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Stat sua cuique dies ; breve et inreparabile tempus 
Omnibus est vitae: sed famam extendere factis, 
Hoc virtutis opus. 

Vergilius, Aeneis X. 

Jelentős állomásához érkezett el a Tanulmányok Budapest múlt
jából sorozata. A tizedik kötetet adjuk most a céhbeli kutatók, a tudományos 
szakkörök és a székesfőváros múltja iránt érdeklődő olvasók kezébe. A tizedik 
kötet önmaga bizonyság arra, hogy ez a tudományos kiadványunk teljesítette 
feladatát : immár nélkülözhetetlen forrásává vált a fővárosunk történetét akár 
részleteiben, akár összefoglalólag kutató tudományos munkálkodásnak, számot
tevő gyarapodást jelentett helytörténeti irodalmunkban és egyben fővárosunk 
múltjának ismertetésével és népszerűsítésével szélesebbkörü kultúrhivatást is 
töltött be. 

Munkára elrendelt emberi sorsunk szomorú végzetszerüsége, hogy a 
Tanulmányok első tíz kötetével nemcsak ennek a vállalkozásunknak első jubi
láris szakasza, hanem egy azzal egyre jobban összeforró, munkás és munkában 
áldozatos emberi élet is lezárult. Megdöbbent és elgondolkoztat a kiszámíthatatlan 
sors végzése, mely már nem engedte meg, hogy Виdó Jusztin, ez a fárad
hatatlan, nagytudású férfi betöltse hatvanadik életévét és ugyanakkor a jól meg
oldott feladat örömével tekinthessen egy olyan munka jubileum-jellegű eredmé
nyére, amely munkát felerészben immár évek óta ő vállalt és látott el lelkesedéssel, 
az egyre tökéletesebbre való törekvéssel. A születési évfordulónak és a jubileumi 
kötetnek ez a véletlen találkozása önként kínálkozott arra, hogy a Tanulmá
nyok tizedik kötetében Виdó Jusztin hatvanadik születésnapjáról meg
emlékezzünk. Ez az elgondolásunk azonban nem válhatott valóra : Виdó 
Jusztin 1943 december 6-án örökre lehunyta szemét, és a jubileumi kötetet 
már csak a sírjára tehetjük le emlékül. 

* 

Dr. Budó Jusztin, a székesfőváros főlevéltárosa a Tanulmányok 
Budapest múltjából 1936-ban megjelent V. kötetétől kezdve kapcsolódott 
bele a kiadványsorozat szerkesztésébe. Ebben a kötetben, melyet a székesfőváros 
Buda visszafoglalásának 250-ik évfordulójára szentelt, mint szerző is közre-



működött. A visszafoglalás utáni első kultúrtörekvésekről irt, — különösen 
Pedagógiai és neveléstörténeti szempontból jelentős tanulmányt. 

Mint író nem volt a szó köznapi értelmében termékeny. Azt mondhatnók, 
szinte szerves rendben sorakoztak benne azok a szellemi tulajdonságok, amelyek 
gátjául szolgálnak a bőtermésü irodalmi működésnek. Pedagógusnak indult, 
okleveles tanár volt, — a szó gyakorlati értelmében tanár, akinek mindig lelki 
gyönyörűséget szerzett, ha tudását átadhatta másoknak. A tudományos kérdé
sekben példás lelkiismeretessége, részletekbe menő, de a lényeget, az egészet 
soha szem elől nem tévesztő pontossága nem tűrt megalkuvást, legkevésbbé 
önmagával szemben. A sajátmaga vagy mások által felvetett problémák mindig 
elmélyedő, komoly tanulmányt jelentettek számára, még az általa valóban 
klasszikus biztonsággal bírt latin nyelvben is. 

Viszont éppen ezek a lelki tulajdonságai és szellemi adottságai, párosulva 
a levéltárnok szaktudásával, kiválóan képesítették a Tanulmányok célkitű
zéseivel indult tudományos kiadvány szerkesztésének nehéz és felelősségteljes 
feladatára. Hiánytalanul latbavetette és érvényesítette is azokat a kiadvány 
érdekében. A közlés szempontjából bírálata alá került dolgozatokat magas mérték
kel ítélte meg. Kiaknázatlan forrásokra való rámutatással, közvetlen irányí
tással és tanácsadással különösképpen igyekezett a dolgozótársakat minél 
behatóbb levéltári kutatásokra ösztönözni és így az elsődleges helytörténeti 
forrásanyagot minél bővebb gazdagságban napvilágra hozni. Arra törekedett, 
hogy a szerzők gárdája egyre bővüljön, izmosodjék, valóságos »Auróra-kör«-ré 
fejlődjék, — ami szavajárása volt. Ezzel együtt járt, hogy erősen szorgalmazta 
a feldolgozandó tárgyak változatosságát. A könyvet becsülő ember szeretetével 
különös figyelmet szentelt a nyomdai munka pontosságának és esztétikai meg
jelenésének is. 

A Tanulmányok Budapest múltjából kiadványsorozata sokat 
köszön Виdó Jusztin odaadó munkásságának. 

Emlékét őrzik az ő szerkesztői közreműködésével megjelent kötetek, és 
kegyelettel őrizzük mi, munkatársai és munkájának folytatói. 

Budapest, 1944 elején. 
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