
ELŐSZÓ. 

A »Tanulmányok Budapest múltjából« új kötetét bocsátjuk közre. 
Közel egy éve indítottuk útnak az első kötetet, mely, mint elő

szavában leszögezte, »az adatgyűjtést szeretné szolgálni és előmozdítani ; 
ha töredékesen is, de céltudatosan felkeresni a különböző tárgyköröket 
és átrostálni, rendszerezni, eg3^befoglalni a történet tényeit.« 

Az első kötet ma már közkézen forog és maga magáért áll helyt, 
mennyiben te t t eleget ennek az Ígéretnek. Amidőn most a második kötet 
lép a nagyközönség elé, nem lehet más hivatása és szándéka, mint folytatni, 
amit az elkezdett. 

Úgy érzem, amidőn adatgyűjtésről van szó, a folytatás, a tovább-
gytijtés, a rendszeresség és céltudatosság lehet a legfontosabb rendeltetés. 

Adatgyűjtés sohasem lehet elég, még a legjobban felkutatott tárgy
körben sem, hát még olyan elhanyagolt területen, mint a székesfőváros 
története. 

Tisztelet a múlt nagy kutatóinak, akik, ha szórványosan is, ha 
esetről-esetre is, szemmellátható örömmel ragadtak ki mindent, ami új 
tény szemük elé került Budapest múltjáról. Amit eddig tudtunk, ezeknek 
a — sokszor véletlen — adatoknak eredménye. 

A középkor német festőinél látjuk azt az örömet, midőn rájönnek a 
valóság, a jelenségek lefestesének titkaira és képeiket elhalmozzák apró 
tárgyak sorával, melyek a festmény lényegéhez oda sem tartoznak, 
de a festő mégis oda illeszti, mert büszke arra, hogy le tudta festeni. 

Szeretném meggyőzni az olvasókat, hogy a kutató ma is ilyen örömet 
érez, midőn új, eddig nem ismert részletet tár fel a főváros történetéből 
és ennek a benső örömnek, ennek a jóleső adatközlésnek könyve ez a sorozat. 

Amit hoz, az új. Hogy értékes-e, talán nem is tudjuk ma megmondani, 
hiszen hány adatot tesz csak a jövő értékessé, hány ma jelentéktelennek 
látszó részlet válik csak később kivilágló összefüggésekben, később kialakuló 
egységekben számottevővé. 

Kzeket az eljövendő megállapításokat akarjuk már ma szolgálni 
azzal, hogy sokoldalú anyagot tárunk fel és azzal, hogy amit feljegyezvén 



megőrizünk, előbb megbízhatóság szempontjából komoly bírálatnak 
vetjük alá. 

Tulaj donképen nem is lehetne több mondanivalóm: i t t sorakoznak 
egymásután a cikkek és elolvasásra várnak, elmélyedést kérnek. 

Mégis kötelességemnek tartom még néhány szót szólani — a tartalom
jegyzékhez. Már ebből megállapítható, hogy két tanulmány vett olyan anya
got tárgyául, mely az elmúlt esztendő legújabb kutatásai és várostörténeti 
felfedezései közé tartozott. Bz a két tanulmány arról számol be, hogy 
mi történt a várostörténeti kutatások terén, mit végeztünk és milyen 
leleteket hoztunk napfényre. 

Kz is feladatunk : felírni azt,' ami történt, megörökíteni azt, ami az 
idők folyamán eltűnik, összefoglalni azt, ami érték előkerült. A tanul
mányok bizonyítják, hogy valóban értékekről volt szó. 

Még egyet bizonyítanak. Bárhová nyúlunk a várostörténetben, 
nagy meglepetések érhetnek, új gazdag leletek bukkanhatnak elő ott is, 
ahol sohasem vártuk. Kz is azt a vezérelvünket támasztja alá, hogy 
minden méltó lehet figyelmünkre. 

Az első cikk a belvárosi templom leleteiről szól. Aki résztvett a 
bontási munkálatok előkészítésében, amikor először csupán az igazán 
csúf bódéknak városszépítési okokból való eltávolításáról volt szó, tanúságot 
tehet arról, mennyire az eredeti szándékon túl merült fel a széleskörű 
régészeti kutatás szüksége. De tanúságot tehet arról is, mennyire 
éberen kellett már előre készülni arra, hogy esetleg várostörténeti marad
ványok kerülnek napfényre, amelyek a gondatlan munkában könnyen 
veszendőbe mehetnek. 

A székesfőváros illetékes körei tudatában voltak ennek és várakozásuk 
legméltóbb jutalma az a gazdag leletsorozat, mely sejtésüket igazolta. 

Most a leleteket részletesen ismertetve mutatjuk be. Hihetőleg 
restaurálás alá kerül a templom és ma még nem is tudjuk, miképen fog 
mai állapotából kialakulni. Bz a kötet megőrzi a feltárás eredményeit úgy, 
amint előkerültek és minden időkre hiteles összefoglalása lesz a kutatás 
eredményeinek. 

Amikor majd a belvárosi templom történetének megírásánál ezek a 
leletek fogják a legfontosabb adatokat képezni, akkor éri el kiadványunk 
célját a legteljesebben. 

Budapest, 1934. január hó. 
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Színes képmelléklet. 
Freskófestésű kőtöredék jobb- és baloldala a belvárosi plébániatemplomból. 
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