben külföldi, 
a birodalmi és cseh politika jegyében zajlott. A bázeli zsinaton pedig egyházi reform 
munkálataiban vett részt. 

Az európai hírű uralkodó arcvonásait - főként a már idős császárét - gyakran 
megörökítették (jelentős kortársai között talán a leggyakrabban, életében és halála után, 
saját személyében vagy rejtett portrékban, s időnként nem is kedvező színben). Ezek 
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közül a már Zsigmond halála után készült Dürer portré másolata (MNM, TKCs), s a 
már említett késői, császári pecsétek ábrázolásai láthatók a kronológiai bemutatást 
lezáró kiállítási szakasz végén, a Zsigmond nagyváradi sírjából való ezüst halotti korona 
és országalma (MNM), s a sír 1755. évi feltárása után a sírmellékletek összességéről 
készült metszet mellett. 

A Zsigmond portrék további darabjai a kiállítás harmadik, védett szárnyában voltak 
láthatók. Eredetiben állíthattuk ki a Görlitzben őrzött, feliratos Zsigmond portrét 
(Städtische Kunstsammlungen), a Johann Hartlieb Kriegsbuch-jában (Bécs, ÖNB) a 
császárnak a Nap csillagképében megörökített alakját (ez az ábrázolás került a kiállítási 
vezető és a tudományos katalógus címlapjára, a kiállítás meghívójára és plakátjára, 
valamint a tudományos ülésszak meghívójára is), s a hasonló típusú budapesti Bellifortis 
töredéket. Zsigmond alakját még kártyalap figurájaként is megörökítették (Bécs Kunst
historisches Museum). Pisanello portrérajzának facsimiléjét a Louvre kölcsönözte kiál
lításunkra. A feltételezett rejtett portrék egyik hazai példánya Kolozsvári Tamás 1427. 
évi garamszentbenedeki szárnyasoltárán található, itt a középső, a Kálváriát ábrázoló 
képen, a jobb oldalon, az első centurio viseli Zsigmond arcvonásait.15 Az oltár jelentősége 
azonban nem ebben rejlik, hanem abban, hogy az esztergomi Keresztény Múzeumból 
kölcsönzött darab szárnyképei a korszak magyar táblaképfestészetének legjelentősebb 
együttesét alkotják. A csehországi gyökereket, melyekből a szárnyasoltár mestere merí
tett, az ugyancsak a kiállítás e szakaszában látható további, hasonlóképp a prágai körből 
származó miniatúrák, kódexek képviselik. 

A korabeli faszobrászat néhány kiemelkedő emléke, zömmel a hazai „lágy stílus" 
képviselői, nagyobb részben a Magyar Nemzeti Galéria, egy esetben magángyűjtő jóvol
tából volt kiállítható. 

Az ötvöstárgyakat a korszak ötvösművészetéhez mérten kisszámú, de annál je
lentősebb darab képviselte. Szent László Győrben őrzött, nagyváradi eredetű fejereklye
tartója a hazai ötvösművészet egyik legkiemelkedőbb emléke, s a sodronyzománc 
technika alkalmazásának egyik legkorábbi példája. 

Az ötvöstárgyakkal kapcsolatban kell megemlékeznünk egy Zsigmond-kori egyházi 
személyiséghez kapcsolódó együttesről, ami fogalmat adhat a főúri kincstárakról is. 
Zsigmondtól került talán Pálóczi György érsek tulajdonába a feltehetően német lovag
rendi eredetű, díszes ötvösművű foglalatban lévő szarvserleg (Esztergom, Főszékes
egyházi Kincstár), amit az ugyancsak az ő tulajdonából Esztergomban megmaradt, ill. 
egy másik, Salzburgba (Universitätsbibliothek) került, díszes kódexei együtt mutathat
tunk be. 

Ötvöstörténeti vonatkozásai, de a garamszentbenedeki oltárhoz fűződő stíluskap
csolatai miatt is kiemelkedő darab a váci ötvöscéh szerkönyve, az OSzK tulajdona. 

A kiállításnak ebben a szakaszában több igen érdekes és értékes textília volt látható. 
A már említett, külföldről kölcsönzött, rendi jelvényekkel díszített, hímzett bársonyda
rabok mellett itt mutattuk be a MNM tulajdonában lévő gazdag miseruha-gyűjtemény 
legszebb, korban e kiállításba illeszkedő darabjait. A tököli, III. Frigyes jelvényével: 
domború hímzésű kalászokkal, és AEIOU devizájával díszített - ugyancsak már említett 
- pompás vecsernyepalást egy további, stílusban egymástól különböző, ugyanacsak itt 
kiállított együttes része volt. A zömében itt, kisebb részükben a kiállítás első szárnyában 
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elhelyezett miseruhák bársonybrokát alapra helyezett kazulakeresztjei, melyeket tűfes-
tés, és figurális jelenetek díszítenek, nemcsak a magyar hímzőművészet magas színvona
lát mutatják, de a korabeli festészet jelentős alkotásaiként is számon tarthatjuk őket. 

A Zsigmond-kori könyvfestészet kiemelkedő emlékei - különböző hazai és külföldi 
gyűjtemények értékes darabjai - ugyancsak itt, védett körülmények között kerültek 
bemutatásra. Nagy részük egyházi rendeltetésű, de találunk köztük világi tartalmú 
darabokat is, mint pl. Selmecbánya város bírósági jegyzőkönyve (MNM), Serravalle latin 
nyelvű Divina Commedia fordítása (Eger, Főegyházmegyei Könyvtár), Bartolus de 
Squarcialupisnak 1431-ben Zsigmond számára út pestis-könyve (ÖNB), vagy Zsigmond 
udvari humanistájának, Pier Paolo Vergerionak humanaista nevelési értekezése (OSzK). 

A palota földszintjén felállított törzs-kiállítás mellett - mint ezt korábban már 
jeleztük - a középkori királyi palota romterületén is folytatódott a Zsigmond-kor bemu
tatása. A negyvenes-ötvenes években végzett régészeti feltárások egyik legjelentősebb 
maradványának, a helyreállított, kétpilléres, gótikus nagyteremnek felépítése Zsigmond 
nevéhez kapcsolható.16 Ennek belső terében voltak megtekinthetők a Zsigmond-kori 
szoborlelet további darabjai, dongaboltozatos pincéjében pedig a Zsigmond-kori budai 
síremlékszobrászat legjelentősebb darabjai. Ugyanitt állítottuk fel a budavári Nagybol
dogasszony templom Garai kápolnája kapujának töredékeit is. 

A kiállítási együttesbe bekapcsoltuk Zsigmond nagy északi palotája keleti szárnyá
nak hosszú ideig nem látogatható maradványait: a palota alépítményének hatalmas 
oszlopait. A hozzájuk vezető útvonalon Zsigmond építkezéseiből származó, nagyméretű 
építészeti részletek - nyíláskeretek, erkélykonzolok, Málék stb. - kerültek bemutatásra. 
A katalógusban feltüntettük a BTM állandó romterületi kiáUításán folyamatosan látható 
Zsigmond-kori építészeti maradványokat is. 

*** 

A kiállítás tudományos katalógusa11 két tekintélyes méretű kötetre oszlott. Az első 
kötetben tanulmányok sora mutatta be Zsigmond és kora történetét, művészetét, kultúr
történetét. A bevezető részben, Marosi Ernő előszava18 után két történeti tanulmány 
következik. Székely György19 Luxemburgi Zsigmond személyét, közép-európai helyzetét 
és szerepét vizsgálja. Áttekinti családi viszonyait, török politikájának változásait. Euró
pai szereplése különböző mozzanataival kapcsolatban sorra veszi politikai, gazdasági 
tevékenységének pozitív és negatív vonásait, részletesen elemzi a konstanzi zsinaton 
betöltött szerepét és a baseli zsinattal kapcsolatos törekvéseit. A birodalom centrumától 
távolabb eső peremvidékek emancipálódási törekvéseinek elemzése során áttekinti 
Zsigmond viszonyát a Német Lovagrendhez, a lengyelekhez, Brandenburghoz, Svájchoz, 
a skandináv-német határterületekhez, s végkövetkeztetésképp leszögezi, hogy élete 
végén Zsigmondnak tényleges befolyása csak Közép-Európában maradt. Utolsó fejeze
tében az uralkodónak a külföldi egyetemekhez való viszonyát, s az óbudai egyetem 
alapításának körülményeit foglalja össze. 

A tanulmány végén rövid összefoglalóban értékeli Zsigmond működését, s arra a 
végeredményre jut, hogy az uralkodó nagyformátumú személyiség volt, akit azonban 
eredményei mellett sok kudarc ért. Kudarcainak oka részben a hozzá tartozó nagy 
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területek egymástól különböző fejlettségében és eltérő érdekeiben kereshető, de hozzá
járult az is, hogy túl sokfelé tekintett, s hogy céljait sokszor nem vitte végig, megelégedett 
kompromisszumokkal. Ezért hagyta halálakor válságban országait. A maga bukását 
viszont sokszor elkerülte, a túlélés politikusa volt. 

A másik, kifejezetten történeti vonatkozású cikkre - Engel Pál: „Az utazó király: 
Zsigmond itineráriuma"20 - a kiállítás leírásánál már részletesen utaltunk. Leközli a 
kiállításon is bemutatott térkép-sorozatot, s bőséges magyarázatot fűz hozzájuk. A 
térképeknek, Zsigmond mozgásainak az ismerete sok segítséget nyújthat a korszak 
további történeti- és egyébirányú kutatásaihoz. 

A katalógus I. kötetének következő tanulmánycsoportja >yAz uralkodó és udvara" 
összefoglaló címet viseli. A Zsigmond képzőművészeti ábrázolásairól szóló cikk azt 
igazolja, hogy az uralkodó személye széles körben foglalkoztatta Európát, még halála 
után is. A további négy tanulmány - különböző szempontokból és megvilágításban -
elsősorban az uralkodó környezetét alkotó bárókat és külföldi főurakat, azoknak Zsig
mondhoz való viszonyát érinti. E kérdéskörrel szorosan összefügg a királyi-császári 
reprezentáció lényeges részét alkotó rendalapítások kérdése. 

A Zsigmond-ikonográfia gazdagságáról már a kiállítás anyagának ismertetésénél is 
szóltunk. Végh János tanulmánya21 sorra veszi a jelentősebb valódi és rejtett portrékat, s 
felveti a kérdést, hogy mi volt az oka annak, hogy „Zsigmond alakja, arcának és viselke
désének bizonyos vonásai annyira megigézték kortársait, hogy többször ábrázolták 
rejtett portréját, mint bárki másét^és ez a szokás nem ment ki a divatból halála után sem", 
sőt, vonásai, öreg emberek ábrázolásaiban, az eredeti példakép elhalványulásával for
mulákká merevedve, még sokáig tovább éltek. A kérdést a kutatás jelenlegi állása mellett 
nem tudja megválaszolni, de - utalással Eberhard Windeckének Zsigmond szépségét 
hangsúlyozó megjegyzésére - egyelőre elfogadja Vayer L. és G. Schmidt felfogását, akik 
szerint Windecke mondása „nem csak egyszerűen szépséget jelent, hanem inkább arra 
utal, hogy mennyire megfelelt fellépésével a korszak, az 1400 körüli nemzetközi gótika 
embereszményének. Lehetséges, hogy ez volt páratlanul nagy és feltűnően hosszan tartó 
hatásának legfőbb magyarázata". 

Engel Pál „Zsigmond bárói" c. cikkében22 vizsgálja a „bárók" fogalmát, szerepét, 
feladatait, helyzetét, a bárói arisztokrácia alakulását, s ezzel a Zsigmond bel- és külpo
litikáját támogató legfontosabb rétegről nyújt részletes elemzést. 

Ulrich Richentalnak a konstanzi zsinatról, s Zsigmond zsinatai szerepléséről írott 
krónikája „a15. század egyik bestsellere volt" írja Elisabeth von Gleichenstein73. Ezért 
másolták le több ízben - szerencsére - mivel az 1420 körül készült eredeti kézirat 
elveszett. A tanulmány a ránk maradt kéziratváltozatoknak elsősorban az illusztrációs 
anyagával foglalkozik, s az ismert ábrázolásokból következtet vissza az eredeti mű 
képeinek stílusára, magas művészi színvonalára. 

Kovács Éva a Sárkányrend eredetét, jelvényét, jelmondatát a Luxemburgi uralko
dók rendjeinek, azok jelvényeinek, devizáinak együttesében vizsgálja24, s messzemenő 
összefüggéseket állapít meg közöttük. Elemzései nemcsak a rendekkel kapcsolatos tárgyi 
ismereteinket gyarapítják új kutatási eredményekkel, de alapos betekintést nyújtanak a 
korszak szellemiségébe, lovagi gondolkodásmódjába is. 

A Sárkányrend fennmaradt hazai és külföldi emlékeit Lövei Pál gyűjtötte össze25. A 
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felsoroláshoz fűzött rövid tanulmányban a rendi jelvények viselésének módozatait, s a 
heraldikus, pajzstartó sárkányok megjelenési formáit vizsgálja. Néhány szóban utal ez 
utóbbiak továbbélésére is. Az összegyűjtött anyagból Zsigmond széleskörű kapcsolatai 
rajzolódnak ki előttünk. 

A következő, „Udavari kultúra" címet viselő tanulmánycsoport a könyvfestészet, 
humanizmus, haditechnikai kéziratok és viselet témakörein keresztül kíván bepillantást 
nyújtani a Zsigmond korul zajló szellemi életbe. 

Gerhard Schmidt „Zsigmond császár és a könyvfestészet" viszonyát vizsgáló tanul
mányában26 meglepő következtetésre jutott: véleménye szerint az eddig Zsigmond sze
mélyéhez kapcsolt kódexek - egy, valószínűen valóban Zsigmond személyes tulajdonát 
képező, miniált kódex kivételével - nem köthetők az ő személyéhez. Leszögezi, hogy 
Zsigmond kevésbé érdeklődött a szép könyvek iránt, mint féltestvére, Vencel cseh király. 
Kivételt csak a technikai és haditechnikai kéziratok képeztek, melyek közül szerzőik 
többet egyenesen a császárnak dedikáltak, de „ezek nem annyira Zsigmond bibliofil 
hajlamaira, mint inkább gyakorlatias érdeklődésére" vallanak. 

A korszakból fennmaradt magyarországi festett kéziratok általában városok, vagy 
főurak megrendelésére készültek. A ránk maradt tizenöt miniált kódex az ország perem
vidékéről származik, s stíluskapcsolataik Prága, Cseh- és Morvaország, valamint Bécs 
felé mutatnak. 

G. Schmidtnek Zsigmond és a könyvek viszonyáról alkotott, meglehetősen negatív 
véleményével bizonyos fokig szemben áll a következő tanulmány. G. Schmidt sem zárja 
ki azt a lehetőséget, hogy Zsigmond könyvtára a magyarországi pusztítások áldozatává 
vált, más indokok alapján azonban mégis megmarad negatív álláspontja mellett. Pajorin 
Klára cikkéből, melyben a magyar humanizmus Zsigmond-kori alapjait vizsgálja27, az 
derül ki, hogy a Zsigmond udvarában megfordult, vagy másutt vele kapcsolatba került 
humanisták közül jó néhányan ajánlották művüket az uralkodónak, s ezek egy része 
udvari könyvtárába is bekerülhetett. Ez a könyvtár akkoriban európai viszonylatban is 
jelentős gyűjteménynek számított. A bécsi ÖNB III. Frigyes könyvei között ma is 
tizennégy onnan származó kódexet tartanak számon. 

Zsigmond kapcsolata a humanizmussal, s annak képviselőivel a szerző szerint 
valószínűleg itáliai háborúinak idejére nyúlik vissza, s a konstanzi zsinaton - a kor 
humanistáinak gyűjtőhelyén - erősödött tovább. A német-római király zsinati céljai: az 
egyházszakadás megszüntetése és az egyházi reform bevezetése találkoztak a humanista 
törekvésekkel. 

Pajorin Klára tanulmányából részletes képet kapunk a Zsigmonddal hosszabb-rö
videbb ideig külföldön és hazánkban kapcsolatba került humanistákról, s különösképp 
Pier Paolo Vergerio működéséről, magyarországi hatásáról, valamint a nevelésről írott 
fő művéről. Utóbbiban feltűnően nagy helyet szentel a hadtudomány és katonai gyakorlat 
ismertetésének, ami talán Zsigmond ilyen irányú fokozott érdeklődésével is összefügg. 

Zsigmond és a haditechnika, technika kapcsolatát, s a korszakra széles körben 
jellemző műszaki érdeklődést Veszprémy László tanulmánya részletezi28. Vizsgálja az 
általános érdeklődés okait, s ismerteti a korszak legjelentősebb technikai traktátusait, s 
azok tartalmi kérdéseit. Valószínűnek tartja, hogy Zsigmond már Nikápoly idején, vagy 
közvetlenül utána érdeklődéssel fordult a haditechnika, s általában a technika felé, s ezt 
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az érdeklődését élete végéig megtartotta. A neki ajánlott traktátusok közül kiemeli 
Taccola kéziratait, s vizsgálja, hogy a traktátusok szerzői közül kik fordulhattak elő 
Magyarországon személyesen is, s kik működhettek esetleg közre a Zsigmond-kori 
vízvezetékek, vagy egyéb technikai létesítmények megvalósításánál. 

A következő tanulmányban Kovács Éva az udvari életnek egy teljesen más szektorát: 
a Zsigmond-kori viselet és divat kérdéseit tekinti át29. Vizsgálatait elsősorban Ulrich 
Richentalnak a kostanzi zsinatról szóló, igen gazdagon illusztrált krónikája, s a viselet
történeti szempontból igen tanúságos budai szoborlelet alapján végzi, s nemcsak az egyes 
ruhadarabokat írja le, de keresi korabeli elnevezéseiket is. 

Az udvari kultúra egyes kérdéseinek áttekintése után a tanulmányok következő 
csoportját a „Zsignond országainak kultúrája" fő cím foglalja egy csokorba. Az itt 
felsorakoztatott tíz tanulmány a korszak városait és főúri építkezéseit vizsgálja, de 
korántsem ad a kérdésekről olyan átfogó képet, mint ez a fejezet címéből következtet
hető lenne. Összefoglaló célzattal csak a Zsigmond-kori városfejlődést áttekintő tanul
mány készült, a többiek szerzői egy-egy újabban kutatott emlék, vár, kastély, templom 
önmagában igen jelentős új eredményeit ismertetik. 

Kubinyi András „Zsigmond király és a városok" c. tanulmánya30 vizsgálja az Anjou-
és a Zsigmond-kori városok közötti különbségeket terminológiai, jogi, gazdasági, város
építési szempontból, s megállapítja, hogy Zsigmond korában alakult ki a magyarországi 
városhálózaton belül az a jogi értelemben vett hierarchia, amely a későbbi középkorban 
és kora újkorban kimutatható hazánkban. Zsigmond ellentmondásoktól nem mentes 
várospolitikája uralkodása elején átgondoltnak látszik. 1402-ben a központi fekvésű 
városok rovására a határvárosokat kezdi támogatni, de rendelkezéseit hamarosan 
visszavonja. 1405-ben városi dokumentumokat ad ki, ezek felölelik a kereskedelmi, 
gazdasági kérdéseket, a jogszolgáltatást, s még néhány egyéb, fontos kérdést. Lényeges
nek tartja a város-erődítéseket, s több oklevélben ad településeknek városi kiváltságokat, 
falépítési kötelezettséggel. E kiváltságokat kezdetben szinte válogatás nélkül osztogatja, 
később azonban már csak a gazdaságilag és politikailag erős városokat támogatja (Ma
gyarországon és a Birodalomban egyaránt). Ez a várospolitika a városok közötti igen 
nagy különbségekhez vezetett: a kb. két és fél tucatnyi valódi, jogi értelemben vett város 
mellett sokszáz városias jobbágytelepülés állt. Utóbbiak közül többnek mezővárosi 
kiváltságokat adományozott, függetlenül attól, hogy azok királyi, vagy földesúri tulajdon
ban voltak. így Zsigmond várospolitikáját a városok egy kisebb csoportjára nézve feltét
lenül pozitívan értékelhetjük, de nem monható el ugyanez várospolitikájának egészéről. 

Az egyes emlékekkel kapcsolatos új kutatási eredmények ismertetése Andrej Fiola 
két beszámolójával indul. A pozsonyi (Bratislava) vár újabb kutatásai31 Zsigmondnak 
számadáskönyvi adatokkal is igazolt építkezéseiről - a vár gyökeres átalakításáról -
adnak számot szóban és sok rajzban. A pozsonyi városháza építéstörténete32 egy jelentős 
városi épület többlépcsős kialakulását tárja elénk. 

Valter Ilona Pásztónak, egy Zsigmond-kori mezővárosnak kialakulásáról és 15. 
századi fejlődéséről ad számot33. A korábban bencés, majd ciszter apátsággal ren
delkező, királyi birtokon lévő településen V. István király 1265-ben a monostor kegyura
ságát a Rátót nem egyik tagjának adományozta, ettől kezdve az ebből a nemzetségből 
származó Pásztói, Tari és Kazai Kakas család kezén a település fejlődése felgyorsul. 
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További jelentős ugrást hoz életében, hogy Zsigmond a „pokoljáró" Tari Lőrinc kérésére 
- akinek a szomszédos Taron lévő birtokközpontjáról a továbbiakban még esik szó -
1407-ben kiváltságlevelet ad Pásztó részére. Ettől kezdve jelentősen gyarapszik a város 
lakossága, kibővítik, s kápolnával toldják meg korábbi eredetű plébániatemplomát, s 
ekkor épül ki a kőházas mezővárosi település. A temlom mellett tárta fel a szerző az 
„oskolamester" azóta teljes egészében helyreállított házát, majd módszeresen felmérték 
a templommal szomszédos, középkori eredetű utcák 15. századi pincéit. így sikerült 
rögzíteni a mezőváros települési szerkezetét, telekosztását, ami, a maga 46 ismert világi 
objektumával a legnagyobb a kutatott, középkori eredetű mezővárosok között. 

A Rátót-nembeli Tari család birtokközpontját, templommal és udvarházzal, Juan 
Alberto Cabello tárta fel34. Itt közölt tanulmányában a tari templom építéstörténetét adta 
közre a Tari családnak, s közülük is elsősorban a Zsigmond udvarában jelentős pályát 
befutó Tari Lőrinc életének a rövid ismertetésével együtt. Tari Lőrinc személyéhez a 
templom harmadik építési periódusa kapcsolható. Az általa lényegesen átépített és 
megnagyobbított templom építési faragványai között a déli kapu timpanonja érdemel 
különös említést, melyen Tari Lőrinc Sárkányrendes címere, valamint valószínűleg 
feleségének címerén kívül a ciprusi Kardrend, s az un. Pikkelyrend jelvénye is megtalál
ható. Tari Lőrinc alatt bontották el a család régi lakóházát is, s építették ki az új, árokkal 
és kerítéssel övezett, alápincézett, emeletes udvarházat. 

Kozák Károly Eger Zsigmond-kori helyzetét vizsgálja35, elsősorban történeti szem
pontból, de utal néhány, erre a korra tehető épületmaradványra (pl. az ekkor újjászer
vezett Szent István prépostság temploma) és kőfaragványra is. Megállapítja, hogy 
Zsigmond ötízben tartózkodott Egerben, s uralkodása idején jelentősen fejlődött a 
várossá alakuló település. A Zsigmond-kor jelentősebb fejlődési szakasza Egerben a 
királyi udvarral szoros kapcsolatot tartó Rozgonyi Péter püspöksége idejére tehető. 

Katarina Biathová és Vladimir Úradniőék a Zólyom megyei Pónik (Poniky) templo
mának feltárásáról számol be36. Új építéstörténeti megállapítások (egységes építkezés 
1323 táján!) mellett a templom kiemelkedő értékű freskóinak részletes ismertetését, 
értékelését, stíluskapcsolatait elemzik. 

Maria Kodofíová a beckói (Beckov) uradalom művelődéstörténeti jelentőségével 
foglalkozik37. Ismerteti a vár építési periódusait, kiemeli köztük a Stibor-féle erődítések 
és átépítések jelentőségét. Rajzok sora illusztrálja az új kutatási eredményeket, megta
láljuk köztük a gótikus várnak, s a benne lévő palotaépületnek a rekonstrukcióját s a 
részletek felmérési rajzait. Részletes képet kapunk a Stibor családról, s a Zsigmond 
szolgálatába lépett II. Stibor szlovákiai építési tevékenységéről, aminek csak egyik - de 
igen jelentős - állomása volt a beckói építkezés. 

Feld István és Koppány Tibor egy másik Zsigmond-kori főúr, Ozorai Pipo ozorai 
várépítkezéseiről számol be a legújabb kutatások tükrében38. Az itáliai hatást mutató 
szabályos alaprajz, s az internacionális gótika stiláris hatásait tükröző homlokzatok és 
részletformák együttese - mint ezt a szerzők megállapították - itáliai, közelebbről 
firenzei későközépkori palota benyomását kelti, s formában és funkcióban is eltér a 
korábbi magyarországi váraktól. 

Végül: Czeglédy Ilona Siklós váráról, a Garaiak siklósi építkezéseiről ad számot39. 
Zsigmond öthónapos fogságának színhelye a király egyik legelső emberének, sógorának, 
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s 1402-1434 között nádorának mindvégig legfontosabb vára maradt, így erődítéseinek 
megújítása és átépítése is a tulajdonos magas reprezentációs igényeinek megfelelően 
történt. Az itt végzett régészeti kutatások tisztázták a vár Zsigmond-kori alaprajzát; 
kiképzésének gazdagságáról az előkerült faragványok tanúskodnak. A szerző a periodi-
zált alaprajz mellett közli a 15. századi vár képének elméleti rekonstrukcióját is. 

A Katalógus I. kötetének következő nagy fejezetében „Kutatások" címszó alatt 
három tanulmány található. 

Kerny Terézia Szent László Zsigmond-kori kultuszát vizsgálva40 megállapítja, hogy 
a szent király tisztelete Zsigmond életében kiemelkedő szerepet töltött be. Váradnak 
szóló adományai, jelentős eseményeknek Váradon való megpecsételése, saját temetke
zési helyéül választása, s a külföldön Zsigmond személyével összefüggésbe hozható Szent 
László ábrázolások egyaránt ezt tanúsítják. Az országos méretűvé szélesedő Szent László 
kultusz új, a korábbitól eltérő színezetet nyer: a Maiestas típusú, ideális uralkodó 
ábrázolások helyett a lovag, katona Szent László alakja kerül előtérbe. A szerző úgy véli, 
ebből a szempontból újra kell vizsgálni a Szent László kultusz magyarországi emlékeit, 
s főként a királyszentet ábrázoló freskósorozatokat. 

A következő két tanulmány célja, hogy két különböző tudományág szempontjából 
vegye szemügyre a Zsigmond koráról régebben alkotott véleményeket, s vázolja az újabb 
kutatások eredményein alapuló, friss következtetéseket. 

Nagy Emese az utóbbi évtizedek régészeti-műemléki kutatásai során felszínre hozott 
ismereteket veti össze41 Horváth Henrik ötven évvel ezelőtt megjelent Zsigmond-monog
ráfiájának következtetéseivel, s az anyagot négy fő csoportra osztva (palota- és várépí
tészet, városok, egyházi emlékek és leletek) foglalja össze az azóta elért legfontosabb 
kutatási eredményeket. Kísérletet tesz arra, hogy az új anyag ismeretében bepillantást 
nyújtson azokba az- elsősorban építészeti - törekvésekbe, melyek a korábbi időszakok
kal szemben Zsigmond korát jellemezték. 

Marosi Ernő Zsigmond korának a magyar művészettörténet írásban bekövetkezett 
változásait vizsgálja42, nem titkolva, hogy Zsigmond személyének korábbi, negatív érté
kelése kihatott kora művészetének megítélésére is. Ezen a kedvezőtlen beállításon csak 
a nemzetközi művészettörténeti szakirodalom nézőpontjainak megváltozása hozott új 
eredményeket. Huizinga nyomán a régiók és iskolák elkülönült vizsgálata helyett egy 
egységesebb szemléletű Európa-kép kialakítása lépett előtérbe. Ez tette lehetővé az 
„internacionális gótika" fogalmának felismerését és bevezetését, és járult hozzá ahhoz, 
hogy Zsigmond korábban gyökértelennek, kozmopolitának tartott udvari kultúráját, s 
annak magyarországi hatásait átértékeljék, s az az őt megillető helyre kerülhessen. 

Marosi E. ennek a nézőpontváltozásnak a szemszögéből értékeli a művészettörté
neti szakirodalom korábbi eredményeit, s mondja el véleményét - az új kutatási eredmé
nyek ismeretében - a Zsigmond-kori művészet magyarországi és európai helyzetéről. 

A katalógus I. kötetének tanulmánysorozatát tulajdonképpen Marosi E. cikke zárja, 
de ez nem jelenti egyben magának a kötetnek a lezárását is. A „Függelék"-ben ugyanis 
Engel Pál Zsigmond báróinak rövid életrajzait, s néhány család leszármazási táblázatát 
adja közre43. 

A kötetet a tanulmányokat kísérő illusztrációk képes táblái zárják. 
A katalógus II. kötete - a szó szoros értelmében vett katalógus - műfaji csoportosí-
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tásban gyűjtötte össze a korszak legjelentősebb emlékeit, tárgyait, dokumentumait, 
függetlenül attól, hogy azok eredetiben, másolatban, vagy esetleg csak fotóban, rajzban 
voltak jelen a kiállításon, vagy esetleg bemutatásuk teljesen elmaradt. A szerkesztés egyik 
legfontosabb alapelve volt ugyanis a teljességre való törekvés, azaz, hogy a katalógus úgy 
adjon átfogó képet a korszak legjelentősebb emlékeiről, hogy az, a kiállítástól függetle
nül, annak bezárása után is teljes értékűen használható legyen. A katalógus leírásaiból 
általában nem is tűnik ki, hogy a szóban forgó tárgyat eredetiben, vagy csak valamilyen 
más, szükségmegoldásban sikerült kiállítanunk. A katalógus összeállításakor nem is 
mindég lehetett tudni, hogy - főként a külföldi anyag esetében - a kért kölcsönzést a 
tulajdonosok engedélyezik-e. 

AII. kötet három fő fejezeten belül csoportosította anyagát. A tárgycsoportok előtt 
kisebb összefoglalások, tanulmányok ismertették a kisebb-nagyobb együttesekre vonat
kozó tudnivalókat, kutatási eredményeket. 

A három fő fejezetből az első „Zsigmondnak és udvarának emlékei"-\ foglalja össze, 
ide összpontosultak az uralkodói pecsétek, a Zsigmond-ikonográfia anyaga, a Sárkány
rend emlékei, s a könyvek, melyek Zsigmond környezetében voltak, vagy lehettek. 

A második fő fejezet Prága kultúráját mutatja Zsigmond királysága idején. A cseh 
főváros művészeti hatásai ugyanis lépten-nyomon mutatkoznak a magyarországi művé
szet különböző ágaiban. 

A „Magyarország kultúrája Zsigmond korában" címet viselő harmadik - legbősége
sebb - fejezet öleli fel a korszak hazai építészeti, szobrászati, festészeti emlékeit; minia-
túra és ornamentális rajz címszó alatt felsorakoztatja a nem királyi kódexeket, a címeres 
leveleket és egyéb, festett okleveleket. Bemutatja a korszak ötvösségét, majd művességek 
és tárgykultúra címen a kályhacsempéket, s a korszak jellemző, zömmel ásatások során 
felszínre került kerámiáit és egyéb leleteit. Végül a diplomatika képviselői: pecsétek, 
oklevelek zárják az emlékek sorát. 

A kötet helyenként rajzokkal illusztrált szövegét mindkét kötet részletes német 
nyelvű tartalmi kivonata követi, majd a kötet végén képtáblák sora mutatja a műtárgyak 
és dokumentumok java részének fényképeit. 

A tudományos katalógus két kötete minden teljességre való törekvése mellett sem 
térhetett ki a Zsigmond-kor összes kérdéseire, amint erre már a katalógus előszava is 
utalt44, de ennek objektív okai is vannak. Az önálló tanulmányok és a tárgycsoportokhoz 
fűzött értékelések jól tükrözik, hogy melyik kérdéskör milyen mértékben kutatott nap
jainkban. Az eredményeket és hiányokat mérlegre téve azonban bízvást elmondhatjuk, 
hogy az előttünk álló két kötetben összefoglalt régi és új kutatási eredmények együttesen 
eddig messze nem ismert, változatos és új képet rajzolnak elénk Zsigmondról és koráról. 

»** 

A kiállítás nyitvatartása idején, 1987. július 8-11. között a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Művészet
történeti Kutatócsoportja, a Ruhr-Universität Bochum Történettudományi fakultása és 
a Budapesti Történeti Múzeum közös rendezésében „Sigismundus rex et imperátor" 
címmel nemzetközi tudományos ülésszak is foglalkozott a Zsigmond-kor problematiká-
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jávai. Ezen részben a már felvetett kérdések további vizsgálatára, részben új kérdéskörök 
felvetésére került sor. A zömében történeti tárgyú előadások mellett művészettörténé
szek, régészek is szóltak. Az ülésszak anyagának részletes ismertetésére itt nincs le
hetőségünk, de reméljük, hogy előadásainak szövege előbb-utóbb nyomtatott formában 
is megjelenik. 
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schaftlichen Sessionen und die aus diesem Anlaß herausgegebenen Publikationen bilden 
einen Strauß der bisherigen Kenntnisse dieses Themenkreises, spornen zu neuen For
schungen an, was auch eine Modifizierung und Umwertung der früheren Meinungen 
ermöglicht. Ein derartiges viele wissenschaftliche Ergebnisse zeitigendes Jubiläum fand 
1987 statt: die 600. Jahreswende der Krönung Sigismunds von Luxemburg (1387-1437) 
zum ungarischen König und die 550. Jahreswende seines Todes. 

Die frühere ungarische historische Fachliteratur beurteilte die Rolle und Tätigkeit 
König Sigismunds im allgemeinen negativ, und auch die Kunsthistoriker hatten keine 
günstige Meinung von ihm. In der ungarischen Geschichtswissenschaft wurden auf
grund der Forschungen und der umfangreichen Monographie von Elemér Mályusz die 
positiven Züge der Herrschaft Sigismunds bekannt. In der Kunstgeschichte hat Henrik 
Horváth schon 1937, aus Anlaß des vor 50 Jahren stattgefundenen Sigismund-Jubiläums, 
versucht, die Kunst der Zeit Sigismunds günstiger als die seiner Vorgänger zu beurteilen, 
doch aufgrund des ihm zur Verfügung stehenden, zahlenmäßig relativ geringen gegen
ständlichen Materials waren seinen Möglichkeiten Grenzen gesetzt. 

Die neueren Ergebnisse der in den vergangenen 50 Jahren durchgeführten archäo
logischen und kunsthistorischen Forschungen haben einen riesigen Fortschritt auf dem 
von Henrik Horváth begonnenen Weg ermöglicht. Dies bezeugt der ebenfalls im Jubi
läumsjahr erschienene, sich auch mit dieser Periode befassende Band der acht Bände 
umfassenden ungarischen Kunstgeschichte und einige andere kleinere Studien. Diese 
betonen, daß die ungarische Kunst zur Zeit Sigismunds ein organischer und auf hohem 
Niveau stehender Teil der „internationalen Gotik" war. Die auf der Jubiläumsausstel
lung „Zsigmond és kora a művészetben 1387-1437" (Kaiser Sigismund und seine Zeit in 
der Kunst 1387-1437) gezeigten und die in dem sich dieser anschließenden wissenschaft
lichen Katalog „Művészet Zsigmond király korában 1387-1437" (Die Kunst zur Zeit 
Sigismunds, König von Ungarn 1387-1437) angeführten Gegenstände, Dokumente und 
nicht zuletzt die Studien haben jene Auffassung weiter bekräftigt, daß zur Zeit Sigis
munds, hauptsächlich als er auf dem Höhepunkt seiner Macht stand, die Kultur und 
Kunst Ungarns einen Platz an der Spitze der europäischen Entwicklung einnahm. 

Die Ausstellung wurde im Historischen Museum der Stadt Budapest in der Zeit 
vom 29. Mai bis 8. November 1987 gemeinsam mit der Kunsthistorischen Forschungs
gruppe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und dem Historischen Museum 
der Stadt Budapest veranstaltet. Zum Kern der Ausstellung kam als weiterer ergänzen
der Teil das zum Museum gehörende mittelalterliche Ruinengelände. 

Das Historische Museum der Stadt Budapest befindet sich an der Stelle des 
einstigen mittelalterlichen königlichen Palastes und seiner durch umfangreiche Ausgra
bungen erschlossenen Reste. Dieser Palast war ein bedeutender Schauplatz des Wirkens 
von König Sigismund, von den Anfängen bis zur Entfaltung und auch auf dem Höhe
punkt seiner Macht. Nur gegen Ende seines Lebens wollte er in der Stadt Preßburg 
(Pozsony) ein neues Zentrum auszubauen. Buda war lange Zeit nicht nur die Hauptstadt 
Ungarns, sondern auch die Residenz des ausgedehnten Reiches König Sigismunds. Ein 
großer Teil der Befestigungen der Burg von Buda aus der Zeit Sigismunds steht - mehr 
oder weniger erneuert - noch heute, und den größeren Teil der nach den Erschließungen 
restaurierten Palastreste bilden ebenfalls seine Bauten. Demnach schien es selbstver-
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ständlich, daß die Jubiläumsausstellung dort veranstaltet wurde, wo sich vor Jahrhun
derten ein bedeutender Teil der mit Sigismund im Zusammenhang stehender Ereignisse 
abgespielt hatte. 

Die Jubiläumsausstellung selbst war im Erdgeschoß der drei Flügel des Museums. 
Über das eigene Material der die Ausstellung arrangierenden Institutionen, Kunstge
genstände und Dokumente, welche die Persönlichkeit Sigismunds sowie die Geschichte 
und Kultur seiner Zeit veranschaulichten hinaus, überließen noch andere ungarische 
und ausländische Museen, Archive, Bibliotheken und Privatsammler leihweise Material. 
Natürlich kann man auch so nicht annehmen, daß das Material vollständig gewesen wäre, 
aber es wurden auch so bedeutende, in Ungarn noch nie gesehene Gegenstände ausges
tellt. 

In den ersten beiden Flügeln der Ausstellung wurden das Intinerarium Sigismunds 
(Richtung und Aufenthaltsorte seiner Reisen), nebst einer aus 6 Karten bestehenden 
Landkartenserie, und die Gegenstände möglichst in chronologischer Reihenfolge ange
ordnet. Im dritten Flügel wurden jene wertvollen Kunstgegenstände, die besondere 
Sicherheit, Klimaeinrichtung, bestimmte Beleuchtungsbedingungen beanspruchten, 
ausgestellt. In dem zwischen den 2 großen Einheiten der Ausstellung ausgestalteten 
Rastraum wurden große Diapositive jener bedeutenden Bauten und Kunstgegenstände 
vorgeführt, die in der Ausstellung nicht gezeigt werden konnten, und demselben Zweck 
dienten auch die hier projizierten thematischen Diaserien. 

Am Anfang und am Ende der Ausstellung waren die Herrschaftssiegel Sigismunds 
zu besichtigen. Aus Ausstellungstechnischen Gründen wurden das Urkundenmaterial 
und die Siegel die davon zeugen, wie, wann und mit wem der König seine Macht während 
seiner Regierungszeit teilte, in einer Gruppe angeordnet. 

Aus der ersten Periode (1387-1396) konnte sich die Ausstellung nicht vieler gut 
datierter Exponate rühmen. Von diesen verdienen die internationalen Dokumente der 
epocheschließenden Niederlage bei Nikopolis Beachtung. 

Der größere Teil der zweiten Periode 1397-1405 verlief noch immer mit die 
königliche Macht stärkenden Kämpfen, nur gegen Ende dieser Epoche gelang es dem 
König, das innere Gleichgewicht herzustellen. Zu dieser Zeit trat die Befestigung der 
Städte (er erteilte 1405 Stadtdekrete) in den Vordergrund der Politik Sigismunds, 
landesweit wurde mit umfangreichen Stadtbauten begonnen. Auf diese weisen die 
Vermessungszeichnungen der bedeutendsten Bauten und die von den Gebäuden stam
menden architektonischen Bruchstücke hin. 

Der dritte Abschnitt (1405-1412) zeugt von der endgültigen Festigung der Macht 
Sigismunds. 1408 stiftete er den Drachenorden, um seine Beziehungen zu den ihn 
umgebenden Baronen weiter zu stärken. Im ausgestellten Material waren in erster Linie 
auf den Drachenorden weisende Kunstgägenstände sowie Steinmetzprodukte und Do
kumente großangelegter Bauten von dem ihn umgebenden Hochadel. 

Sigismund wurde 1410 von den Kurfürsten zum deutschen König gewählt, wodurch 
sich auch seine Politik wesentlich änderte. 1411-1412 fanden in Buda wichtige interna
tionale Zusammenkünfte statt. 

Zwischen 1412-1418 begab sich Sigismund auf eine lange Auslandsreise, ohne 
inzwischen nach Ungarn zurückzukehren. Um das Programm des Konstanzer Konzils 
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zu verwirklichen und auch andere diplomatische Ziele zu erreichen, bereiste er West
europa. Über die Ereignisse des Konzils berichtet die mit vielen Bildern illustrierte 
Chronik Ulrich Richentals, von der eine Photokopie ausgestellt war. Auf seinen Aus
landsreisen verdingte er Meister für sein Bauvorhaben in Ungarn. 

Im Ausstellungsraum des zweiten, dritten und vierten Abschnitts wurden für die 
gesamte Zeit König Sigismunds charakteristische Gebrauchsgegenstände gezeigt: Ke
ramik-, Knochen-, Leder- und Glasfunde, die vom Haushalt, dem Gewerbe und der 
Tracht dieser Zeit zeugen. Es waren auch Ofenkacheln aus verschiedenen Grabungen 
und diversen Teilen des Landes zu sehen, auf denen im abwechslungsreicher Form die 
Gestalt Sigismunds, seine Wappen, Wappen des Hochadels, architektonische Verzie
rungen und sogar die Welt der Volksmärchen dargestellt sind. 

Sigismund kehrte 1419 nach Ungarn zurück. Der Schwerpunkt der größten Bau
vorhaben in Buda fiel wahrscheinlich auch in diese Zeit, in die Periode zwischen 
1419-1430. Die Dokumentationen bezüglich der Burg von Buda, die Rekonstruktions
zeichnungen, architektonische Einzelheiten der Burg und die erlesenen Stücke der 
gotischen, aus dem Palast von Buda stammenden Skulpturenfunde repräsentieren in 
erster Linie diese Epoche. Gegen Ende dieser Periode wurde in Preßburg mit den 
großen Bauvorhaben Sigismunds begonnen, was aber mangels Originalmaterial nur 
durch reichhaltiges zeichnerisches Material dokumentiert werden konnte. 

Den letzten Lebensabschnitt Sigismunds -1430-1437 - repräsentieren kaiserliche 
Siegel, die Kopie des Sigismunds-Porträt von Dürer sowie Silberschmuck aus dem 
kaiserlichen Grab von Nagyvárad. 

Weitere Stücke der Sigismunds-Porträts - das Faksimile einer Zeichnung Pisanel-
los, die Sonnendarstellung mit den Zügen von Sigismund aus Hartliebs Kriegsbuch -
waren im dritten, abgesicherten Teil der Ausstellung zu sehen. Hier wurden die bedeu
tendsten Tafelbilder der Epoche, der Flügelaltar aus Garamszentbenedek, gemalt 1427 
von Tamás Kolozsvári, ausgestellt und einige der herausragendsten zeingenössischen 
Holzskulpturen sowie das herrlichste Goldschmiedewerk der Epoche, der aus Nagyvá
rad stammende und in Győr aufbewahrte, mit emailiertem Drahtgeflecht verzierte 
Kopfreliquiar des heiligen Ladislaus. Abgesichert waren hier die teils aus dem Ausland, 
teils aus ungarischen Sammlungen stammenden wertvollen Textilien zur Schau gestellt, 
von denen ein Teil mit verschiedenen Ordenabzeichen, ein anderer mit Nadelmalerei
bildern verziert war. Hier waren auch mit Miniaturen verzierene Kodexe aus ungaris
chen und ausländischen Bibliotheken, Prachtexemplare der Buchmalerei aus der Zeit 
Sigismunds, ausgestellt. 

Auf dem Gelände des königlichen Palastes sind der restaurierte, große, gotische 
Saal aus der Zeit Sigismunds und die mächtigen Säulen des Unterbaues vom „Friss-Pa-
last" Sigismunds sichtbar. Die im Laufe der Ausgrabungen gefundenen Fenster- und 
Türrahmen, Erkerkonsolen und sonstigen architektonischen Details berichten über die 
Verzierung der Bauten. Eine Serie von Grabsteinen illustriert die Grabmalplastik dieser 
Zeit. 

Der wissenschaftliche Katalog der Ausstellung in zwei Baden verdient besonders 
erwähnt zu werden. Der erste Band stellt eine Reihe von Studien, die Geschichte, die 
Kunst und Kulturgeschichte der Zeit Sigismunds dar. Einleitend befassen sich nach dem 
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Vorwort von E. Marosi zwei Artikel mit der Persönlichkeit, der Politik und dem bereits 
erwähnten Itinerarium Sigismunds. Die nächste Studiengruppe berichtet unter dem 
Haupttitei „Der Herrscher und sein Hof über die Ikonographie, die Barone seiner 
näheren Umgebung, die Ordensstiftung und die heute bekannten Kunstgegenstände des 
Drachenordens. Unter dem Haupttitel „Höfische Kultur" analysieren die gesammelten 
Studien Fragen der Buchmalerei, der kriegstechnischen Manuskripte, des Humanismus 
und der Tracht zur Zeit Sigismunds. Danach ist, die „Kultur der Länder Sigismunds" 
untersuchend, von den Städten der Epoche, von den neuen Forschungsergebnisse in der 
Burg, den Bauten und Gebäudekomplexen aus der Zeit Sigismunds die Rede. Unter 
dem Titel „Forschungen" sind die unterschiedlichen Darstellungen der St.-Ladislaus-
Legende zur Zeit Sigismunds angeführt, zwei Abhandlungen fassen die Geschichte und 
die neuen Ergebnisse der archäologischen und kunsthistorischen Forschungen bezüg
lich der Zeit Sigismunds zusammen. Im „Anhang" ist eine kurze Biographie von den 
„Baronen" Sigismunds gegeben. Am Ende des Bandes findet sich das Illustrations
material. 

Im zweiten Band - des im wahrsten Sinne des Wortes genommenen Katalogs - sind 
die bedeutendsten Denkmäler, Kunstgegenstände, Dokumentationen des Zeitalters 
nach Kunstartengruppen geordnet, zusammenfaßt, ungeachtet dessen, ob diese im 
Original, als Kopie oder eventuell nur als Foto oder Zeichnung ausgestellt waren. Eines 
der wichtigsten Grundsätze dabei war nämlich das Streben nach Vollständigkeit, d. h., 
daß in dem Katalog die bedeutendsten Denkmäler des Zeitalters so dargestellt sind, daß 
dieser unabhängig von der Ausstellung auch nach deren Schließung vollwertig benutzt 
werden kann. Aus den Beschreibungen des Katalogs ist im allgemeinen nicht ersichtlich, 
ob der besprochene Gegenstand im Original ausgestellt war. Denn es war zur Zeit seines 
Zusammenstellens noch nicht klar, welche Gegenstände - hauptsählich aus dem Aus
land - der Ausstellung leihweise überlassen werden. 

Das Material ist in drei Hauptgruppen erörtert: Unter „Denkmäler Sigismunds und 
seiner Zeit" sind die Herrschersiegel, die Denkmäler der Sigismund-Ikonographie, das 
Material bezüglich des Drachenordens und die Bücher aus der Umgebung des Königs 
zusammengesammelt. In der zweiten Gruppe sind unter dem Titel „Die Kultur Prags 
zur Zeit des Königtums von Sigismund" einige Denkmäler der Prager-ungarischen 
Kunstverbindungen zusammengefaßt. Die dritte und größte Gruppe „Ungarns Kultur 
zur Zeit Sigismunds" umfaßt die Denkmäler der Architektur, der Bildhauerei und 
Maleri Ungarns. Unter dem Titel „Miniatur und ornamentalische Zeichnung" ist die 
Gruppe von Kodexen angeführt, die nicht königlichen Ursprungs ist, sowie die Wap
penbriefe und gemalten Urkunden, es folgt die Goldschmiedekunst der Zeit und unter 
dem Titel „Gewerbe und gegenständliche Kultur" die verschiedenen Arten der Aus
grabungsfunde. Die Vertreter der Diplomatie: Siegel und Urkunden schließen die Reihe 
der ausgestellten Stücke. Vor den einzelnen Gegenstandsgruppen ist in kleineren Zu
sammenfassungen, Studien das Wissenswerte des betreffenden Fragenbereichs gege
ben. Dem stellenweise mit Zeichnungen illustrierten Text folgt ein reichhaltiger Auszug 
des Inhaltes der zwei Bände in deutscher Sprache, dann in einer Reihe von Bildtafeln 
die Photos eines großen Teiles der Kunstgegenstände und Dokumente. 

In den beiden Bände des wissenschaftlichen Katalogs konnten nicht alle Fragen der 
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Zeit Sigismunds erörtert werden. Die sich den Studien und Gegenstandsgruppen an
schließenden bewertenden Zusammenfassungen widerspiegeln, in welchem Maß die 
einzelnen Fragenbereiche gegenwärtig erforscht sind. Die Ergebnisse und Mängel 
erwägend, geben die in den vorliegenden zwei Bänden zusammengefaßten alten und 
neuen Forschungsergebnisse insgesamt ein bisher nicht bekanntes, abwechslungsreiches 
und neues Bild über Sigismund und seine Zeit. 

ABBILDUNGEN 
Abb. 1. Schauplatz der Ausstellung: Erdgeschoß 
Abb. 2. Ruinengelände, Kellergeschoß: 

1. erhaltene oder rekontsruierte Gebäudeteile 
2. Ausstellungseinheiten mit Gegenständen aus der Zeit Sigismunds 

Abb. 3. Anfang der Ausstellung 
Abb. 4. Der erste Flügel der Ausstellung 
Abb. 5. Urkunden mit Siegeln des Hochadels. Siegelkopien 
Abb. 6. Gegenstände des täglichen Lebens 
Abb. 7. Ofenkacheln 
Abb. 8. Der zweite Flügel der Ausstellung: Grabsteine des Hochadels und gotische Skulpturen

fund aus der Burg von Buda 
Abb. 9. Kaiserliche Siegel Sigismunds, Kopie des Sigismunds-Porträts von Dürer 
Abb. 10. Der dritte Flügel der Ausstellung: rechts das Kopfreliquiar des heiligen Ladislaus, im 

Hintergrund der Flügelaltar von Tamás Kolozsvári aus Garamszentbenedek 
Abb. 11. Der Pálóczi-Kelch und Kodexe aus dem Nachlaß des Graner Erzbischofs György Pálóczi 
Abb. 12. Der restaurierte gotische Saal der königlichen Burg von Buda mit einigen Stücken des 

gotischen Skulpturenfundes 

KÉPJEGYZÉK 
1. kép A kiállítás helyszíne: Földszint 
2. kép Romterület: 1. Megőrzött, vagy rekonstruált Zsigmond-kori épületrészek 

2. Kiállítási egységek, Zsigmond-kori tárgyakkal 
3. kép A kiállítás kezdete 
4. kép A kiállítás első szárnya 
5. kép Oklevelek főúri pecsétekkel; pecsétmásolatok 
6. kép A mindennapi élet tárgyai 
7. kép Kályhacsempék 
8. kép A kiállítás második szárnya főúri sírkövekkel és a budai várból származó gótikus 

szoborlelettel 
9. kép Zsigmond császári pecsétéi, s Dürer Zsigmond-portréjának másolata 

10. kép A kiállítás harmadik szárnya. Jobboldalt a Szent László herma, a háttérben Kolozsvári 
Tamás garamszentbenedeki szárnyasoltára 

11. kép A Pálóczi-serleg és kódexek Pálóczi György esztergomi érsek hagyatékából 
12. kép A budai királyi vár helyreállított gótikus nagyterme, a gótikus szoborlelet néhány 

darabjával 
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Jean-Claude BESSAC: L'outillage traditionnel du tailleur de pierre de l'Antiquité à 
nos jours. Revue Archéologique de Narbonnaise Supplément 14. Édition au Centre Natio
nal de la Recherche Scientifique, Paris 1986. 

A kőfaragás technikájának: szerszámainak, munkamenetének, valamint az adott 
szerszámokkal megmunkált kőfelületeknek a tanulmányozása, alapos vizsgálata külön
féle szempontokból fontos a régészettudomány, építészettörténet, művészettörténet, 
ipartörténet számára. A szerszámtípusok megismerése régészeti leletek meghatározását 
segítheti. Előfordulásuk ideje és használatuk módja, valamint a kőfelületeken, vagy azok 
rejtett oldalain felfedezett nyomaik bizonyos határok között datálásainkat segíthetik. 
Ismeretük megkönnyíti a műemlékek helyreállítását, s nem utolsó sorban különféle 
információkat nyújt az egyik legfontosabb iparág, az építészet technikai, szervezeti, 
társadalmi, kereskedelmi kérdéseinek vizsgálatához. 

A kőfaragás technikájának és szerszámainak vizsgálatára több kísérlet történt 
külföldön és hazánkban is. A többé, vagy kevésbé részletes áttekintések, vagy részvizs
gálatok sok értékes eredményt hoztak, Jean-Claude Bessac munkája azonban az első, 
ami a lehetőségekhez képest korban és földrajzi kiterjedésben egyaránt teljes és hiány
talan áttekintést akar adni a közvetlenül a kőfaragást érintő, egymással szorosan össze
függő kérdésekről: a szerszámokról, használatuk módjáról és idejéről, a köveken hagyott 
nyomaikról. 

A szerző igazán alapos ismerője anyagának. Pályafutását maga is kőfaragóként 
kezdte, s hosszabb tényleges gyakorlat után kezdett el érdeklődni szakmájának történeti 
fejlődése iránt, s végezte el mindazokat a felsőfokú tanulmányokat, melyek a kérdéskör 
hivatásos kutatójává tették. Kőfaragói múltja, technikai ismeretei olyan előnyöket bizto
sítanak számára, melyek a csak történeti oldalról közelítő kutató számára nem adottak. 
Bevezetőjében maga is elmondja, hogy azokat a publikációkat, melyek eddig a kőfara-
gástechnika kérdéseivel foglalkoztak, olyanok írták, akik az építészet elméleti kérdései 
felől közelítettek a témához, akik sohasem dolgoztak azokkal a szerszámokkal, melyekről 
beszélnek, ijgy munkáikat sokszor kritikával kell olvasni, ha el akarjuk kerülni a technikai 
tévedéseket. 

Az előttünk fekvő kötet a szó építészeti és szobrászati értelmében vett kőfaragó 
szerszámokkal foglalkozik, nem tér ki tehát a kovakő és az ékkövek megmunkálására. 
Nem érinti a kőbányák speciális szerszámait, azaz a kitermelés és szállítás eszközeit sem, 
mivel ezek egy következő tanulmány tárgyát képezik. 

Jean-Claude Bessac a könyvében felsorakoztatott egyes szerszámtípusokat szigorú 
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