
A budavári Nagyboldogasszony–templom
folyamatban lévő rekonstrukciójához kapcsolód-
va, az Állami Műemlékhelyreállítási és Restau-
rálási Központ megbízásából a Budapesti Törté-
neti Múzeum Középkori Osztálya tudományos
dokumentációt állított össze az épület eredeti,
középkori kőfaragványairól 2005 május és június
hónapjaiban.1 Munkánk elsődleges célja a szám-
bavétel és az állapotfelmérés volt, hiszen Schulek
Frigyes újjáépítő tevékenységét követően a közép-
kori kőfaragványok többsége eredeti helyéről
kiváltásra került. Ehhez kapcsolódóan dolgoztam
fel a templomfalaktól a mai közgyűjteményekig
vezető út lépéseit. Több eddig ismeretlen jegyzék
közlésével és fényképfelvételek kielemzésével
igyekeztem felvázolni azt az utat, amely a bontá-
sok után különböző helyszíneken – így a Halász-
bástya méltatlanul elfeledett Középkori Kőemlék-

tárán – keresztül vezetett el a Budapesti Történeti
Múzeum kiállításaira és pinceraktáraiba, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumába és az Ep-
reskertbe, a megmaradt faragványok mai őrzési
helyeire. A falakból kibontott eredeti köveknek a
mai közgyűjteményekig vezető útja érdekes és
kevéssé dokumentált történet, amelyet az alábbi-
akban szeretnék közkinccsé tenni.

A templom helyreállítása 1874–ben a déli hom-
lokzat második, harmadik és negyedik boltsza-
kaszán végzett kutatásokkal vette kezdetét. Ezen
munkálatok során már kerültek elő olyan kőfarag-
ványok, amelyek ma is megtalálhatóak közgyűj-
teményekben. A Magyar Nemzeti Múzeum leltár-
könyvébe először bejegyzett tárgy egy vörös-
márvány sírkőtöredék (MNM 270/1875), amelyet
Schulek Frigyes a déli mellékhajó falában egy
befalazott ajtónyílás küszöbköveként talált meg.2
Wolfgang Freiberger budai bíró feliratos köve
(BTM–KO 607) ugyanezen fal belső oldalán egy
fülke alsó szegélye alól szintén a Nemzeti
Múzeumba került, bár ott nem leltározták be.3
Egy további sírkő két töredékét (MNM 64.274.C) a
déli fal előtt kiásott helyiségek eredeti téglapado-
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1 A budavári Nagyboldogasszony–templom középkori
kőfaragványai. Állapotfelmérés. Készítették: Havasi Krisz-
tina és Végh András. BTM Középkori Osztály 2005. Kézirat.

2 Nikolaus Dobringer sírköve. MNM Leltárkönyv 1875, 216.
lapon, 270–es tétel. „Dec. 31. Vörös márványból készült
ívdísz (?) domború felirattal és bekarcolt címerrel. A fölirat
1362–ből való gótikus minusculákban 6 sorban, szövege
következő: [nem írták le] A címerben felül rózsa alul kerék.
Találták a budai vártemplom újraépítése alkalmával a tem-
plom oldalán. A budavári templom építészeti bizottsága
hivatalosan átengedte.” A leltárkönyvi leírás téves, mivel a
sírkő helyes évszáma: 1462. A felirat évszámából, sérülés
miatt hiányzik egy “C”, de a faragvány stílusa, illetve az
ismert személy kétségtelenné teszik a XV. századi keltezést.
(RADOCSAY 1971. No. 72.) A sírkövet Schulek Frigyes a déli
oldalhajó falának kutatása közben külső oldalon, a második
boltszakasznak megfelelő helyen találta: „E mellett
mutatkozik egy befalazott ajtónyílás vörös márványból
készült és a járástól kopott előlépcsővel, mely utóbbi a tem-
plom belső talajmagasságában fekszik és sírkő–fedlemezből
készült; felületének kibontott részén eme régi irással bír M
CCCCLXII, mely világosan leolvasható.” (SCHULEK 1874.
231.)

3 A feliratos kőfaragványt a déli mellékhajó falának belső
oldalán találták meg: „midőn a templom jelen átépítése
alkalmával, hogy a déli hosszfal magas gót ablakait
készíthessék, az ahhoz támasztott három oltárt és így a
Jézus szivéről nevezettet is, mely, mint említők, szüz Mária
kőszobra előtt állott, mellőzték; annak elszedése után
sirkőlapnak darabja fedeztetett fel, mely olykép volt
befalazva, hogy azon fülkének, melyben a szobor állott,
alsó keretét képezte. A rajta levő irás a fülke alapjával
szinirányosan volt elhelyezve s így hangzik: „…SIS.
WOLFGĂGI · FREIBERGER …S. ANNO · D · MDXX.”
(NÉMETHY 1876. 77.) A kőfaragvány a Magyar Nemzeti
Múzeumba ismeretlen időpontban került be, ahonnan
1939–ben vétel útján a Székesfővárosi Múzeum Középkori
Lapidáriuma szerezte meg. Itt a 607–es leltári számot kapta.
(KUBINYI 1959. 109., 2. kép.)



zata alatt levő dongaboltozatok záradékába
illesztve találták meg másodlagos használatban.4
Egy másik, ép sírkő (MNM) a délkeleti kapu előtt
látott napvilágot.5 A délkeleti kaput borító falazat-
ban lelték meg a templomból előkerült egyik
legszebb szobortöredéket, a reneszánsz stílusú,
vörösmárvány Madonnát (BTM–KO 299).6

Ezen dekorativ, illetve történeti értékkel bíró
tárgyak (dombormű, felirat, sírkő) mellett a
figyelem természetesen elsősorban az építészeti
részletek feltárására irányult. Ennek során a
Schulek Frigyes által vezetett kutatás kiemelkedő
jelentőségű dokumentációs munkát végzett, ame-

lynek máig tanúi a rendelkezésünkre álló írott for-
rások (építési naplók, jelentések), a bőséges rajzi
felmérés és a maga korában úttörőnek tekinthető
fényképfelvételek. A helyreállításhoz, újjáépí-
téshez elengedhetetlen fontosságú forrásnak tekin-
tették a falakból kibontott eredeti kő-
faragványokat, illetve az eredeti helyükön lévő
kőfaragványokról készült gipszmásolatokat is.
Schulek 1878–ban kelt jelentéséből tudjuk, hogy a
templom bezárása után (1876) a volt ún. Zichy
kápolnák helyiségeiben helyezték el a templom
műtörténetét dokumentáló faragványokat és
gipszöntvényeket.7

A helyreállításhoz szükséges mintakincs
gyűjtésén túlmutat, hogy a nagy feltünést keltő,
13. századból származó, délkeleti kapu eredeti
köveinek megőrzését is fontosnak itélték, miután
statikai okok miatt a kaput 1875–ben lebontották.
A műemléki bizottság beavatkozására a kibontott
köveket 1876 áprilisában a Nemzeti Múzeumba
szállították, hogy ott újra felépítsék. Ez a terv
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4 „Ezen törmelék rétegen nyugvó, mészragasszal rendesen
összeillesztett lapos tégla–burkolat alatt két helyen kőlemez
volt alkalmazva, melyek mindegyike két–két erős
vas–gyűrű fogantyúval bir. A kőlemezek a rajtok látható
rajz és írásrészek bizonysága szerint már előbb, mielőtt
rejtett nyílások takaróivá avatattak, tettek szolgálatot az
öröknyugalom érdekében: sírkövek darabjai voltak. A föl-
bontott nyílás mindegyike egy–egy dongabolt záradékába
van illesztve és a boltüregbe szolgál…”  „Kettőnek darabjai
a rejtett nyilások fölött találtattak, az egyik »sepultura nico-
la« czimü monastikus csonkított körirattal és czimer fölött
álló madárral tetézett sisakkal középső mezején, a másik
köriratából csak CCC maradt meg a középső mezőn látható
tollas sisakdísz mellett.” (SCHULECK 1874. 232, 239.;
ugyanezt írja le: NÉMETHY 1876. 99.) A két faragvány közül
ma már csak az elsőként leírt található meg a Magyar
Nemzeti Múzeum gyűjteményében, ennek leltári száma:
60.274.C. (RADOCSAY 1971. No. 16.) Egy további töredéket,
amely a sírkőhöz tartozik és ugyancsak másodlagos fel-
használás nyomait viseli magán a BTM Középkori Osztálya
őriz a Középkori Kőemléktár régi anyagából. Előkerülési
körülményei ismeretlenek, leltári száma: 59. (RADOCSAY

1971. No. 19.)
5 „Egy egészen ép sírkő fedlemez felületén durván karczolt

mérleget találunk.” (SCHULEK 1874. 239.) A sírkő jelenleg
a MNM Lapidáriumának kiállításán szerepel. (RADOCSAY
1971. No. 34.) Nem tévesztendő össze azzal az ugyancsak
bevésett mérleget ábrázoló sírkővel, amely a Középkori
Kőemléktárban a 4. szám alatt volt kiállítva, és a domonkos
kolostorból származik. (BTM–KO 4)

6 „A kis kapu befalazására használt kövek között volt egy
veres márványból készült bas–relief, mely Szűz–Máriának
fél természeti nagyságú térdképét ábrázolja, a nymbuson
aranyozás és a háttéren kék szin nyomaival,…” (SCHULECK

1874. 238.) A domborművet feltehetően a helyszínen
tárolták sokáig. Először 1895–ben az Aquincumi Múzeum-
ba szállított kövek között tűnik fel az iratokban, a
Székesfővárosi Múzeumban 1901–ben leltározták be 765.
szám alatt. A múzeum állandó kiállításának megnyitása,
1907 óta a Városligeti kiállításcsarnokban szerepelt (a
katalógusban a 262. számot kapta), majd 1932–ben átkerült
a kapuit megnyitó Középkori Kőemléktárba (ekkor a
299–es katalógusszámot kapta, és ez lett később a Közép-
kori Osztályon a tárgy ma is érvényes leltári száma is.) A
Halászbástya Kőtár 1966–os felszámolása óta a BTM Vár-
múzemának állandó kiállításain látható.

7 „Az u. n. Zichy kápolnák a templom felé elfalaztatván beren-
deztettek a szobrászok számára. Itt van elhelyezve sokféle
érdekes faragott kő, melyek részint elszórva találtattak,
részint a falakból kibontattak, s itt láthatók a fennmaradt
oszlopfők, zárkövek és egyébb díszes faragású részletek
gypszből készült öntvényei, s itt van végre felállítva a tem-
plomnak huszadrésznyi mértékű készülő gypsmintája,
melynek keleti része elkészült, s a látogatók figyelmét és
érdekét felkölti.” (JELENTÉS 1878. 5.)

8 „1876. április 25. Kis kapu oszlopfejei kiöntve gypszben. Kis
kapu a muzeumba szállíttatott 26–29.” (Napló Kivonat.
BTM Kiscelli Múzeum 52.41.2758.1) „Dec. 30. A budavári
Mátyás–féle templom déli oldalkapuja” (MNM Leltár-
könyv 1876 / II. kötet. 459–460 lapokon 313–as tétel.) A
kaput Strobl Alajos kérésére 1882–ben a Képzőművészei
Akadémiára az Epreskertbe szállították át, és ott műromba
építették be. Az építményt az 1960–as évek elején szétszed-
ték és a kapu köveit a BTM Öntőház utcai tárolóhelyére vit-
ték át. A kaput az 1980–as években újra visszavitték az
Epreskertbe, és új helyszínen állították fel.

9 „1876. július 29. Találtatott 5’6” h. 3’ sz. és 9” vastag romai
sírkő, melynek felső része egy 2’ magas és 2’3” széles
fülkeszerű mélyedésben domború kivitelű csecsemőt tartó
női mellképet tartalmaz; ez alatt 4”nyi széles sík lappal
körülvéve alig olvasható felirat mutatkozik. A lemez alsó
része 18” magas sima felülettel bír. A lelhely az egykori egy-
házfilak délnyugati sarkán volt faltömeg, melyben 18”nyire
a templom kövezete fölött arczczal fölfelé (mellékelt rajz
szerint) feküdt. A kőnem megegyezik a nálunk általánosan
előforduló romai emlékkövekkel. – A felület kopott volta
arra a következtetésre vezet, hogy e kő hosszabb ideig
tapostatott.” (Napló Kivonat, BTM Kiscelli Múzeum
52.41.2758.2) „1876. augusztus 7. Az egyházfi lak délnyu-
gati faltömegében a templom kövezetével egy magasság-
ban, egy romai sarcophag csonka fedele találtatott.” (Napló
Kivonat, BTM Kiscelli Múzeum 52.41.2758.2)



végülis más formában valósult meg, mert bár a
kaput a múzeumban beleltározták, néhány év
múlva Stróbl Alajos közreműködésével a Képző-
művészeti Akadémián, az Epreskertben állították
újból össze.8 A templom déli falának második,
harmadik és negyedik boltszakaszán 1874–76
között végzett kutatás, majd helyreállítás –
újjáépítés munkáját követően tehát meglehetősen
sok tárgy került a közgyűjteményekbe, illetve
őrződött továbbra is a helyszínen. A munkák
során kibontott kövek közül csak a három feltárt
gótikus ablak, illetve a lábazati párkány eredeti
faragványai nem maradtak ránk. Úgy tűnik, hogy
ezeket a tagozott, de nem dekorativ faragvá-
nyokat – formáik pontos lemásolása után – nem
tartották megőrzésre érdemesnek.

A helyreállítás munkálatai 1876 nyarán a temp-
lom déli falának ötödik és hatodik boltszakasza
előtt álló „egyházfilak” lebontásával folytatódtak.
A templomhoz csatolt építményről bontás közben
derült ki, hogy falai egy középkori eredetű, a tem-
plomba nyíló helyiség maradványait rejtik
magukban. Ennek vastag, kétrétegűnek bizonyult
falából került elő egy római kori sírkő töredéke,
illetve egy szintén római kori szarkofág fedlap
töredéke, amelyek a Nemzeti Múzemba kerültek.9
Ugyanezen a falon tártak fel egy dicsfénnyel
övezett férfi fejet ábrázoló (az akkori leírásokban
Krisztus főnek nevezett) freskó töredéket, ame-
lynek csak vízfestmény másolata maradt ránk.10

Egy másik freskótöredéken női szent felsőteste
volt látható, de erről a leíráson kívül nem maradt
ránk ábrázolás.11 Az egyházfilak keleti falában egy
gótikus ablak könyöklője és szárainak alsó sza-

kaszai őrződtek meg, ám ez sem maradt ránk a
gyűjteményekben. Pedig Schulek napló kivonatá-
nak tanúsága szerint „sok helyen falazásra fel-
használt tagozott kövek, díszítmények stb. talál-
tattak, melyek nagy része a fennálló épületen
hasonlóval nem bírnak.” És még hozzáteszi: „a
muzeumba ne szállíttassanak mielőtt ha nincs
befejezve a megfejtés lehetősége.”12 Feltehetően a
Budapesti Történeti Múzeumban tárolt azon
kövek egy része, amelyeknek eredeti elhelyezése
nem ismert, innen származik.

1876 októberében függesztették fel a temp-
lomban az istentiszteleteket és azonnal a belső tér
kutatásához fogtak. Elszállították az oltárokat és a
berendezést, felszedték a kövezetet, majd megkezd-
ték a földfeltöltés kihordását, valamint felállvány-
ozták az épület belsejét. Az „ásatás” újabb
sírköveket és sírkőtöredékeket hozott napvilágra a
római kortól kezdve a középkoron át a 18. századig.
Előkerült egy római szarkofág,13 egy felirat nélküli,
nagyméretű, kereszttel díszített, 13. századi eredetű
sírlap (MNM 60.293.C), Lyphardus Paulser
sírkövének töredéke (MNM 60.275.C), a Junkher
család egy ismeretlen tagjának számos darabra
törött sírlapja (MNM 60.265.C, 60.285.1–2.C,
70.114.C, 70.115.1–2.C), sok egyéb középkori
sírkőtöredék, továbbá három 18. századi sírkőlap
is.14 1876 novemberében az addig megtalált
sírköveket beszállították a Nemzeti Múzeumba, ott
azonban csak az 1960–as és 1970–es években vették
leltári nyilvántartásba őket.15 (ld. a függeléket)

A nagymérvű bontásokkal járó újjáépítés 1876
után indult be igazán például a szentélyek és az álk-
ereszthajó teljes lebontásával, majd folytatódott a
déli torony nyolcszögű részének teljes eltá-
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10 „1876. július 21. A csatolt épületnek délnyugati sarok-
tömegében egy eddig elfedett felszínen délnyugat felé néző
Krisztus fő találtatott.” (Napló Kivonat, BTM Kiscelli
Múzeum 52.41.2758.1; CSEMEGI 1955. 127., 75.j.) A falfest-
mény aquarell másolatatát Reiszig Ede 1878–ban készítette
el (BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjtemény 52.41.652)
Ezek szerint a festett felületet tartalmazó kváderkövet fél-
retették, sajnos ennek ellenére mégsem őrződött meg.

11 „1876. július 31. Az egyházfilak nyugati faltömege
hosszában két egymáshoz tapasztott merőleges falrétegből
állott, mely befoglalta a régi kereszthajó délkeleti támpil-
lérét is. Az említett faltömeg nyugati rétege időszerinti első-
sége mellett bizonyít azon falkép részlet, mely az összeta-
pasztás helyén keletfelé irányúlva találtatott, közvetlenül a
támpilléren circa harmadfél ölnyi magasságban levő
vízrézsléje mellett. (mellékelt rajz szerint) A kép részlet
mutatja 2/3 nagyságban egy női alak felső részét sárga dics-
fénnyel sötét háttéren. A kelet felé néző képnek ez képezte
éjszaki felső sarkát.” (Napló Kivonat, BTM Kiscelli
Múzeum 52.41.2758.2; CSEMEGI 1955. 127., 74. j.)

12 Napló Kivonat, BTM Kiscelli Múzeum 52.41.2758.1
13 „1876. november 10. Romai sarcophag találtatott 1’nyira a

burkolat alatt a déli oszlopsor C és D pillére között. Felira-
ta éjszak felé néző 6’11” hosszú oldalán, igen ép és jó korból
való. Szélessége 3’ magas 2’2”. Kővastagsága 4Ľ”, jobb felén
fejvánkossal. – Az irásos lap két végén közönséges álló
szárnyas genius égő fáklyára támaszkodva. Közvetlenül a
sziklán feküdt. Tartalma laza törmelék és lábak helyén több
ember csontjai összehalmozott rakásban.” (Napló Kivonat,
BTM Kiscelli Múzeum 52.41.2758.2)

14 A kiásott sírkövek egy része jól felismerhető a föld kiter-
melés után a szilafelszínt és a megtalált alapfalakat és tár-
gyakat ábrázoló alaprajzon (BTM Kiscelli Múzeum,
Építészeti Gyűjtemény 63.21.72, kisméretű és ezért korláto-
zottan használható reprodukcióját közölte: CSEMEGI 1955.
47. kép.)

15 A Magyar Nemzeti Múzeumba szállított tárgyak felsoro-
lása a naplókivonatban található (BTM Kiscelli Múzeum
52.41.2758.2.) 



volításával, amely mellett a tagozott és dekoratív
részek újabb faragványokkal történő kiváltása,
pótlása a le nem bontott épületrészeken is a legtöbb
helyütt megtörtént. Mindezen munkálatok idején a
kibontott eredeti faragványok nem kerültek köz-
gyűjteményekbe, hanem a  megőrzésre szánt
darabokat a helyszínen tárolták, a többit pedig felte-
hetően elszállították a bontott törmelékkel együtt.
Pontos adatokkal nem rendelkezünk a félretett
kövek számáról és jellegéről. Az bizonyos, hogy a
kibontott eredeti kőfaragványoknak csak csekély
töredékét tették félre. A válogatás maga tehát
reprezentatívnak tekinthető, de a válogatás szem-
pontjai bizonyos faragványtípusokra koncetráltak.
A fejezetek közül például a kőfaragványok és gip-
szminták széles körben őrizték meg az eredeti
mintakincset. A kibontott szobrászati alkotások
nagy részét szintén elraktározták. A tagozott
épületelemekkel azonban más a helyzet. Egyes
típusok, mint például az ablakmérművek, ablak-
keretek, vagy a párkányok szinte teljesen hiányoz-
nak. Mai ismereteink által nem tudjuk megállapí-
tani, hogy az építkezés idején félretett kőfa-
ragványok mind bekerültek–e később a köz és
magángyűjteményekbe. Feltehetően nem, ezért a
gyűjteményekben megőrzött faragványok alapján
nehéz visszakövetkeztetni Schulek Frigyes gyűjtési
szempontjaira. Az építkezés befejezését (1894) köve-
tően vált problémává a helyreállítás szempontjából
most már nem hasznosítható faragványgyűjtemény
tárolása. Ezután jutottak ezek a tárgyak a főváros
múzeumába, illetve különféle magángyűjtemé-
nyekbe (Bárczy, Kisbaáry Kiss stb.)

A Székesfővárosi Múzeum 1901–ben vette
leltárba a templomból származó kőgyűjtemé-
nyének első csoportját. A leltári bejegyzés szerint
ezeket a köveket 1895–ben, tehát a templom átépí-
tésének befejezése után, Porzsolt Kálmánnak,
mint a Dunántúli Közművelődési Egylet titkárá-
nak közbenjárására az Aquincumi Múzeum terü-
letére szállították ki. Ezidőtájt itt volt a Székes-
fővárosi Múzeum egyetlen saját épülettel ren-
delkező részlege, amelyet Kuzsinszky Bálint
vezetett. 1899–ben a múzeum megkapta a Város-
ligetben az 1885–ös Országos kiállítás csarnokát,
Kuzsinszky pedig a megbízást a közgyűjtemény
vezetésére és az állandó kiállítás megszervezésére.
Ezekután leltározták be 1901–ben a Városligetbe
átvitt köveket, összesen 38 darab kőfaragványt.16

(ld. a függeléket) A leltárkönyvi bejegyzés elég
szűkszavú, 17 darab építészeti részletet, 6 darab
figurális faragványt (közte a már említett vörös-
márvány Madonnát) és 18 darab sírkövet (közte
nyilván másodlagos beépítésből származó 6 darab
zsidó sírkövet és 2 darab török sírkövet) említ. Az
1907–ben megnyitott állandó kiállításon szép
számmal állítottak ki az átvett faragványok közül,
hogy melyeket, arról a kiállítás katalógusa és
néhány korabeli fényképfelvétel tájékoztat. Ezek
segítségével pontosabb képet nyerhetünk arról,
mely köveket szállítottak 1895–ben a Székes-
fővárosi Múzeumba. A katalógusban csupán
három középkori és egy 18. századi faragvány
szerepelt: a vörösmárvány, reneszánsz Madonna
(BTM–KO 299), egy ekkor fehér márványnak
mondott Szűz Mária szobor, valójában márgából
faragott és ugyancsak reneszánsz dombormű
töredék (BTM–KO 313), egy 13. századi angyal-
figura töredéke (BTM–KO 13) és egy kezében
halálfejet tartó puttó barokk szobra (BTM–KO
650).17 (ld. a függeléket) A fényképeken az említett
tárgyakon kívül további hét darab kőemlék
azonosítható: a déli torony délnyugati lépcső-
tornyának két darab összetartozó vakmérműves
töredéke (BTM –KO 230), az északi toronyalj
szabadonálló pillérének szőlőleveles fejezet rész-
lete (BTM–KO 188), az északkeleti kapu tim-
panonja (BTM–KO 3), főszentély sokszög-
záródásának északi szélén lévő (’F’) pillér fejezete
(BTM–KO 186), a főszentély ötödik boltszakaszá-
nak záróköve (BTM–KO 5) és egy ismeretlen
helyről származó mellvéd, vagy oltár előlap
(BTM–KO 234).18 Nem minden faragvány lett
azonban kiállítva, a maradék a városligeti épület
pincéjében maradt raktáron a nagyközönség elől
elzárva. 1915–ben felmerült ugyan az az elkép-
zelés, hogy ezeket  a köveket a Múzeum épüle-
tének homlokzata előtt, a parkban állítsák ki, de
tudomásom szerint az elgondolás végül nem való-
sult meg.19

A dekorativ kőemlékek egy része tehát kiál-
lításra került a Székesfővárosi Múzeumban, a
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16BTM Kiscelli Múzeum Várostörténeti Osztály, Fővárosi
Múzeum, Leltárkönyv I. 50r oldal.

16BTM Kiscelli Múzeum Várostörténeti Osztály, Fővárosi
Múzeum, Leltárkönyv I. 50r oldal.

17 A Budapesti Székesfővárosi Múzeum katalógusa. Bp. 1907.
261–264. szám.

18 BTM Kiscelli Múzeum Fotótára 13795–3, 14513–5, 14513–7.
19 Kuzsinszky Bálint levele a Székesfőváros Tanácsához. 1915.

X. 21. (BTM Adattár, Kiscelli Múzeum iratanyaga
240/1915.)



kőfaragványok jelentős része azonban továbbra is
a helyszínen maradt, és végül az 1904–ben elké-
szült Halászbástya északi tornyában nyert elhe-
lyezést. Sajnos adatok hiányában pontosan nem
tudjuk meghatározni, mikor kerültek ezek a
műtárgyak is a Székesfővárosi Múzeum gyűjte-
ményébe, az első ránk maradt leltár 1910–ben
készült.20 (ld. a függeléket) A jegyzék tanúsága
szerint a Halászbástyán igen vegyes típusú tár-
gyak voltak összegyűjtve: fa ajtók, sírkövek, üveg-
festmények, kőfaragványok, vas keresztek a
legkülönfélébb korszakokból a középkortól a 19.
századig. A tárgyak származási helye sem
kizárólag a templom volt, hanem annak tágabb
környezetéből, a templomot körülvevő terület
rendezése során a Pénzügyminisztérium épüle-
teinek lebontásánál, a Halászbástya kiépítésénél
megtalált faragványok, köztük a domonkos
kolostor szentélyének feltárásánál találtak is. A
jegyzék azonban sajnos nem tünteti fel az egyes
tárgyak származási helyét. A lista nem lezárt, nem
teljes, 101 tárgyat tüntet fel, sajnos szűkszavú és az
azonosítás csak nagyon kevés műtárgy esetében
lehetséges (ezek is leginkább sírkövek).

Az a gondolat, hogy a Halászbástya északi
tornyában a megőrzésre ítélt tárgyakat a nagykö-
zönség számára is megtekinthetővé kellene ten-
ni, feltehetően már a tervező Schulek Frigyesben
is felmerült, hiszen a torony tágas és zárt belső
helyiségei éppen erre a célra készülhettek. A
megvalósításra azonban egészen 1932–ig várni
kellett. A Székesfőváros Tanácsa 1927–ben hozott
határozatot arról, hogy a toronyban raktár-
szerűen tárolt köveket a látogatók számára is
hozzáférhetővé tegyék, de végül csak 1931-ben
bocsátotta ki a polgármester a határozatát a kőtár
berendezéséről.21 A kiépítést már a múzeumot
igazgató Kuzsinszky Bálint is szorgalmazta az
1920–as évek második felében, és későbbi utóda,
Horváth Henrik valósította meg 1932–ben. Az ő
elképzeléseinek köszönhetően a bemutatás a

középkori emlékekre szorítkozott, a 18–19.
századi tárgyakat elszállították. A Középkori
Kőemléktár (avagy Lapidárium) törzsanyagát a
Halászbástyán addig is tárolt kőfaragványok
alkották, vagyis döntően a „Koronázó Fő-
templom” és a középkori domonkos kolostor
kövei, amelyet Horváth még kitartó gyűjtéssel
bővített (az óbudai királyi várból, a budaszent-
lőrinci pálos kolostorból, a budai királyi palota és
más egyéb helyszínekről). A Székesfővárosi
Múzeum városligeti épületéből is visszahozták
az ott kiállított és raktározott töredékeket, és így
a megnyitásra megjelent katalógus 367 tételének
csaknem fele származott a templom megőrzött
kövei közül.22 Ez 138 darab faragványt, 84 darab
sírkövet és 5 darab zsidó sírkövet jelentett. Meg
kell azonban jegyeznünk, hogy a kőemléktár ren-
dezésekor már nem minden esetben tudták jól
elkülöníteni a plébániatemplom és a domonkos
kolostor köveit, kisebb keveredések történtek. A
templom helyreállítása óta eltelt évtizedek alatt
feledésbe merült a kőfaragványok eredeti elhe-
lyezése, és ez is okozhatta, hogy a kiállított kőfa-
ragványokat, mint önálló tárgyakat mutatták be
esztétikai, illetve formai csoportosításban. Ezál-
tal az egykor összetartozó emlékek olykor egy-
mástól elkülönülten, más–más termekbe kerül-
tek. Például az északi Mindenszentek (Garai–)
kápolna kapuzatának megőrzött öt darab farag-
ványát négy különböző helyiségben állították
ki.23

A Középkori Kőemléktár megtekintése soka-
kat vonzott az 1930–as, 40–es években, köszön-
hetően nyilván előnyös elhelyezésének. Horváth
Henrik tovább bővítette a gyűjteményt. 1936–ban
Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár fiat-
alon elhúnyt fia, Bárczy Károly gyűjteményét
helyezte el letétként a lapidáriumban, amely tar-
talmazott a templomról származó köveket is.
1939–ben a Magyar Nemzeti Múzeum 7000
pengő fejében átengedte a gyűjteményében lévő
budapesti vonatkozású kőemlékeket. Végülis a
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20 A budavári Halászbástya kupolatornyában elhelyezett
sírkövek, emlékkövek, cserép– és bronzleletek jegyzéke.
1910. (Fővárosi Levéltár, Fond sz.: IV.1407.b., ikt.sz.:
VI.103870/1911)

21 Budapest Székesfőváros Tanácsának 59.568/1927.–IX.
számú határozata, illetve Budapest Székesfőváros Pol-
gármesterének 92.336/1931.–XIV. számú határozata. (Utób-
bi a BTM Adattárában Kiscelli Múzeum iratanyaga 1931.
VII. 19. jelzet alatt.)

22 HORVÁTH 1932a; HORVÁTH 1932b.
23 VII. Átjáró fülke: 108. sz., XI. Folyosórész: 180.sz., XII. Nagy

mellékterem: 235. sz., XIV: Második emeleti fülke: 274–75. sz.



templomból származó sírköveket nem adták át,
csupán Wolfgang Freiberger fent már említett
feliratos kövét (BTM–KO 607).

Az 1944/45–ös ostromot a Kőemléktár gyűjte-
ménye minden nehézség ellenére hiánytalanul
átvészelte, amely a helyben lakó Virág Antal őr
önfeláldozó munkájának volt köszönhető. A
faragványok első komolyabb sérülései ekkor
következhettek be, mivel a Halászbástyába
költöztetett német légelhárító üteg személyzete
az ágyúk gumikerekeinek védelmébe kihordta a
kőtárból a köveket, amelyeket ezenkívül a Várne-
gyed több pontjára is szétvittek barikád készítése
céljából. Az ostromot követő néhány napban
azonban Virág Antal családja segítségével vissza-
cipelt minden darabot az épületbe.24

A kőtárat újrarendezés után 1948 májusában
újból megnyitották. Az új kiállításon helyet adtak a
Nemzeti Múzeumból átvett kőfaragványoknak és
más újabb szerzeményeknek is, a szűkös hely
miatt azonban sok követ ki kellett venni a kiállítás-
ból, és a pincében lévő raktárban elhelyezni. Ezek
között sok faragvány volt a templomból is, kevés-
bé látványos, főleg tagozott töredékek (bordák,
nyíláskeretkövek stb.). 1953–ban újabb átrendezés
során további töredékek kerültek a raktárba. A vál-
toztatásokról sajnos nem rendelkezünk listákkal,
kimutatással. Néhány mutatós faragvány viszont
átkerült a Vármúzeum 1952–ben megnyílt állandó
kiállítására, a 13. századi angyal (BTM–KO 13), a
nagyobbik torzfejes konzol (BTM–KO 286) és a vö-
rösmárvány Madonna (BTM–KO 299). 25

Ez a rendezett állapot szűnt meg egy csapásra
1966–ban. Az akkor már közel százéves gyűjte-
mény elhelyezésére szolgáló Középkori Kőemlék-
tárat egy pártutasításra hozott tanácsi határozattal
felszámolták. A Halászbástya északi tornyába, a
Lapidárium helyére „reprezentativ szövetkezeti
vendéglő” került.26 A köveket kihordták a torony
melletti nyitott oszlopcsarnokba, ahol azután
évekig védtelenül hevertek, mivel elhelyezésükről

csak sokára sikerült gondoskodni. A területet
hosszú ideig még csak le sem kerítették, és a
később idekerült drótháló sem jelentett komoly
akadályt az őrzés nélküli területre belépni
szándékozóknak. Ennek is köszönhető, hogy a
Lapidárium egykori anyaga nem maradt hiányta-
lanul ránk. A meglévő faragványokon látható
újabb sérülések pedig részben az avatatlan kezek
által végzett mozgatás, részben a gondatlan
tárolás eredménye.27 A hivatalosan ideiglenesnek
nevezett helyzet végül a következőképpen
állandósult. Egy–két látványos darab átkerült a
Vármúzeum 1968–ban megnyitott állandó
várostörténeti kiállítására a Budavári Palota „E”
Épületébe. A kövek egy részét sikerült a Nagy-
boldogasszony templomba átmenteni, ahol egye-
seket az altemplomban a kiállítás részeként
helyeztek el, míg másokat eltároltak. 2001–ben az
altemplom kiállítása is megszűnt, és a kőfarag-
ványokat a plébánia kapualjába vitték át. A
kőfaragvány gyűjtemény többségét – már ami
megmaradt belőle – az Uri utca 4. számú ház
középkori pincéjében kialakított kőtárba eregették
alá. Itt találhatók ma is, ahogy végül 2005–ben
szintén idekerültek a plébánia kapualjában heverő
kövek, ahol már csak kutatók számára elérhetőek.

Az eredeti kőfaragványok őrzésének mai
helyzete nem szolgálja a gyűjtemény fennmara-
dását, hanem annak lassú pusztulását eredmé-
nyezi. Schulek Frigyes és Horváth Henrik szelle-
méhez méltatlan örökösök vagyunk. Az előbbi
gondoskodott a faragványok összegyűjtéséről, és
a megőrzésükre alkalmas épületet is megtervezte
és felépítette, utóbbi megszervezte bemutatásukat
és gondoskodott állagvédelmükről. Ma a kőtár-
nak épült Úri u. 4. szám alatti pince  nedves, ahol
a magas páratartalom a durva mészkő
faragványok fokozatos mállását eredményezi. A
plébánia kapualjáról pedig nem szükséges rész-
letezni mennyire nem volt alkalmas műtárgyak
tárolására.
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24 VIRÁG Antal: Ahogy én láttam. Visszanézés, emlékezés a
Fővárosi Múzeum (ma Budapesti Történeti Múzeum)
megalakulására, fejlődésére és nagyra növésére. Bp.
1979–1981. Kézirat. BTM Adattár M 223–81. 60–88.

25 A Vármúzeumi kiállításon lévő kőanyag. (BTM Adattár M
39–79.)

26 Városi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti Osz-
tály Műemléki Felügyelőségének Határozata (BTM ikt.sz.:
224/3/967.) Részlet a határozat indoklásából: 

„A SZÖVOSZ azzal a kérelemmel fordult az elhelyező
hatósághoz, hogy a rendelkező részben ismertetett terület-
részeket reprezentativ vendéglátóipari egység kialakítása
céjára utalja ki részünkre (sic!).
A kérelembe foglaltakat megvizsgáltam és megállapítot-
tam, hogy az MSZMP Budapesti Pártbizottság Első-titkára,
a SZÖVOSZ, valamint a Főv. Tanács Végrehajtóbizottsá-
gának vezetői 1967. márc. 6-án tartot megbeszélés során fel-
vett emlékeztető tanusága szerint többek között megál-
lapodtak és egyetértettek a Halászbástya Északi szárnya
reprezentativ vendéglővé való kialakításával, melyhez a
Fővárosi Tanács rendelkezésre bocsátja a Bástya 
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Megoldást az eredeti állapot részleges vissza-
állítása jelentene. A Halászbástya északi tornya ma
újra üresen áll, mert a vendéglő bezárt és
kiköltözött. Most még lenne rá a lehetőség, helyre-
állítani Schulek Frigyes eredeti szándékát: az ere-
deti köveket és a gipszmásolatokat bemutatni a
templom mellett.28 Ezzel a kiállítással lehetőséget
lehetne teremteni arra is, hogy a templom helyreál-
lításának munkáját is fel lehessen idézni. Nem
igaz, hogy ez senkit sem érdekelne. Valahol el kel-

lene mesélni azt az érdekes történetet, hogyan
alakult át a középkorból ránk maradt egyetlen
budai templom barokk berendezésével a ma
látható historikus épületté. Meg kellene mutatni,
milyen volt az a száz évvel ezelőtti város, amelyet
elfoglalt a Halászbástya és a Mátyás–templom
romantikus álma, mi volt az épület valódi múltja.
Erre a helyszínen lévő Halászbástya ma is a legal-
kalmasabb tér. A templom nem rendelkezik
ilyesmivel, kiállítási terei kicsinyek és szűkek. 

Északi tornyát, a kollonádsort és az Északi Kistornyot…. Az
igénybe vett területrészeket jelenleg használó Történeti
Múzeum kőtárának elhelyezéséről az ÉVM. Mélyépítő Vál-
lalat 51.sz. Építésvezetősége I., Öntőház u.–i felvonulási
telepén gondoskodtam…”

27 „A Halászbástya–i Kőtár 1966–ig szerepelt a Budapesti
Történeti Múzeum soraiban. Vagyis 1932–től 1966–ig. Élt 34
évet….a szép középkori gyűjteményt, ami abban az időben
Budapest középkori emlékeit őrizte és mutatta be a főváros
közönségének, máról holnapra megszüntették. Még pedig
egy züllött vendéglátó társaság kedvéért. A jól berendezett
középkori gyűjteményt gyors tempóban kirakták a
Halászbástya folyosójára és az ebek harmincadjára bízták.
Ott volt éveken keresztül őrizetlenül. Mert csak 1967 őszén
fogtak hozzá a munkához, de a téli időre leállva, csak 1968-
1969-ben fogtak hozzá a nagyobb munkához. … Nagyon sok
kisebb darab eltűnt a légópince kiállításból. Nagyon sok
darabot pedig a hozzá nem értő vállalati emberek törtek
össze a kihordásnál. Főleg a nagyobbakat törték két-három 

darabra, mondván: hogy így könnyebb kivinni, mint egyben.
A kihordott darabokat pedig a folyosón állították fel. Éjszaka
pedig jöttek az akkori romboló huligánok és az erejüket
kipróbálva fellökdösték a kirakott vörösmárvány sírköveket.
Ezek közül jónéhány darab összetört. Nagy nehezen Berta-
lanné és a fővárosi Műemlék-csoport közbenjárására a
folyosót dróthálóval körbevették és így nagyjából lezárták a
folyosót a barbárok elől. Sajnos csak hosszában, mert a végén
a Schulek lépcsőnél lazán belécezték, amit rövid idő alatt
kibontottak és űzték tovább kisded játékaikat az
erőművészek.” (VIRÁG Antal: Ahogy én láttam. Visszanézés,
emlékezés a Fővárosi Múzeum (ma Budapesti Történeti
Múzeum) megalakulására, fejlődésére és nagyra növésére.
Bp. 1979–1981. Kézirat. BTM Adattár M 223–81. 161.)

28 Ezt a lehetőséget veti fel a Halászbástya északi szárnyának
rekonstrukciója során készült tudományos dokumentáció
is: PAP Katalin: Budavár, Halászbástya – az északi szárny
használata (történeti kutatási dokumentáció, 2002).



BTM Kiscelli Múzeum 52.41.2758.1.
Napló Kivonat
1876. aprilis 25.
Kis kapu [a délkeleti kapu] oszlopfejei leöntve
gypsben.
Kis kapu a muzeumba szállíttatott 26-29. …sz.
fuvar [a szám üresen maradt]

BTM Kiscelli Múzeum 52.41.2758.2.
Napló Kivonat
1876. nov. 23-25-ig.
6 fuvarral vitettek a muzeumba következő tár-
gyak.
1 fr. a sarcophag., 2ik fuv. sarcophag fedel, sírkő
romai (nő és csecsemő), Deichel és Brodmacherin,
és egy 3' kemény mészkő sírlemez részlet szép
körirat rinnel (!) sepultura leobhardi paulfi 3ik
fuvar. Sirkő mérleggel 5'h. 2'sz. 8"vastag. Kemény
mészkő. (találtatott 1874-ben a kis kapu előtt.),
azután Sepultura nicolai… körirással és vas
fogantyúkkal. (a rejtett boltozat nyílásáról.) és
nagyobb márvány töredékek nagy része. a 4ik és
5ik fuvaron. Az összes eddig talált márvány és
mészkő sírlemez töredékei; különösen kieme-
lendő ezek között a Zsigmond király idejebeli
Sárkányrend lovagjának kitünő mívű sírlemez
töredékei. - A 6ik fuvarral vitetett két sírlemez, az
egyik az éjszaki B és C pillér között volt 6"-nyire a
talaj alatt és egyszerű vázlatosan vésett Kereszttel
jelzett, a másik a déli hajó harmadik szakaszából
való, hol É:Déli irányban feküdt. ez homokkő,
hézagos szép felirással. - Hier ruhet in frieden
die…

Fővárosi Múzeum, Leltárkönyv I. 50r oldal.
1901
Az aquincumi ásatások területéről, ahová Porzsolt
Kálmán, mint a Dunántúli Közművelődési Egylet
titkárának közbenjárásával a Mátyás-templom
építési helyéről kiszállíttattak.
763. Kőemlékek 1-14. Gótikus építészeti

részek.
764. Kőemlékek 1-3. Figurális építészeti

részek.
765. Kőemlék 1. Mária a kis Jézussal.

Csonka relieftábla. Vörös márványból.
766. Kőemlékek 1-5. Figurális kőfaragvá-

nyok.

767. Kőemlék 1. Kőtábla kereszttel.
768. Kőemlék 1. Díszes faragású kő-

keret a feliratos tábla nélkül. Vörös már-
ványvból.

769. Köemlék 1-2. Sírkőrészletek. Vörös
márványból.

770. Kőemlékek 1-6. Felirattöredékek.
Vörös márványból.

771. Kőemlékek 1-2. Török sírkőfejek.
772. Köemlék 1. Sírkő zsidó felirattal.

Ép.
773. Kőemlék 1. Sírkő zsidó felirattal,

ketté törve.
774. Köemlék 1. Sírkő zsidó felirattal,

ketté törve.
775. Köemlék 1. Sírkő zsidó felirattal,

ketté törve.
776. Kőemlékek 1-2. Csonka sírkődarabok

zsidó felirattal.

A Budapesti Székesfővárosi Múzeum katalógusa.
Bp. 1907.
261. Csonka románkori szobormű mészkőből,

mely egy angyalt ábrázolt.
262. Renaissance dombormű vörös márvány-

ból: Madonna.
263. Mária csonka renaissance szobra fehér

márványból.
E három kőemlék a Mátyástemplom restauratiójá-

val kapcsolatos bontások alkalmával
került elő.

264. Halálfejet tartó, ülő gyermekszobor.
Homokkőfaragvány, mely a budavári
plébániatemplomban volt elhelyezve.

A budavári Halászbástya kupolatornyában elhe-
lyezett sírkövek, emlékkövek, cserép- és bronz-
leletek jegyzéke, 1910.
Fővárosi Levéltár, Fond sz.: IV.1407.b., ikt.sz.:
VI.103870/1911
1. Sírkőtöredék, két darabban, vörös

márványból
Alsó bal sarka le van törve s a felirásból
ezért igen sok szó hiányzik. Rendes
betűk. A felirás könnyen olvasható.
78 x 63 cm

2. Sírkőtöredék, vörös márványból
Az egész sírkő felső részéről való; felirás
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FÜGGELÉK
(listák, jegyzékek, leltárak)



nélkül.
32 x 27 cm

3. Fakapu, rajta Mózest ábrázoló dombor-
mű, fából.
Mózes balkezében a törvénytábálákat
tartja, jobb karja kissé meghajlítva; a
becsukott kéz feje, valamint a jobb láb
hüvelykujja csonka.
210 x 130 cm

4. Ablakráma csúcsíves metszéssel
A legfelső színes ablaküveg ép. A többi
négy tábla hiányzik. Az üveg mérete: 74 x
66 cm.
210 x 194 cm

5. Ablakráma csúcsíves metszéssel
Szent István királyt ábrázoló színes festett
üvegtáblákkal. Az alsó tábla a magyar
címerrel. Alul ez a felírás: Sz. István.
210 x 194 cm

6. Ablakráma csúcsíves metszéssel
Asztrik apátot ábrázoló, színes festett
üvegtáblákkal. Az apát bal kezében a
szent koronát tartja, jobbjában a pápai
bullát. Alul felírás: Astricus.
210 x 194 cm

7. Fakapurész, fadomborművel
Mária jobbját szivéhez emeli, balkezével
pedig ruhája redőit fogja föl.
178 x 92 cm

8. Kettős kereszt, vasból
250 x 85 cm

9. Kettős kereszt, vasból
Díszesebb kivitelű; rajta mind a két olda-
lon ez az évszám van kiverve: 1759.
260 x 120 cm

10. Sírkő, vörös márványból
Teljesen ép. Felirás rendes latin betűkel. A
szöveg német. 1859-ből.
80 x 62 cm

11. Czímeres sírfedőlap kerete, vörös már-
ványból. (Négy darabban.)

12. Sírkő, vörös márványból.
Teljesen ép. Magyar felirás, rendes latin
betűkkel. 1857-ből.
96 x 64 cm

13. Sirkő, homokkőből.
Elég ép állapotban. Héber felirás.
66 x 36 cm

14. Sirkő, homokkőből, két darabra törve.
Héber felirással.
120 x 42 cm

15. Sirkő, homokkőből.
Héber felirással.
120 x 42 cm

16. Sirkőrész.
Erősen megrongálva. Középen címertö-
redék. Felirásmaradvány, minuscula
betűkkel.
108 x 75 cm

17. Oszlopfej-töredék (?)
Elől két betű: h. k. ezek közt Z jel.
29 x 28 cm

18. Szárnyas angyal töredéke.
A fej s karok hiányoznak. Bal kezében te-
kercs, felirásmaradvánnyal.
50 x 27 cm

19. Oszlopfejdísz
40 x 26 cm

20. Sirkő, erősen lecsonkítva.
A felirás két odalon elég jó állapotban
megmaradt. Minuscula betűk.
130 x 118 cm

21. Sirkő töredéke.
90 x 62 cm

22. Emlékkőtöredék
Felirással.
35 x 32 cm

23. Oszlopkő része, párkányszegéllyel.
96 x 36 cm

24. Sirkő, megrongálva.
Középütt ép cimerrel. Felirással.
78 x 78 cm

25. Sirkő, erősen megrongálva.
Felirással, minuscula betűkkel.
110 x 65 cm

26-27. Két tégla, ép állapotban.
M.T: 1748. jelzéssel.
45 x 45 cm 45 x 45 cm

28. Sirkő felső része.
Héber felirással.
45 x 45 cm

29. Sirkő része.
Gömbölyűre töredezve, nagyon megron-
gált álapotban. Felirás, minuscula betűk-
kel.
66 x 60 cm

30. Sirkő töredéke.
Címerrel s jól olvasható felirásmaradvány-
nyal, maiuscula betűkkel.
76 x 66 cm

31. XV. századbeli tégla.
45 x 21 cm

32. Kő, mérleggel.
Erősen töredezett álapotban.
175 x 92 cm

33. Sirkőtöredék, homokkőből.
Héber felirással.
70 x 50 cm
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34. Emlékkő, 1868-ból.
95 x 64 cm

35. Sirkő felrattal.
190 x 86 cm

36. Emlékkő 1866-ból.
95 x 64 cm

37. Sirkő darabja, felirattöredékkel.
38. Sirkőlap.

190 x 86 cm
39. Sirkőlap.

155 x 108 cm
40. Siremlék fedőlapja címerrel.

Jól olvasható minuscula betűkkel.
210 x 132 cm

41. Siremlékkő, címerrel.
A címer koszorúba foglalva. Sarkai le
vannak töredezve, felső jobb része egé-
szen hiányzik. Felirás nincs.
128 x 90 cm

42. Siremlékkő.
Csak a felső része van meg. Felirás minus-
cula betűkkel.
90 x 52 cm

43. Siremlékkő, cimerrel.
A címer gazdag diszítéssel környezve. A
felső rész hiányik. Maiuscula betűk.
142 x 126 cm

44. Nyolcszögletű oszlop talapzata.
Elég ép állapotban.
65 cm

45-50. Hat drb. oszloptöredék.
51-53. Festett oszloptöredékek.
54. Stibor vajda emlékköve.

218 x 108 cm
55. Cimeres sirkő.

A cimer nagyon töredezett. Felirás minus-
cula betűkkel.
240 x 120 cm

56. Reliefkép töredéke.
Az egészből csupán a fej s a dárdát tartó
jobb kar és kéz van meg. Az arc megcson-
kítva. A fej hossza 10 cm.
80 x 50 cm

57. Sirkő, homokkőből.
Héber felirással.
150 x 60 cm

58. Sirkő, homokkőből.
Két darabra törve. Héberfelirás.
175 x 70 cm

59. Sirkő, erősen megrongálva.
Jól olvasható felirás, közönséges betűk-
kel.

60 x 50 cm
60. Sirkőtöredék.

Héber felirással.
35 x 35 cm

61. Címeres kő.
Nagyon megrongált állapotban.
100 x 85 cm

62. Címeres kő.
Nagyon megrongált állapotban.
135 x 120 cm

63. Sirkőtöredék.
A felirás maradványa minuscula betűk-
kel.
68 x 51 cm

64. Oszlopfej töredéke.
90 x 80 cm, vastagsága: 50.

65. Feliratos emlékkő töredéke.
Jól olvasható szöveg.
28 x 28 cm

66. Tojás alakú oszlopdísz.
Magasság: 30.

67. Tojás alakú oszlopdísz.
Magasság: 30.

68. Pillér töredéke.
60 x 50 cm

69. Sirkő töredéke.
Két sor szöveggel.
55 x 28 cm

70. Kőlap, kereszttel.
A kereszt fölött 168… (?) évszám. A
kereszt alsó szárától jobbra és balra feli-
rásmaradvány
56 x 28 cm

71-83. Oszloptöredékek, pillérfejek.
84. Cimeres sirkő.

130 x 98 cm
85. Sirkő töredéke.

Felirással.
135 x 95 cm

86. Kőszobor.
170 cm

87. Kőszobor.
160 cm

88. Sirkő.
Felirásmaradvánnyal.
135 x 70 cm

89. Sirkőtöredék, két darabban.
A felirás elég ép, minuscula betűkkel.
115 x 40 cm

90-96. Oszloptöredékek, pillérrészek.
97. Oszlophoz tartozó kődísz.
98-101. Oszloptöredékek, pillérrészek.
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CSEMEGI 1955 CSEMEGI József: A budavári főtemplom középkori építéstörténete.
Budapest 1955.
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Tying in with the ongoing reconstruction of Our
lady's church in the Buda castle the State Monu-
ment Rehabilitation and Restoration Centre com-
missioned a documentation of the original
medieval stone crafts of the premises. Our work
was chiefly focussed on condition assessment and
drawing up an inventory since most of the forego-
ing artefacts were dislocated during the major
overhaul carried out by Frigyes Schulek. The pre-
sent paper, which made the introductory chapter
of this documentation, is therefore concerned with
the history of these stone carvings. A number of
hitherto publicly unknown records and photo-
graphs have been studied in an effort to follow the
path of the stone carvings from the unceremoni-
ously discontinued Halászbástya (Fisherman's
Bastion) Lapidarium - where they had originally
been stored - to where the carvings are currently
stored: the basement store-rooms of the Budapest

History Museum and the Lapidarium of the
National Museum as well as the „Epreskert“. Fri-
gyes Schulek who was in charge of refashioning
the building looked to it that the stone carvings be
collected and duly preserved in a building he
designed specifically for this purpose in the
Halászbástya. The former Medieval Lapidarium
of the Capital City Museum was organized by
Henrik Horváth who was in charge of conserving
and showcasing the pieces. However, in 1966, the
Lapidarium housing the then nearly hundred year
old collection was terminated overnight by the
City Council acting on a „Party instruction“.
Except for a few items that made it to other exhi-
bitions, the medieval stone carvings were relegat-
ed to the basement storerooms of the Budapest
Museum of History or the courtyard of the Hun-
garian University of Fine Arts waiting for a
favourable turn in their sorry plight.
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THE HISTORY OF THE STONE CARVINGS
OF THE BUDA CASTLE OUR LADY'S CHURCH IN OUR PUBLIC COLLECTIONS
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1a. Henszlmann Imre és Schulek Frigyes a templom déli falá-
nak negyedik szakaszán feltárt 13. századi kapu előtt, 1874–75.; 

1b. A templom déli falának negyedik szakaszán feltárt 13.
századi kapu újból felállítva az Epreskertben, 2005.

2. Az 1876iki év utolsó napjáig történt földkiásás képe. (részlet,
BTM Kiscelli Múzeum 63.21.72), 1. 13. századi sírkő (MNM
60.293.C); 2. Lyphardus 

3. Paulser sírkövének töredéke (MNM 60.275.C)

4. A Nagyboldogasszony–templom középkori faragványai a
Székesfővárosi Múzeum kiállításán a Városligetben.
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5. A Középkori Kőemléktár I. sz. előcsarnoka részben a tem-
plomból származó faragványokkal. (KÖH 119101)

6. A Középkori Kőemléktár XI. sz. folyosórészének részlete a
templomból származó faragványokkal. (BTM–KO Fotótár 64) 

7. A Középkori Kőemléktár XI. sz. folyosórésze a templomból
származó faragványokkal (KÖH Fotótár 119095)

8. A Középkori Kőemléktár XIV. sz. emeleti fülkéje a templom-
ból származó szobortorzókkal. (KÖH Fotótár 119089)

9. A Középkori Kőemléktár XII. sz. nagy mellékterme a temp-
lomból származó faragványokkal. (BTM–KO Fotótár 81)
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13. Reneszánsz angyal figura töredékei kiállítva a Középkori
Kőemléktárban a Halászbástyán. (BTM–KO 313)

11. A vörösmárvány Madonna a Székesfővárosi Múzeumban.
(BTM–KO 299); 

10. A vörösmárvány Madonna kiállítva a Középkori Kőemlék-
tárban a Halászbástyán. (BTM–KO 299)

12. Reneszánsz angyal figura töredékei a Székesfővárosi
Múzeumban. (BTM–KO 313); 
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15. A Nagyboldogasszony–templom eredeti kőfaragványai a BTM Úri utca 4. sz. alatti pincekőtárában. (2005)

14. A Nagyboldogasszony–templom eredeti kőfaragványai a plébánia kapuljában (2005)




