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a szobrok lelőhelye környékének teljes feltárása előtt nehéz szobraink létszámát
meghatározni. A szobrok - kevés kivétellel - töredékesen kerültek e,ló; mínt
egy 40-45 alkotásból álló galéria tartozékai. A megtalálás híréri kívül a restaurálás
előrehaladottabb fázisáig korai minden tájékoztatás felőlük. S ezek a tájékozta
tások még a restaurálás befejeztével' is egy ideig csak hozzávetőlegesek lesznek.

A napi sajtóban közölt - s néha megkapo tájékozatlanságról tanúskodó 
híreken túlmenően ma talán csak annyit mondhatunk felőlük: egyeseknek ko
rábbi találgatásaival szöges ellentétben, g6tikcl.s udvari szobraink galériáját Budán,
az Anjouk (esetleg Zsigmond) királyi műhelyében /aragták. Boda Jenő (ELTE Os
lénytani Tanszék) elemzése szerint szobraink kivétel nélkül nagytétényi-buda/oki
szarmata kori puha mészkőből Vial6k. Tehát nem importcikkek!

A másik - konkrétnak mondható - régészeti megállapítás: szobraínk 1440
re, legkésőbb az 1440-nel kezdődő évtized végére a fóldben voltak. Temetésük
kora tehát megalkotásuk korára nézve egy kötelező ,terminus ante quem-et ha
tároz meg.

1440-50 előtt faragták meg őket. 1440-50 előtt álltak ott, ahová szánták
őket. 144Q-50 előtt zúzták össze őket. 1440-50 előtt vetették be őket a budai
"szobortemetőbe", ahol 1974. február 14-től fogva megtaláltam őket.

Bizonyos, hogy általuk, s velük a budai vár s a Budapesti Történeti Múzeum
a gótikus szoorászat kutatóinak - Párizshoz, Dijonhoz, Prágához, a bécsi 8tefans
kirchéhez hasonló - tudományos zarándokhelyévé válik.

Megtalálásukkal tudományágunk a legtöbbet nyerte: e hatalmas galéria által a
magyar művészettörténeti kutatás bázisa szélesedett ki.

A budai nagy szoborlelettel kutatóí munkámnak ormára értem. Hiszen ezek
azok a mesebeli nagylel etek, amelyekről - valljuk be, vagy bár tagadjuk -,
mmdegyík kutató álmodik. Igy, amíg a magam kutatásainak ez a lelet talán
záróköve, bizonyos: kiindulópontja sok - és sok más álltál is végzendő - to
vábbi kutatásnak.

Vitathatatlan, hogy egyes vonásaiban. csoportlaíban - főként a világi ala
kokra, királyok, heroldok szobraira gondolok - a budai galéria szinte egyedül
áll. A szétzúzott emlékekkel is kérkedő magyar művészettörténetnek pedig - leg
alábbis, ami a gótika szobrászatát , illeti - új fejezetét nyitja meg.

A megtalálás örömén kívül szubjektív kötődésern is nagy ehhez a témához.
Hiszen éppen húsz esztendeje, Esztergomban - mondhatni: művészettörténész.eink

országútján, a Bíblíothéka kapualjában - egy olyan gótikus Madonna-torzót ta
láltam, amelyet a magyar Anjou-kor - francia ihletésű - udvari művészetéhez

kapcsoltam. Bezzeg akkor legmerészebb álmomban sem mertem volna arra gon
dolni: ezt az egyetlen, szórványos - az ottani ferencesek megsemmisült gótikus
templomából eredő - szobortorzót valaha egy több tucatra rúgó szoborgaléría,
s ráadásul a magam kutatási Ieletanyaga, hitelesíti.

De az is különös, hogy éppen budai középkorí emberábrázolásos leleteimnek
anyagát állítgattam össze (azokét, amelyeket 1961-től 73-ig terjedő ásatási idő

szakomban taláiltam) 1974 februárjában. Ugyanekkor dolgoztam "Az eltűnt magyar
udvari művészet nyomában" című réges-rég megkezdett munkámon is: a Fel
vidék, Szlovákia és Erdély épebben maradt emlékanyagából kíséreltem meg vissza
következtetni mindarra, ami Budán, Visegrádon, Esztergomban megsemmisült.
És ekkor kerültek elő - 1972 márciusa óta nem csekély nehézségekkel folyta
tott - ásatásorn során első szoborleleteim.: egy íjász karja, egy püspökfej ...

Egyszeribe elfakultak "Az eltűnt magyar udvari művészet nyomában" című

munkámnak - magamban annyira dédelgetett - kis eredményecskét e szobrok
jöttén! Néha káprázatnak tűnt ez a formaáradás s e gótikus galéria tömegességel

S volt pillanat, amikor már úgy éreztem, nem i~ én találtam meg ezeket a
szobrokat! Azok találtak meg engem!

Hát néha az efféle kárhozatos tárgymísztíka is fel-felkísért a kutatóban.
Szobraink megtalálásakor úgy véltem e szobrokat csak megtalálni lehetett 
keresni nem! Mégis úgy gondolom, sok keresésem a magyar gótika elveszett s·
elveszettnek hitt remekei után, valahogyan kapcsolatban van ennek a csodálatos
leletnek feltalálásával !

Hiszen, ha valamilyen kutatói vágy nem sarkall e mindenki által f~lhagyott

és semmibe vett, értéktelennek tartott királyi palota előudvari ásatására. gótí
kánknak ezek a világraszóló értékei sohasem élednek fel - immáron Csipkeró
zsika-álomnak bizonyult - ádmukből.
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Új törvény régi értékek védelmére

Am úgy érzem, 1974-nek mégsem ez a, - s az itt pongyolaságomból s hely
híján fel nem 'sorolt sok más - régészeti érték a legnagyobb eredménye. Nem
is valamilyen még újabb szuperlelet, vágy holmi Attila-féle aranykoporsó.

Hanem az: a szakemberek - eddig sokszor elhalkított - szava végre meg
értésre talált.

Új jogszabály, törvény születik a föld, felett s a földben rejtező műtárgyak,

leletek s műemíékek védelmére! Mégpedig olyan szankciókkal, amelyeket nem
mosolyogva fizet ki lajbizsebből egy-egy magános tolvaj', vagy a nép régészeti
kincsét romboló közület ... Magamban ,.Lex FULep Ferenc", "Lex Kiss Karcsi"
névvel illetem ezt a hamarosan megszülető törvényt; hiszen - szóval, tettell és
tollal - tán ez a két ember munkálkodott legtöbbet azon, hogy. megakadályozza:
népünk maga is beálljon a török-tatár után szétverni még azt a kevesünket is,
amit azok meghagytak. De nevezhetnénk e törvényt "Lex Timár György"-nek is,
- akár Kiss - Timár is népszerűtlen időkben s alkalmakkor magánosan állt ki,
holmi vox populiként régészeti kultúrbotrányok okozói ellen.

Még élénken él bennejlll egy régi panaszom. Mátyás király budanyéki vadász
kastélyának középkori kútja fölé (II. Vöröshadsereg útja 78.) - amelyet Wunder
Lászlóval, az Arvízvédelem főbúvárával éppen fel akartunk tárni - a szomszé
dos telek építkezőí egy WC-házikót építettek. Az agyafúrt építőiparosok meg
spórolták az emésztőgödör megásását, de Buda-környék második középkori kút
ját - vagy egy évszázadra - feltárhatatlanná rondították. Amikor ezt és a sok
többi botrányos budai -műernlékrombolást, tájékoztatásom nyomán, Timár György
az ÉS-ben szóvá tette (hivatalos útjaim a botrányok megakadályozására meddőnek
bizonyultak), az a hatóság, amely magát talalva érezte, fegyelmit akart indíttat
ni. Természetesen - ellenem. S ha főnököm, néhai Gyalmos János ez ügyben sar
kára nem álí, bizonyára el is marasztalnak. Természetesen engem, s nem a nyéKi
WC-konstruktőrt!

Nos hát az új törvény, amelyet a régészet irányítói régóta szorgalmaztak,
mindezeknek a rombolásoknak végét veti. Azok a büntető szankciók pedig, ame
lyeket az új törvény bevezet, nem egy rombolót, múzeumi gyűjtőnek álcázott
kereskedőt, tolvajt, .,neppert", orv-régészt hosszasan elgondolkoztatnak majd 
a hűvösön.

Prevideál ez a törvény olyan bűncselekményekre is, amelyekkel - holmi t~

képhamísításokkal, múzeumí műtárgy-eltulajdonításokkal,hamísítványok készítésé
vel, azok vételével és eladásával - bizonyos álszakemberek, holmi honi 'köpe
nicki kapitányok napjainkig károsítgatták a közvagyont. Ped'l.g ezek az új Lite
.ráty Nemes Sámuelek ma is "futnak" ...

Az új törvény - s ez nagy tanulsága a, történelemnek - voltaképpen At
pád-kori jogszabályaínkat, középkorf jogalkotásunk szellemét újítja meg. Éppen
hétszázötven éves iratban, a II. Endre király' kori Váradi Regisztrumban olvas
hat juk: egy néminemű emberfiát azért vittek tüzesvas-próbára Váradra, mert
a földben kincset talált. Nem szolgáltatta be. És ezzel - mondja a vád r: "meg
lopta a királyt".

A mai kincsásók - meglopják a népet.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknaki szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő -gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkí
mélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitól.
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