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A BUDAVÁRI GÓTIKUS SZOBORLELETEK KIÁLlíTÁSA
Előkerülésüle történetéről nem feladatom hosszabban írni, hiszen a magyar

régészeti és művészettörténetí kutatásnak ez a valóban szenzációs anyaga a saj
tó, a rádió, a televízió segítségével pillanat alatt országszerte ismert lett. De
megjelent azóta a könyv is a Corvina kiadásában "A budavári gótikus szobor
lelet" címmel, amelyet dr. Zolnay László régész, az ásatás vezetője, a szobrok
megtalálója együtt írt a leletek restaurálását irányító Szakál Ernővel. A könyv
részletesen ismerteti a lelőhely történetét. régészeti [elentőségét, a szobrok feLté
telezett korát, mestereit. Rekonstruálja a töredékeket, kísérletet tesz egykori sze
repük és elpusztulásuk magyarázatára. Külön értéke a tanulmánynak, hogy gaz
dagon elemzi a szobrokon megmaradt minden részletet, minden ikonográfiai
jegyet és ezzel a szobrokat teremtő társadalom kulturális világába segít be
tekinteni.

Két évvel a szobrok megtalálása után megnyílt a kiállítás is, amely a hírt
érzékelhetővé teszi, mindenki számára lehetőséget adva megtekintésükre. Párat
lan erőfeszítés, szakadatlan munka töltötte ki ezt a két évet, amelynek egyetlen
célja volt az értékek mielőbbi bemutatása, Csak akik ismerik e:gy régészeti lelet
útját a kiállíthatóságig, azok tudják igazán értékelni, milyen áldozatos munkát
végzett a Budapesti Történeti Múzéum annak érdekében, hogy ilyen rövid idő

alatt feldolgozva, megtisztítva, restaurálva a szobrok kiállítása valóság legyen.
Harminchárom szobor és egy tárlónyi kisebb töredék került bemutatásra.

Amit a kiállítás megpillantásakor elsőként ki kell emelnünk, az a restaurálási
metodika. Az egyetlen követhető elvet valósította meg a Múzeum, amikor a
szobrok előkerülési állapotán semmit nem változtatva állították össze az anya
goto Osszeillesztették a széttört részeket, azonban kiegészítésekkel nem zavarták
meg a szobrok eredeti létét, Torzók maradtak és így esztétikai-történeti mívol
tukban mégis többet mondanak önmagukról és a korról, amelyben születtek,
mint ha idegen plaszticitás zavarná formavilágukat. Eszembe jut az az élmény,
amit Michelangelo félbemaradt szobrai előtt élünk át Firenzében: egy-egy kő

tömb, amelyből a művész a testnek csak egy kis részletét faragta meg, a többi
örökre elveszett az élettelen kőbe zárva. S ahogy előttük állunk, mintha meg
mozdulnának, hogy ledobják magukról a béklyót jelentő nyers követ: az egyetlen
létező kis részlet elegendő energiával rendelkezik ahhoz, hogy segítségével átél
jük a teljesség szépségét, - Analógiaként mondom ezt csupán, de azonos elvet
érintek vele. Az információ, amelyet egy alkotáson keresztül egy régi kortól
kapunk, akkor törésmentes, akkor igazán üzenet, ha - bármily csonkítva ér
kezik hozzánk - átalakítatlanul, változatlanul önmaga maradhat. Ez tudott do- \
log minden szakember előtt, s hogy mégis kitértem rá, tettem azért, mert fel
akarom hívni mindenkinek a figyelmét, aki találkozik ezekkel az alkotásokkal.
kísérelje meg torzó mivoltukból is kiolvasni és megérteni egykori teljes szépsé-
güket. Mert vallanak a szobrok. .

Zolnay László határozott álláspontot foglal el a szobrok készítésének, illetve
pusztulásuknak korát illetően, Véleménye szerint Luxemburgi Zsigmond vagy az
ő építkezését folytató utód palotaépítésének estek áldozatul ezek az alkotások,
amelyeknek mecénásai az előző korszak nagy műpártolóí, az Anjouk voltak. Kö
zelebbről a XIV. század 70-es éveiben véli Zolnay László a szobrok megfaragásá
nak és felállításának időpontját, és elpusztulásukat 1430-1440 közé datálja. Ezt a
feltételezést nemcsak stíluskritikai szempontból véli bizonyítottnak, hiszen a res
taurálás teljes befejezése előtt és a ml1vészettörténeti feldolgozásnak csupán a kez
detén éppen a stíluskritikai vizsgálathoz kevés anyag áll rendelkezésre. A fon
tosabb bízonvítékot a régészeti lelőhely és a történeti adatok egybevetése és ér
tékelése nyújtja. A szeborcsoport elhelyezése a földben, a köriilötte talált kűlön

bőző leletek, a Zsigmond-kori építkezések terjeszkedése e területen, stb. - úgy
tűnik - komoly bizonyítékot szolgáltatnak Zolnay feltételezéséhez.

A mestereket, a szobrok faragólt is csak hasonló lehetőséggel közelíthetiük
meg a kutatásnak ebben a stádiumában. Zolnay véleménye e szempontból is
félreérthetetlen, még ha fogalmazása feltételezésként hat is. E művészek útja
szerinte talán Provance-ból Burgundíán, Párizson át vezethetett Budára. Ezt
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még hosszú kutatás döntheti csak el. Azt azonban már szinte bizonyosan meg
állapíthatjuk, hogya szobrok hazai mészkőből készültek, tehát olyan Budán mű

ködő királyi kőfaragó műhelyt hitelesítenek, amelynek meglétét mindeddig csak
reméltük, most azonban már ténnyé emelték ezt a szobrok.

A fentiekben Zolnay véleményét fogalmaztam meg. De magam is hajlok
arra, hogy ezt az elképzelést tartsam a legvalószínűbbnek. Módom volt hosszab
ban tanulmányozni e korszak krakkói művészetét, s e szempontból az egyik leg
Iényegesebbet, Nagy Kázmér síremlékét. Ez magyar vörösmárványból készült
1370-1375 között, Piaszt Erzsébet és Nagy Lajos rendeletére. Mind a lengyel,
mind a magyar szakirodalom magyar mcsterek munkájának tartja e monumen
tális alkotást. Plasztikáját nem kívánom összevetni a budai szobrokkal, de az
a gyanú már régebben felmerült, hogy Budán túlmutató --, hiszen akkor még e
szobrokról mit sem tudtunk -, talán francia hatás alatt álló hazai szobrászok
faragták a tumbát. A szoborleletek feldolgozására vállalkozó művészettörténé

szeknek mindenképpen feladata lesz a szobrok összevetése a síremlék gazdag
plasztikájával.

Készítésük ideje és a mesterek meghatározása mellett külön nagy feladat
eredeti elhelyezésük, íkonográfiaí programjuk, egykori eszmei-formai szerepük
rekonstrukciója. Hány szoborcsoportot alkottak, belső vagy külső teret díszítet
tek-e, mit reprezentáltak tartalmilag? Olyan kérdések, amelyek jelzik, hogy hosz
szú kutatás, elmélyült nagy munka vár a szakemberekre.

A szobrokkal híradást kaptunk több mint 500 év távlatából : üzenetet az egy
kor ítt vélőlotől, művészetet teremtő eszményeikről. Ezt az üzenetet kell megfej
teni, feloldani a jeleket, a kódot, hogy segítségükkel világosabban láthassuk
kulturális múltunkat.

Csak érinteni kívánom a szobrok kfállításánalc módját, elhelyezésüket. instal
lációjukat. Véleményem szerint nem egyértelműen elfogadható a jelenlegi ren
dezési koncepció. Nem :tudom, helyes volt-e a további kutatás, az anyag tanul
mányozásának szempontjából a világi és az egyházi tematika szétválasztása. Az
előbbi a Múzeum gótikus termében, az utóbbi az alkápolnában kapott helyet.
A kápolnában tulajdonképpen zavartalanul helyezkedik el a kilenc szobor, köz
tük az. egész együttes talán legszebb darabja, a fehér Madonna torzó. A gótikus
terem anyagát azonban már zgvarja az építészeti belső.' A háttér sokszor kelle
metlenül "vágja" a szobrokat, nincs lehetőség megfelelő áttekínthetőségre, izolál
tan, esetlegesen helyezkednek el az alkotások. Tudom. vonzó gondolat volt ezt
a csodálatos termet használni fel a szobrok bemutatására. Véleményem szerint
azonban meg kell majd kísérelni - esetleg a restaurálás további eredményei
után -, hogy a nyilván még számszerűen is gazdagodó anyaget együttesen, sem
'leges architektúrájú teremben láthassuk. És ezt nemcsak a szobrok általam vélt
-érdekében [avasolom, hanem a gótikus terem érdekében is, amely így inkább
háttér csupán, egy a sok kiállítási terem közül. Sokat vesztett az az élmény,
amelyet a kiállítás megrendezése előtt éltünk át a terembe lépve. A kiállítás
installációjával tulajdonképpen egyetérthetünk. hiszen a kőszobrok a legjobban
ezeken az egyszerű vasposztamenseken érvényesülnek, de a plexi és a poliész
ter alkalmazása ezt a harmóniát sajnos zavarja.

Befejezésül egyetlen gondolatot szeretnék még felvetni, amely szükségkép
pen felmerül az emberben, ha a kiállítást megtekintí. Itt minden egy nagy rnű

vészeti korszak gazdagságát idézi. Az eredeti valósághoz képest kevés és mégis
mennyire élő tanúi ezek annak a nagyszeru szépségnek, amely itt született, itt
alakult. Alig valami élte át a századokat, egy építészeti részlet, egy kis töredék
utal a hajdani gazdagságra. Romkertek nyíltak a középkori építőművészet al
kotásai helyén és holt emlékként kötárakban őrzik a régmúlt csodálatos Tarag-
-vánvaít, .

Ezért minden egyes emlék, ami felszínre kerül, értékes ezerszer.
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