SEENGER ERVIN

A MAI VÁRKERT-RAKPART SZABÁLYOZÁSA 1800 KÖRÜL.
tozott és azt a bölmefalat zárta le, amely a
mai várkert délkeleti részén húzódik a palo
tától a Duna irányában, (»bölme« török szó és
erődítésszakaszt jelent.) Enea Vico 1542.
évi rézmetszetén élihez a bástyához erő
sítve látjuk azt a láncot, amely a Dunát
ellenséges hajók elől elzárta. (Lásd : Kalmár
János cikkét a »Budapest« 1947. évi 9.
számában.) A 16. századtól 1803-ig ez a
bástya minden — a várat keletről bemu
tató — ábrázoláson szerepel, ettől az évtől
kezdve azonban nyoma vész. 1803-ban
jelenik meg u. i. Leyrer József Briefe aus
Pesth . . . c. munkája és az ott mellékelt
Prixner-féle metszeten, amely Budát és
Pestet dél felől ábrázolja, a bástya még
látható. Lipszky János 1810-ben megjelent
térképén, amely rendkívüli gondossággal
még az egyes házak udvarait is jelzi, a
rondellát már nem tünteti fel. így tehát a
bástya lebontási idejét 1803 és 1810 közé
tehetjük. Ezt az időmeghatározást való
színűsíti az írás típusa is, amely már nem a
cikornyás és kövéres barokk írásmód, hanem
a karcsvtbb, a klasszicizmus korára jellemző
kalligráfia. Az is lehetséges továbbá, hogy
a Dunapart e szakaszának a szabályozása
(3/a sz. kép) — aminek céljából a bástyát
tulajdonképpen lebontották — összefügg
József nádor nagyszabású városrendezési
elgondolásával, aminek végső gyümölcse
1808-ban a Szépítési Bizottmány meg
alkotása lett. 3/b képünk már a bástya
nélküli Dunapartot mutatja. Ezen a képen
azonban még valamit látunk, mégpedig a
baloldalon a Fischerthorral jelzett Halász -

A városszabályozást úgylátszik elődeink
nem úgy végezték, hogy egyúttal a régi
épületeket is megóvták volna. Amikor nap
jainkban a Várkert-rakparton sétálunk,
nemigen gondolunk arra, hogy ezen a helyen,
a Lánchíd-utca vége és az Ybl-szobor
között a múlt század elejéig még a közép
kori várfal állott, kapuval és hatalmas
bástyával.
A főváros Történeti Múzeumának terv
tárából három helyszínrajzot mutatunk be,
amelyek abból az alkalomból készültek,
hogy a fenti partszakaszt, az akkori Halász
kapu és a színház közötti Dunapartot sza
bályozták, aminek következtében a buda
vári erődrendszer leghatalmasabb bástyájá
nak lebontása esedékessé vált.
Pontosabb tájékozódás kedvéért vessünk
egy pillantást a Mikoviny-Schmuzer-féle
metszetre, (1734) mely Budát keletről ábrá
zolja. Ezen a metszeten balra látjuk a fél
köralakú bástyát (1. sz. kép.) Mind a met
szet, mind pedig a 2. sz. távlati kép egybe
hangzóan mutatják, hogy a bástya emeletes
volt. Miller F. Epitome . . . c. munkájában
megemlíti, hogy ebben a bástyában Grassalkovich Antal egy vízmüvet helyezett
el, ami facsöveken vizet szállított a kir.
palotába.
Ennek a rondellának pontos keletkezési
ideje nem állapítható meg. Bertrandon de la
Brocquière francia utazó szerint Zsigmond
király építette egy, állítólag itt állott, kőhíd
megerősítésére. Ujabb kutatások alapján
valószínűbb azonban, hogy a bástya a
Mátyás király-féle erődrendszerhez tar
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EpitomeVicissitudinum című alapvető müvé
ben, amely Buda történetét 1760-ig adja
elő, úgy említi ezt a kaput, mint 1726-ban
»noviter erecta«, azaz újraépültet.
A nagy bástya is, meg a Halászkapu bás
tyája is közvetlenül a Duna partján állottak,
a Duna tehát jóval szélesebb volt, mint ma,
amikor a budai és a pesti part szabályozása
lényegesen megszűkítette a folyam medrét.
Ha az akkori helyzetet a mai terepre vetí
tenénk, a bástyák körülbelül a villamos
sínekig érnének.
A Halászkaputól, illetőleg a nagy bás
tyától dél felé (képünkön jobbra) haladva
találjuk azt a színházat, amit általában a
Reischl-féle »fabódé«-nak neveztek — a mai
kioszk kertjének helyén —, ahol a várbeli
karmelita templomnak színházzá alakítása
után is egyideig rendszeres színielö adásokat
tartottak és ahol 1790-ben elhangzott az
első magyarnyelvű előadás Budán.

kaput. Bzen keresztül vezetett az út a
Halászvárosba, ami alatt a Vízivárosnak azt
a részét értették, amely ma a Corvin-tértől
a Lánchíd-utca déli végéig terjed. Ha 2. és
3. képet összehasonlítjuk, akkor megfigyel
hetjük, hogy a partszabályozás nemcsak a
bástyát érintette, (3. kép) hanem a Halász
kaput is kibővítették, még pedig úgy, hogy
a kapu szélessége most már az őt védő bás
tyáig terjed. A kapu és a hozzátartozó
bástyának mai helye a Lánchíd-utca 23. sz.
ház és a Fiumeszálló déli vége között van
és a nagy rondellához hasonlóan ugyancsak
bölmefalat zár le, még pedig azt, amelyet
az előbbitől északra látunk, vele párhuza
mosan. A két bölmefal között volt
a királyi ágyúöntöde, aminek emléke még
fennmaradt az Öntőház-utca nevében.
A Halászkapu egyébként az 1686. évi
visszafoglalási ostromban megsérülhetett,
vagy talán el is pusztult, mert Miller P.
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2. kép. — A bástya távlati képe.

3/a kép. —• Partszakasz a bástya lebontása előtt.

3/b kép. — Partszakasz a bástya lebontása és a halászkapu bővítése után.
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Széchenyi István kerti laka a. Fasorban.

:;

TURÀNYÏ KORNÉL

A FASORI DÍSZKERTEK
A Fasori Díszkertek elnevezés alatt a múlt
században azokat a telkeket értették, melyeket manapság a Damjanich-utca, a Rottenbiller-utca,. a Lövölde-tér, a Felsőerdősor,
a Benczúr-utca és a Dózsa György-út
határol, s ahol a Ráth György Múzeumot,
a Szakszervezeti Tanács és számos szak
szervezet székházát, továbbá több iskolát és
szanatóriumot találunk. I t t alakult ki Pest
első villatelepülése, ennek keletkezését és
fejlődését fogjuk figyelemmel kísérni.;
A XVIII. század második felében az
Erzsébet-városnak és a Teréz-városnak
a Nagykörtiton túl eső része még. homokos
pusztaság. A mai Városliget területének
bef ásítása 1785-ben kezdődött, míg a
Vilma király nő-út és az Andrássy-út
környéke dűlőutakkal átszelt homokbuc
kákkal teli sivár vidék maradt. A várost
a Ligettel összekötő fasor létesítésének tervé
vel először Pest városának 1799 jxílius í>án
kelt szerződésében; találkozunk ; ez a
37*

Városiigetet és ennek környékét huszonnégy
évre Batthyány József prímásnak adta bérbe.
A prímás kötelezettséget vállalt a Liget
befásítására és parkosítására, míg a szerződés
5. pontja szerint a városra várt a feladat,
hogy a Ligetbe vezető utat a határároktól
(ez a Lövölde-térnél húzódott) kezdődőleg
kiépítse, szélein árkot húzzon és két oldalát
fákkal ültesse be. A fák beszerzéséről és
elültetéséről Pest városának kellett gondos
kodnia, míg a költségeket a prímás fedezte
volna. Battyhány prímásnak 1799 október
23-án bekövetkezett halála után jogutódját,
Batthyány Tivadar grófot illették a várossal
kötött szerződés kötelezettségei. A gróf, hűen
a népétől elszakadt, feudális és aulikus
főurak életmódjához, rendszerint Bécsben és
Pozsonyban tartózkodott és a pesti liget
fejlesztésének ügyével keveset törődött.
A fasori település megalapítójának Hülff
Móric Bálint városi tanácsnokot tekint
hetjük (Hülff II. József alatt polgármester is
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volt), akit 1793-ban Pest fejlesztési és szépítési ügyeinek vezetésével bíztak meg. Éppen
a Batthyányak hiányos érdeklődése ösztö
nözte Hülfföt arra, hogy 1799 november 6-án
a Városliget és környékének rendezését
illetően határozott
tervvel
álljon
a
tanács elé. Hülff a július 6-i szerződés
ben tervezett utat négyvonalbau húzódó
nyárfákkal és gesztenyefákkal akarta be
ültetni és az út s a fák öntözésére öt kút
ásását sürgette. Az így létesült fasor két
oldalán levő városi területet egyenlő részekre
felosztva magánosoknak kell eladni. Az érdek
lődők a városi telekhivatalban jelentsék be
igényüket, itt, miután a vételár felét lefizet
ték, a telek tulajdonukba megy át. A vevők
köteleznék magukat, hogy kertjüket bekerí
tik, annak elülső részét húsz ölnyi mélység
ben gyümölcsfákkal telepítik be, míg a többi
részét a lehetőség szerint szőlőskertnek hasz
nálják. A városi tanács 1799 november 9-i
ülésén elfogadta .Hülff Móric terveit, majd
jóváhagyás céljából a királyi kamarához
terjesztette fel. A királyi kamara 1800 január
23-án kelt leiratával a terveket jóvá
hagyta, a telkek értékesítését illetően azon
ban azok elárverezése mellett foglalt állást.
Az elárverezésre kerülő telkek iránt
mindenfelől megindult az érdeklődés. Stáhly
György sebésztanár két fasori telek megvásár
lására előjogot kért magának. A tanácshoz,
majd a királyi kamarához intézett kérvényé
ben elmondja, hogy telkét Somlóból és
Tokajból hozatott szőlővesszővel fogja be
ültetni. Ezzel — őt idézve — a város érdekét
is hathatósan szolgálja. Biztosítson számára
a felettes hatóság két 1200 négyszögöles
telket, ezek a sarokterületek kivételével a
fasor bármelyik oldalán feküdhetnek. Az ár
verési jegyzőkönyv bizonyítja, hogy Stáhly
professzornak sikerült a fasor jobb oldalán
fekvő 36-os és 37-es sorszámú telkeket meg
szereznie.
A fasori parcellák elárverezése 1800 már
ciusában folyt le. Ugyanakkor dobrakerültek
azok a telkek is, melyeken később az Andrássy-útnak a Köröndön túl eső része,
továbbá a Nyugati pályaudvar sínhálózata
és raktárházai épültek. Az árverésben

résztvevők kötelezőnek ismerték el a Hülff féle tervben lefektetett megkötéseket. Telkü
kön csak kerti házat emelhettek, az ár
felét készpénzben kellett lefizetniök, míg a
másik felét legkésőbb tíz éven belül öt szá
zalék kamat mellett. Azok a telkek, melye
ket futóhomok borított tizenöt évre, ahol a
tulajdonos a körülkerítésre kötelezettséget
vállalt tíz évre, az összes többiek pedig öt
évre minden közteher alól mentességet
élveztek. A fasor két oldalán fekvő területet
59 részre osztották fel ; ezek a négy sarok
telek kivételével az egykóró felmérés szerint
mind 1200 négyszögölesek. Később kitűnt,
hogy az eredeti felparcellázás felmérései pon
tatlanok. A telekárak emelkedése a múlt
század hatvanas éveiben újabb felmérést tett
szükségessé s ez megmutatta, hogy az
egyes telkek nagysága nem egyforma, hanem
több vagy kevesebb 1200 négyszögölnél.
A feltételek közzététele után 1800 március
1-én tartották az első árverési napot. A mai
Lövölde-térnél fekvő 2025 négyszögölei
saroktelek volt az első, amit a város elárve
rezett. Kikiáltási ára 101 forint 15 krajcár
volt és hosszas ráígérgetés után a korai
kapitalizmus jellegzetes pesti képviselői,
a selyemszövőgyárukról híres Valero-testvérek szerezték meg; ők 163 forintot
fizettek érte. Az 1200 négyszögöles telkek
kikiáltási ára 60 forint volt. A nagy érdek
lődésre jellemző, hogy a telkek tekintélyes
része 250, sőt 300 forintos árban kelt el.
Az első telektulajdonosok szinte kizárólag
iparosok és kereskedők, ami természetes is,
hisz' az akkor dúló francia háború gazdasági
konjunktúrája elsősorban ezeket a rétegeket
juttatta a vásárlóerő birtokába. Megtalál
juk a vevők között a Pest akkori életében
nagy szerepet játszó gazdag görög kereskedőcsaládokat is (mint a Pellenga, Manoli,
Matzenka stb. családokat). A fasori telkek
értékesítése 3477 forintott hozott Pest
városának, míg a fasori telkek és a váci
temető (a mai Ferdinánd-tér területe) között
fekvő nagy terület felparcellázásából további
23.885 forint folyt be. Az új tulajdonosok
a város áltál megszabott feltételek szerint
telküket szőlőskertté alakították át. Ennek
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* 2. kép; — Döring' József villája.

3. kép. — A Döring-villa terve Kaszelik Ferenctől.

a körülménynek tulajdoníthatjuk, hogy
telekkönyveink ezt a területet a szőlők
között tartották nyilván. Többen vonakod
tak a körülkerítésre vállalt kötelezettsé
güknek eleget tenni. 1810-ben a Szépítő
Bizottmány összeírása szerint még tizennégy
telek nincs körülkerítve ; ezek között a
Valero-testvéreké sem. 1820-ban már csak
két szőlőskertnél hiányzik a kerítés.
A XIX. század első éveiben három tulaj
donosról tudunk, akik fasori szőlőjükön
házat építettek. Leyrer József 1803-ban
mely a korabeli
megjelent munkája 1 ,
irodalmi irányzatot követve szentimentális
levelekben ismerteti Pest nevezetességeit,
szól ezekről. Szerzőnk kocsikázásra visz
minket a 150 év előtti Városligetbe. A fasor
fiatal nyárfái között elhaladva (a fák 1800
tavaszán lettek ültetve) felhívja figyelmün
ket Pichler János kereskedőnek egyszerű
ségével és kedvességével megragadó kerti
lakára. Ezt a villát (mely a mai Benczúr
utca 27. helyén állt) 1838 szeptember 20-án
a hozzátartozó 2400 négyszögöles telekkel
együtt Széchenyi István
vette
meg
1

Levrer Joseph: Die S t a d t P e s t h u n d ihre Gegend
in'Briefen von einem F r e m d e n , Pesth, 1803.

4. kép. — A

12.000 forintért. Az előbb említett épülettel
szemben, a fasor jobboldalán épült Egger
János villája díszes portikuszával és ión
oszlopaival. Matzenka Konstantin kerti
házáról, mely szintén a fasor jobboldalán,
de a városhoz közelebb feküdt, Leyrer
elítélőleg nyilatkozik. Ezt a tulajdonos
kívánsága szerint törökös stílusban építették
és sötétszürkére volt festve. A városba vissza
térve meglepi az utazót a nagy ellentét,
niely a fasori villák szépsége és a Lövölde
térnél kezdődő Pacsirtamező külváros vidé
kies, szegényes házai között fennállt.
A napóleoni háborúkat kísérő pénzromlás
hosszú időre gátat vetett a fasori szőlők
beépítésének. Az 1805. és 1815. közötti
években a tulajdonosok gyorsan váltják
egymást. A módosabb polgárok értéktele
nedő pénzüket az itteni szőlőkbe fektetik,
s azoknak gondozásával keveset törődve,
rövidesen kétszeres áron adják el. Az az 1200
négyszögöles fasori telek, amit a város 1800ban 250 forintért árverezett el, 1809-ben 7000
forintot ért s -1811-ben 12.000 forintért
cserélt gazdát. Az 1816 után bekövetkezett
stabilizációval az itteni telkek értéke 1500,
2000 bécsi értékű forint.

Szepessy-villa.

A fasor gondozásának költségei Batthyány
József prímás elhunytával Batthyány Tiva
dar grófot illették. Mivel a gróf az arisztok
raták szokott nemtörődömségével itt vállalt
kötelezettségének nem tett eleget, a város
földesúri jogaira hivatkozva az 1799-es
bérbeadási szerződést felbontotta (1805).
A fasor gondozásának terhe ezzel a városra
hárulván, a tanács előbb Lehner Mihály,
majd Steiner József csőszöket bízta meg a fák
felügyeletével. A csőszök fizetése évi 100
forint volt, ezenkívül őket illette a helyben
nőtt fű elárverezéséből befolyó összeg is.
Az 1808-ban megalakult, s Pest város
fejlesztését és szépítését célul kitűző Szépítő
Bizottmány, már működésének első éveiben
különös figyelmet fordított a Városligetre és
ennek környékére. 1810 körül megépült a
városligeti nagy vendéglő, körülötte számos
mutatványos bódéval, céllövöldével, kör
hintával. A liget ez időben lett a pestiek
legkedveltebb szórakozóhelyévé. 1814 ápri
lisában — a szezon kezdetén — a ligeti ven
déglő bérlője beadvánnyal fordult a Szépítő
Bizottmányhoz, hogy az a poros és elhanya
golt állapotban levő fasori út rendbehozata
láról intézkedjék. Az út megjavítása nemcsak
a vendéglőbe kijáró polgárok, de a város
érdeke is. A Bizottmány véleményadás céljá
ból a kérvényt Degen Jakab városi mérnök
nek adta át, a megcsináltatás költségeit pedig
a városra akarta hárítani. Degen szerint
a fasori út rendbehozatala kb. ezer forintba
kerülne. Súlyosbítja a költségeket, hogy a
kavicsot az Újépület (a Szabadság-tér helyén
állott) mögötti gödrökből kell a helyszínre
szállítani, mert ami a környéken található,
az útjavítás céljára nem megfelelő. Mivel a
város sem 1814-ben, sem a következő évek
ben a szükséges fedezettel nem rendelkezett,
a fasori út továbbra is elhanyagolt állapot
ban marad.
1817-ben Nebbien Henrik gazdasági taná
csos nagyszabású tervet készített a Város
liget kiépítésére. A terv megvalósítása a
Szépítő Bizottmányra hárult. A költségek
fedezésére Pest városa a liget jövedelmeit
(kocsmabér, csónakázás, a halászat és a lát
ványosságok után szedett díj) a Bizottmány

nak engedte át. A Fasorban nőtt széna
elárverezéséből befolyt összeg ezentúl nem
a csőszök mellékjövedelmét képezte, hanem
a Szépítő Bizottmány pénztárába került.
Brre az új jövedelemforrásra hivatkozva az
1818 január 24-i tanácsülés kimondta, hogy
a fasori út karbantartása és az ezt szegélyező
fák gondozása ezentúl nem a várost, hanem
a Bizottmányt illeti. A Fasorral kapcsolatos
költségek tehát 1818-tól a Bizottmány
kiadásai között szerepeltek állandó tételként.
A francia háborúkat követő elszegényedés
sokáig kerékkötője maradt a fasori szőlők
beépítésének. Az 1800-as évek óta új épít
kezés alig történt. Lényeges változás követ
kezett be az 1830-as évek folyamán. A szőlős
kertek egymásután díszkertekké kezdtek
átalakulni. A tulajdonosok is kicserélődtek :
az iparosok és kereskedők gárdáját magas
állású városi hivatalnokok váltották fel.
I t t vettek telket : Pisztóry Jakab és Rupp
Ignác városi tanácsnokok, Rumbach Sebes
tyén a híres orvos, Polláck Mihály az építész
és 1844 augusztus 22-én Szepessy Ferenc,
Pest akkori polgármestere is. A fasori szőlők
nek úgynevezett »úri negyeddé« való átalaku
lását már az 183l-es telekösszeírás jelzi.
A harmincnyolc itteni telek- és villatulaj
donos közül huszonegynek a Belvárosban,
nyolcnak a Lipótvárosban, nyolcnak a
Terézvárosban és egynek a Józsefvárosban
volt háza. Pest legkiválóbb műépítészei,
mint Pollack, Hild, Kaszelik, Zitterbarth,
Zofahi, szerepelnek a fasori nyári lakok építői
között. A fasor jobboldalán, közvetlen a pol
gári lövöldénél épült 1840-ben Sebastiani
Frigyesnek, majd mellette egy évvel később
testvérének, Károlynak a háza. Mindketten
a Sebastiani kereskedőcsaládnak az örökösei.
Házaik Zitterbárth Mátyásnak, a Pannónia
szálló helyén állott régi Nemzeti Színház
építőjének az alkotásai. Pisztóry Jakab városi
tanácsnok emeletes villája (helyén ma
a Szakszervezeti Tanács székháza áll)
1841-ben épült Kaszelik Ferenc terve
szerint. Ugyancsak Kaszelik a mestere
Döring József kereskedő villájának is ; ez
később mint Csengery-kúria lett ismeretes.
A Dőring-villa mellett annak Bajza-utca felé
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alapraji

eső oldalán állott Szepessy Ferenc villája.
Szepessy Ferenc 1845 tavaszán Hild Józsefet,
a Uoyd-palota és a lipótvárosi plébánia
templom építőjét bízta meg, hogy a nemrég
vásárolt telkén számára villát építsen. Hild
építési tervét a Szépítő Bizottmány 1845
április 10-én hagyta jóvá. Az eddig fel
sorolt villák építőmestereikre jellemző klaszszicizáló stílusban épültek. Pisztory, Döring
és .Szepessy villáját a jellegzetes portikusz
és az oszlopsoron nyugvó tympanou jellem
zik. Építészeti szempontból érdekes Liedemann Sámuel kerti háza, amely Zofahl
Lőrinc terve szerint 1840-ben lett kész.
Hllipszisformájú alaprajza rokokó kasté
lyokra emlékeztet. 1849 májusának nehéz
napjaiban, mikor Hentzi ágyúi Pestet lőtték,
a polgárság módosabbjai fasori villájukba
vonultak vissza, ugyanakkor a pesti nép
a liget fái alatt tanyázott, itt keresve az
osztrák ágyúk lőtávolságán túl biztos mene
déket.
Az abszolutizmus idején a fasori telkek
néhány kivételével már mind beépültek.

A szőlők eltűntek, helyüket díszkertek
foglalták el. Feldmann az 1855-ben ki
adott városleírásában különösen kiemeli
Kolb János városi tanácsnok kertjét, amely
1
—a szerző szerint — »szépségével egyedülálló
Magyarországon«. Pollack Mihálynak kert
jéről és házáról is dícsérőleg nyilatkozik.
A nagy műépítész 1831-től 1856-ig rendel
kezett a fasorban kerttel és saját terve szerint
épült villával. Gömöri Károly gyógyszerész
kertje nemes gyümölcsfáiról volt híres.
A múlt század első felében a fasor két
oldalán kialakult villatelepülés, már a múlté.
A díszkerteket felparcellázták, a régi villákat
lebontották, hogy új épületeknek adjanak
helyet. Ha Pest 1872-es részletes térképét
egyik legújabb térképével összehasonlítjuk,
nem találunk egy fasori házat sem, rnely
Hild és Pollack működésének emlékét hir
detné. De megváltozott a vidék szociális
jellege is, a régi »úri negyed« helyén
ma a dolgozók érdekképviseleteinek, a
szakszervezeteknek a székházai állanak.

6. kép.
Pisztory Jakab házának terve Kaszelik

585

Ferenctől,

\

NAGY LAJOS
1897 — 1946

Nagy Lajos (1897 III. 15—1946 XII. 10), folyóiratunk szerkesztője,
a legutóbbi kötet megjelenése óta eltelt időben körünkből eltávozott.
Elhunyt kutatótársunk, barátunk és mesterünk iránt általánosan meg
nyilvánuló szeretet és nagyrabecsülés kiemelkedő nagyságát az is tanú
sítja, hogy azóta több nekrológ emlékezett meg az Ö értékeiről, de ezek
bősége könnyű és szívesen vállalt feladatommá tette azt, hogy még egy
szer méltassam elvesztett főnököm és szerkesztőnk munkásságát, érde
meit és emberségét, új és más színek és szempontok kiemelésével.
»A bánat orvosa az idő.« Három esztendő telt el Nagy Lajos elhunyta
óta, de mindnyájunk szívében még friss a fájdalom és alig hegedt be az
a seb, amelyet az ő eltávozása váltott ki valamennyiünkben. Vagy
talán elfelejthetnőnk azt p. o., hogy Nagy Lajos központi igazgatása
alatt és irányítása, sőt saját tudományos munkálkodása révén emelke
dett a Fővárosi Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum színvonalára, a
régészeti és történeti kutatói munka terén? A »Budapest Régiségei« az
Ő szerkesztése alatt két kötetben jelent meg (XIII,—1943 ; XIV.—1945).
Ezek nemcsak terjedelmükben érnek fel külön-külön az évkönyv 10—10
legrégebbi kötetével, de tartalmuk sokoldalúságával is fémjelzik azt az
irányító szerepet, amelyet Nagy Lajos iniciativája képviselt a hazai
archaeológia terén.
A mai »fiatalabb« régész nemzedék megilletődve, hálával gondol
Nagy Lajosra, az együttérző jóemberre, a mindnyájunk által szeretett,
aranyszívű jóbarátra. Az »állástalan diplomások«, a »szellemi szükség
munkások« stb. korszakában nem mehettünk hozzá a nélkül, hogy ne
hallgatott volna meg mindenkit és akárkit is baráti megsegítés vagy
bátyai jó tanács nélkül engedett volna el. Egyedülálló tapintattal érezte
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meg, hogy segítenie kell valakin, és az akkori antiszociális szabályokkal
szemben bátorsága és bölcsesége is volt ahhoz, hogy megtalálja a segítés
tartós útjait.
Szinte egyedül állott demokratikus magatartásával is azon a régész
nemzedéken belül, amelybe beleszületett ! Nem követelte meg az úri
»három lépés távolság« betartását senkitől sem. Ásatási munkásaival
együtt izzadott, együtt járta a római erődláncolatot, a limes-t kutató
körútjait a főváros körüli dunaszakaszokon. Velük és fiatal szaktársai
val kollektive megbeszélte a megfigyeléseket, egy volt azokkal étele,
itala és asztala. Eredményekben, meglátásokban és szerencsés ásatási
leletekben dús életpályájának alighanem egyik titka ez lehetett!
Kiemelkedett kora archaeologus-nemzedékéből azáltal is, hogy nem
élt a régi típusú tudós elefántcsont-tornyában, hanem súlyt helyezett
tudománya népszerűsítésére, szívesen adta át gazdag tudása javát a
múzeumot látogató csoportoknak, azok készséges vezetése révén Aquin
cum emlékei között és szívesen származtatta át szaktudását és módszeres
fogásait a legfiatalabb nemzedéknek, ezek türelmes és szakmai irigységet
nem ismerő tanításával, szolgálatkészségével.
Távol állott tőle minden nagyképűség és így szerénységével és hiva
tásérzésével mind behatóbban mélyítette el és szélesítette ismeret- és
problémaköre skáláját, egyben példát mutatott nekünk az önfeláldozó,
szórakozást, sőt esetleg a családi életet is másodsorba helyező tudomá
nyos munkásságra. Nagy Lajostól tanultuk meg, akkori fiatalok, a múlt
társadalmak emlékei — szeretetét is, az igazság kutatása végett.
Azonban az én megilletődött szavaimnál méltóbban beszélnek
Nagy Lajos érdemeiről és munkás életéről az Ö (mintegy másfélszázat
kitevő) tanulmányai, könyvei és egyéb szakirodalmi művei. Nagy Lajos
problémacsoportjai, amelyek terén ásatási és szintetikus eredményeivel
jelentősen előbbre vitte a magyar főváros és egyáltalán a hazai, provin
ciális régészet kutatását, hosszabb felsorolást igényelnek :
A) Az antik zenetörténet (az aquincumi orgona rekonstruálása és
mintaszerű ismertetése) ;
B) Az aquincumi és a pannóniai iparművészet és a díszítő művé
szetek jellege és eredete (falfestés, stukkó, mozaikpadozatok, reliefes
kerámia, áttörtművű bronzok stb.) ;

C) A pannóniai ókereszténység kifejlettsége, elterjedése és szelle
misége ;
D) Az aquincumi dolgozó tömegek mindennapi élete (lakóházak,
majorságok, bennszülött falu-települések, ipari műhelyek, egyszerű
sírok, kőfeliratok stb. rendszeres és tudatos feltárása és tanulmányozása) ;
E) A katonaság és a világbirodalom határvédelmi erődrendszere
(a táborerődítmények, őr torony nyomok, legiófürdő stb. fáradhatatlan
bejárása, kutatása és szakszerű ismertetése) ;
F) Az antik család és az emberi jogok (a collegium-ok. önsegélyző
munkásegyletek vizsgálata);
•
G) Tudománya népszerűsítése, közkinccsé tevése (didaktikus föld
alatti múzeum létesítése a Március 15.-téren, »népszerű« összefoglaló
történeti munkák, múzeumi Vezető stb.) ;
H) Aquincum mint művészeti, kulturális stb. kisugárzási központ,
Dunapentelétől Szentendréig;
1) Az aquincumi ács, üveg, cserépedény- és egyéb agyagipar ter
melési nívója és azok emlékei, különválasztása, mesterei tudásának a
forrásai ;
J) A nyugati (rajna vidéki), szíriai, itáliai, északafrikai stb. hatások
elkülönítése Aquincumban (múmiatemetkezés itt, kölniek kőemlékei,
szír városnegyed és világnézet stb. vizsgálata és ismertetése);
K) A helyi bennszülöttség vallása és nyomai Aquincum szellemi
életében ;
L) A pannóniai út- és kereskedelmi hálózat ; ".
M) Pest város eredete (a Március 15.-téren tábor erődítmény fel
tárása) .
Es mindaddig, amíg a Nagy Lajos munkássága által megnyitott,
illetőleg továbbépített ezen problémacsoportok útjain marad tenni
valónk, mi emlékezni fogunk Nagy Lajos mosolygó és csupaszív alak
jára, egyben mi és utódaink becsülni fogjuk az Ö tehetsége és szorgalma
eredményeit.
Aquincum, 1950 január.
Sz. / .
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NAGY LAJOS IRODALMI MUNKÁSSÁGA
Összeállította: B A K A N Y A I X É BONIS ÉVA

A Baláca-pusztán előkerült római falfestmények második csoportja. Arch. Ért. 39. 1920—1922.
18—24. 1. 1—7. ábra.
Adrien Blancliet, Étude sur la décoration des édifices de la Gaule romaine. Ismertetés. Arch.
Ért. 39. 1920—1922. 128—133. 1.
A. Hekler, Kunst und Kultur Pannoniens in ihren Haupströmungen. Ismertetés. Napkelet.
1923. 561—562. 1.
Hogyan került M. Herennius Pudens sírköve Intercisába? (Wie ist der Grabstein des M. Herennius
Pudens nach Intercisa gelangt?) Arch. Ért. 40. 1923—1926. 114—121. 1. 44. kép.
(300—301. 1.)
Kézműves szerszámok pannóniai síremlékeken. (Handwerkzeuge auf pannonischen Grab
denkmälern.) Az Orsz. Magy. Régészeti Társulat Évkönyve. I. 1923. 42—57. 1. 1—14.
kép. (218—220. 1.).
Bestrafung der Dirke auf einer Aquincumer Mosaik. Mitt. des Deutsch. Arch. Inst. Rom. Abt.
40. 1925. 51—65. 1. 1—2. kép.
Die rőmisch-pannonische dekorative Malerei. Mitt. des. Deutsch. Arch. Inst. Rom. Abt. 41.
1926. 79—131.1. 1—10. kép. XIX., X X . tábla.
Pannóniai római Művészet. Művészeti Lexikon. 1926. 609—611. 1.
A savariai kapitoliumon 1791-ben talált mozaikpadló. (Über einen 1791 auf dem Capitolium
von Savaria gefundenen Mosaikfussboden.) Az Orsz. Magy. Régészeti Társulat Év
könyve. I I . 1927. 100—122.1. l . k é p . (372—375.1.)
A savariai kapitoliumon 1791-ben talált mozaikpadló. (Der am Capitolium von Savaria im
Jahre 1791. aufgefundene Mosaikfussboden.) Vas vármegye és Szombathely város
Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum Évkönyve. 1926—27. 141—159. 1.
(229—231. 1.)
A pannóniai díszítő rendeltetésű stukkó párkányok. (Pannonisch—römische dekorative
Stukkofriese.) Arch. Ért. 41. 1927. 114—132. 1. 40—48. kép. (306—310. 1.)
Az antik mozaikművészeti kutatások ujabb eredményei. (Neuere Untersuchungen und deren
Ergebnisse über die antike Mosaikkunst.) Arch. Ért. 41. 1927. 192—196. 1. (330. 1.)
Pelta díszítés a pannóniai kőemlékeken. (Das Peltamotiv in der Ornamentik pannonisclier
Steindenkmäler.) Arch. Ért. 42. 1928. 68—95. 1. 20—33. kép. (314—315. 1.)
Egy pannóniai terra szigilláta gyár. (Bine pannonische Terra Sigillata Fabrik.) Arch. Ért. 42.
1928. 96—113. 1. 34—36. kép. (315—316. 1.)
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Szécsényi csat. (Die Schnalle von Szécsény.) Arch. Êrt, 42. 1928. 215—22. 1. 102—108. kép.
(346—347. 1.)
:
A dunaszekcsoi keresztény-római pohár. Theológiai Szemle 5. 1929. 158—163. 1.
Magyarország a rómaiak korában. Különlenyomat a »Magyarország Vereczkétől napjainkig«
című mű I. kötetéből 1930. 21—49. 1. 22. képpel.
A brigeíioi vas diatretum. (Vas diatretum aus Brigetio.) Arch. Ért. 44. 1930. 11 —123.1. 82—86.
kép. (284—286. 1.)
Újabb adat a római foglalást megelőző őslakossághoz Szentendréről. (Beiträge zur Urbewohner.
schaft von Szentendre.) Arch. Ért. 44. 1930. 2 4 2 - 2 4 3 . 1. 152. kép. (317. 1.)
A tatai ókeresztény aranygyűrű. (Altchristlicher Ring in Tata.) Arch. Ért. 44. 1930. 243—246. 1.
153—156. kép. (317. 1.)
Keresztény római emlékek Magyarország területéről. (Christlich-römische Denkmäler aus
Ungarn.) Arch. Ért. 45. 1931. 29—42. 1. 19—25. kép. (296—303. 1.)
Két feliratos római kőemlék a Szent Margitszigeten. (Zwei römische Steiudenkmäler der Marga
reteninsel.) Arch. Ért. 45. 1931. 263—266. í. 147-148. kép. (357-358.1.)
Római régiségek Dunaszekcsőről. (Römische Altertümer aus Dunaszekcső.) Arch. Ért. 45. 1931.
267—271. 1. 149—150. kép. (358. 1.)
Gli scavi del Museo di Aquincum. Bull, del Museo dell' Impero Romano 59. (1931) 145—148. 1.
Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. (Die altchristliche Cella Trichora der
Raktárgasse in Óbuda (Altofen).) Az Aquincumi Mi'izeum kiadványai I. 1931. 1 —-74. 1.
1—51. kép. 1. melléklet. (77—99. 1.)
Cives Agrippinenses in Aquincum. Germania. 15. 1931. 260—265. 1. 1 -3. kép.
Ein neues Denkmal der Agrippinenses Transalpini aus Aquincum. Germania. 1932. 288—292. 1.
1—3. kép.
Kerberos-szobrocska az Aquincumi Műzeümban. (Kerberosstatuette im Museum zu Aquincum.)
. Arch. É r t . 46. 1932—1933. 161—163. 1. 89. kép. (212-213.1.)
Az aquincumi orgona feliratos bronzíáblája. Egyetemes Philoíógiai Közlöny 46. 132. 92- 99. 1.
Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. Vezető év nélkül (1933) 1.1. 1. kép.
A második segédlégió nagyobbik fürdőjének maradványa Flórián-téren. (Rudera thermarum
maiorum in cástris legionis II. adiutricis reperta.) Vezető év nélkül (1933) 1—5. 1.
Az aquincumi orgona. (Die Orgel von Aquincum.) Az Aquincumi Múzeum kiadványa. II.
. 1 9 3 4 .
1 — 111.1. 1—99. kép. (115—144.1.)
Pest város eredete. Előzetes jelentés az eskütéri ásatásokról. Tanulmányok Budapest múltjából.
III, 1934. Klny, 1—20. 1. 1—3. tábla.
I ricordi cristiano romani trovati recentemente in Ungheria. Atti del III. Congressi Intern.
di arceologia cristiana. 1934. 293—310.1. 1- 18. kép.
Asztrális szimbólumok a pannóniai benszülött lakosság síremlékein. (Symbola astralia inventa
in cippis incolarum Pannóniáé indigenarum.) Pannónia. 1935. 139—151. 1. 1—6. kép.
(399. 1.) Pannónia Könyvtár 6.
Aquincumi műmiatemetkezések. (Mumienbegräbnisse aus Aquincum.) Dissertationes Pannonicae.
Ser. I. fasc. 4. 1935. 1—40. 1. 1—26. kép. I—IV. tábla. (35—39. 1.)
Pannóniai római művészet. Művészeti Dexikön, 1935. II. kötet. 2 6 4 - 2 6 7 . 1.
Keresztény római ládaveretek Szentendréről. (Gli ornamenti di bronzo di una casetta romána
trovata a Szentendre.) Pannónia 1936. 1—21.1. 1 —17. kép. (150.1.) Pannónia Könyvtár 19.
B u d a p e s t Régiségei X V — 38

Tabán a régészeti ásatások világában. Tanulmányok Budapest nmltjából. IV. 1936. 18—19. 1.
VII—XV. tábla.
Un organo di éta romána. Klny. Aevum 1936. 10. anno 2—3. fasc. 442—444. 1.
Aquincumi vonatkozású kiadatlan feliratos kőemlékek Szentendréről. (Inschriftliche Stein
denkmäler aus Szentendre mit Beziehungen zu Aquincum.) Arch. Ért. 50. 1937.
85—115. 1. 52—65. kép. (215—217. 1.)
A csúcshegyi villa Óbudán. (Die römische Villa auf dem Csúcshegy.) Bud. Rég. XII. 1937.
27—60. 1. 1—23. kép. (301—302)
A pesti ötvöstárgyak jelzése a XVIII. században. Bud. Rég. X I I . 1937. 292—296. 1. 9 képpel.
Az Aquincumi Múzeum kutatásai és gyarapodása az 1923—35. években. Bud. Rég. XII. 1937.
261—275. 1.
Transaquincum címszó a Pauly Wissowa R. E - b e n 2148. 1.
A pesti római tábor maradványai az Eskü-téren. 1937. Rövid vezető 1—32. 1. 21 képpel.
A budapesti tűzoltóság őse. Budapesti Napló 1937. I. évfolyam, 7. szám. 410—414. 1.
Ácsszerszámokból álló tömeglelet az Aquincumi Múzeumban. (Geschlossener Fund von Zimmer
mannswerkzeugen im Museum von Aquincum.) Bud. Rég. X I I . 1937. 155- -178. 1.
2—11. kép. (307—308. 1.)
Gladiátorábrázolások az Aquincumi Múzeumban. (Gladiatoren Darstellungen im Museum von
Aquincum.) Bud. Rég. X I I . 1937. 181 — 195. 1. 1 — 12. kép. (308—309. 1.)
Le grande strade romane in Ungheria. Quaderni deli' Impero. Le grandi strade del mondó
romano. XI. 1938. 1—11. 1. 1. kép.
Pannónia sacra. Szent István Emlékkönyv. 1938. 31—148. 1. 1—90. kép.
A szír és kisázsiai vonatkozázú emlékek a Duna középfolyása mentében. (Les monuments se
ropportant à la Syrie et á l'Asie mineure, dans le cours moyen du Danube.) Arch. Ért.
52. 1939. 115—147. 1. 103—122. kép. (267. 1.)
Az aquincumi ókereszténység újabb emlékei. (Neue Denkmäler des Christentums aus Aquincum.)
Arch. Ért. 1940. I. 245—256. 1. 1—3. kép. XXXIX—XLV. tábla. (256. 1.)
Az aquincumi római díszítőművészet. (Die römische Ornamentik von Aquincum. L'arte deeorativa romána ad Aquincum.) Szépművészet. 1940. 31—34. 1. 3 képpel. (52. 1.)
A bronz kisplasztika emlékei Aquincumból. (Denkmäler der Bronze-Kleinplastik in Aquincum.
Statuette di bronzo in Aquincum.) Szépművészet. IL 1941. 295—297. 1, 9 képpel.
(334.1.) •
A népnevelés és irodalmi élet kialakulásának első nyomai fővárosunk területén. Magyar
Főváros. 1941.
A zenei és színházi élet kialakulásának első nyomai fővárosunk területén. Magyar Főváros. 1941.
Az aquincumi polgárváros tűzoltóságának székháza. (La maison du collége des pompiers
de la ville civile d'Aquincum.) Laureae Aquincenses. IL Dissertationes Pannonicae.
Ser. 11.11. 1941. 182—218.1. 1—15. kép., XXXVII—XL VIL tábla. (218—231.1.)
Les symboles astraux sur les monuments funéraires de la population de la Pannonié. Laureae
Aquincenses. IL Dissertationes Pannonicae Ser. IL 11. 1941. 232—243. 1. XLVIII—LV.
tábla.
A békásmegyeri késő La-Téne fazekaskemence. Arch. Ért. 1942. 160—168. 1. 1—4. kép.
XVI—XXI. t.
Kiadatlan rómaikori eraviszkusz síremlékek Szentendréről. Arch. Ért. 1942. 87—99.1. 1—5. kép.
XV—XVIII. tábla.
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Budapest az ókorban. Budapest története. 1942. I. 1—352.1., TI. 353 -867.1. Különlenyomatok
szerint felsorolva lásd alább.
Az eraviszkusz kultúra emlékei Budapest környékén. Klny. a Bud. Tört. 1/1. kötetéből. 1943.
Budapest az ókorban I. 236—265. 1. 2—4. kép. XXXV—TU. tábla.
Aquincum topográfiája. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest az ókorban. II.
353—385. 1. 6—9. kép. TV. tábla. 2. térkép.
Temetők és temetkezések Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest az
ókorban II. 464—485. 1. 10—14. kép. LXV—TXXIT tábla.
Családi és társadalmi élet Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest
az ókorban. II. 525—578. 1. 15—22. kép. LXXV—LXXXIII. t.
Művészeti emlékek Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest az ókorban
II. 579—650. 1. 23—30. kép. LXXXIV—CHI,. XVI—CXXII. tábla. /
Gazdasági élet Aquincumban. Klny. a »Budapest Története« 1/2. kötetéből. 1943. Budapest
az ókorban. II. 651—669. 1. CIV—CV. tábla.
Aquincum és a késő római védőrendszer. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest
az ókorban. II. 747—764. 1. 31—36. kép. CXXVI—CXXVIII. tábla, 1. térkép.
Kereszténység és kontinuitás Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2: kötetéből. 1943. Budapest
az ókorban. II. 765—778. 1. 37—39. kép., CXXIX—CXXX. tábla.
Dirke bűnhődése az Aquincumi mozaikon. (II supplizio di Dirke su un mosaico di Aquincum.)
Bud. Rég. X I I I . 1943. 77—102. 1. 1—22. kép. (498—499, 1.),
A középkori Kelenföld (Tabán) rómaikori hagyatéka. (Die Reste des mittelalterlichen Kelenföld
(Tabán) aus der Römerzeit,) Bud. Rég. XIII. 1943. 447—462.1. 1—23. kép. (567—568.1.)
Az Óbuda, Laktanya-utcai felhagyott zsidótemető sírkövei. (Te lapidi sepolcrali del vecchio
cimitero di Taktanya-utca in Budapest.) Arch. Ért, 1944—45. 118—134. 1. í. ábra.
XTIX—LXII. tábla. (134—136.1.)
Egy pincelelet az aquincumi polgárvárosból. (A cellar-find in the Aquincum civütown. The
problem of the pannonian clay lantern-tower.) A világitótornyócskák kérdése. Bud.
\
Rég. XIV. 1945, 155—196.1. 1—37. kép. (197—201.)
Zöldzománcos római dísztál Budáról. (Te vase de luxe à glacure verte de Buda.) Bud. Rég.
XIV. 1943. 283—300. 1.. 1—17. kép. (301—302.1.)
Egy sisciai terra szigilláta gyár termékei Aquincumban. (Prodotti di una fabbrica di terra
sigillata di Siscia ritrovati ad Aquinco.) Bud. Rég. XIV. 1945. 303—328. 1. 1—22. kép.
(329—331. 1.)
A budai hegyvidék újabb szórványos leletei. (Recenti ritrovamenti sporadici di sepolture nei
dintorni di Buda.) Bud. Rég. XIV. 1945. 535—556.1.1—25. kép. — (557—560. 1.)
Pest város őse. »Budapest«. 1945. 2. szám. 4 5 - 4 7 . 1. 10. képpel.
Az aquincumi orgona. »Budapest«. 1946. 6. szám. 233—235. 1. 4. képpel.
A pilisszántói későrómai sír. Magyar Múzeum. (A Tate Roman Grave of Pilisszántó.) 1946.
áprilisi szám. 4—10. 1. 1 - 3 . kép. (40—41. 1.)
Az Eskü-téri római erőd. Pest város őse. Budapest szfőv. várostörténeti monográfiái. 17. 1946.
1 — 113. 1. 1—84. kép.
Hálós díszítésű üvegserleg utánzata a budakalászi őrtoronyból. (L'imitation d'un vase diatrète
retrouvé au burgus de Budakalász.) Bud. Rég. 1950. 535. 1. 1—4. kép. (540. 1.)
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GARÁDY SÁNDOR
1871-1944.

• Garády Sándor, Buda művészetének és történetének egyik leglelke
sebb kutatója, 1944-ben az ostrom idején bombatalálattól beomlott
házban pusztult el, szaporítva a fasiszta vérengzések ártatlan áldozatai
nak sorát.
Kitűnő kutatót vesztettünk Benne, akinek ásatásai művészettörté
netünk egyik legelhanyagoltabb, dilettantizmustól és szellemtörténeti
eszmefuttatásoktól meghamisított területére, a budai középkorra derí
tettek fényt.
Nagy jelentősége gyakorlati módszertanában és a tudományos
munkához való viszonyában van. Ásatásait a legpontosabb leletfelvétel,
a legegyszerűbb anyag értékelése és minden idealista felfogástól mentes
feldolgozása jellemezte. Munkáját mint nyugdíjas mérnök, minden
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte.
Rövid életrajza régészeti munkásságának világosabb megértéséhez
is elvezet. 1871-ben született. Érdeklődése először a műszaki tudományok
felé vonzotta, mérnök lett, majd nagy vasútépítkezésekben vett részt.
1903-tól a kereskedelmi minisztérium vasúti és hajózási osztályán dol
gozott a hatalmas iramban fejlődő közlekedésen. Több komoly műszaki
tanulmánya jelent meg a közlekedés kérdéseiről.
Beutazta Európa jelentékeny részét, innét származhatott érdeklő
dése a művészet és régészet iránt. Régészettel már mint idősebb ember
kezdett foglalkozni, azután, hogy még tetterejének teljében nyugdíjaz
ták a forradalomban öntudatosan vállalt szerepe miatt.
Érdeklődése először Árpád sírjának kutatása felé fordult, ezen a
tárgy választáson még a dilettantizmus érződik. Kutatásai később már
helyesebb irányba terelődtek. A történeti teljességhez, a kis és szerény
leletek különös megbecsüléséhez munkásságának későbbi idejében jutott
el. Eletének egyik kiemelkedő műve a Hidegkúti-úti Mátyás-kastély
feltárása. A magyar renaissance e kiváló emlékének feldolgozásán a
további évek folyamán állandóan dolgozott. Ásatásai Buda topografiájá5,96

nak és történetének számos pontját tisztázták : Óbuda, Svábhegy Városkút, Tabán, Rudas-fürdő, Csalogány-utca, L/Ogodi-utca, Budakeszi-út, Szép Juhászné stb.
Garády Sándor jelentőségét azok a kutatások emelik ki, amelyek
a legegyszerűbb néprétegek anyagi kultúrájának feltárását tűzték fel
adatul és amelyeknek kezdeti szerény eredményei kiinduló pontul szol
gálhattak az archeológia új törekvéseihez.
G. L.
GARÁDY SÁNDOR PONTOSABB TANULMÁNYAI
Az óbudai filatórium. Klny. a História 1932. évfolyamából. 1—29. 1. kép.
A Hidegkúti-út 48. sz. telken jeltárt nyéki templom. II. Klny. az Arch. Ért. 1934. (XI./VII.) "
kötetéből. 165—169. 1.
Ásatások az óbudai Lepold-téglagyár mellett. Klny. az Arch. Ert. 1936 (XLIX) kötetéből.
88—96. 1. 50—59. kép.
Az Obuda-Csiícshegyi dűlőben a 20.841 j2. hrsz. telken kiásott két honfoglaláskori sír. Klny.
a Tanulmányok Budapest múltjából -IV. kötetéből. 1-—4. 1. XVI—XVII. t.
Az Aquincum-brigetioi-út felkutatása, az óbtidai aranyhegyi árok mentén. Klny.. a Laureae
Aquincenses I. 1938. kötetéi)ől. 1—5. 1. LXXXVL t.
A budai (óbudai) káptalan alapítása. 1940. Klny. Tanulmányok Budapest múltjából
VII. kötetéből. 1—24. 1. 2 térképpel.
Mátyás király budanyéki vadászkastélya. Budapest. 1941. 1—8. 1. 10 képpel.
Budapest szföv. területén végzett középkori ásatások összefoglaló ismertetése. 1931 —1941.
I. rész. Egyházi maradványok. Budapest Régiségei X I I I . 1943. 170—252. 1. 1—48. kép.
Agyagművesség Budán a törökkorban. Klny. a Budapest Története III. kötetéből. 382—
401. 1. 37—40. kép. CXXX1V—CXL. táblák.
Budapest szfőv. területén végzett középkori ásatások összefoglaló ismertetése. 1931—1941.
II. rész. Világi célt szolgáló építmények. Budapest Régiségei XIV. 1945. 1—43. kép. 399—447. 1
Ásatások a békásmegyeri ú. n. Pusztatemplomban és környékén. Budapest Régiségei. XV.
449. 1. 1 — 11. kép.
GARÁDY SÁNDOR NYOMTATÁSBAN MEG NEM J E L E N T KÉSZ MUNKÁI
Mátyás király budanyéki vadászkastélyának részletes ismertetése.
Buda Nyék község templomának részletes ismertetése.
Az óbudai (Miklós-téri) selyemgombolyító (deglomatorium) története.

G A R Á D Y SÁNDOR ELŐKÉSZÜLETBEN M A R A D T MUNKÁI
A Bécsi-úti ásatások (Fehéregyháza) kutatásának ismertetése.
A svábhegyi Városkút és Béla király kútjának, valamint a velük kapcsolatos középés Tvjkori vízvezetékek maradványainak ismertetése.
,
Az óbudai F"ehéregyháza, Árpád sírjára vonatkozó írásos vagy nyomtatott adatok a
XVIII. századig.
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TOMPA FERENC
189 3 — 1 9 4 5

Abban a nagy veszteségben, amely Tompa Ferenc halálával a magyar
tudományt érte, osztozik a Fővárosi Múzeum is, amely egyik leg
megbecsültebb külső munkatársát gyászolja az Kihunytban.
Szinte hihetetlenül hangzik, hogy az az életvidám és életerős ember,
tanítani mindenkor kész lelkes tudós, akinek a természet rendje szerint
még munkás évtizedeket kellett volna élnie, akinek — elvégzett munkájá
ból megítélhetően — még sok-sok valósításra váró terve lehetett és
volt is, többet nem dolgozik és istenáldotta tehetsége nem állhat többé
a magyar ősrégészeti kutatás és az újabb generáció nevelésének szol
gálatában.
Akkor és úgy pusztult el, mint a világcsodálta főváros, amelynek
mindig készséggel állott szolgálatára. Abból az ezer és ezer bombából,
gránátból és aknából, amely Budapest egyes részeit romhalmazzá változ
tatta, neki is jutott egyetlen repeszdarab, amely ostromparancsolta
kötelességének teljesítése közben halálra sebezte és 1945 február 9-én
kínos halállal megölte.
Tompa Ferenc meghalt. Félbenmaradt munkáit senki se folytatja,
senki se fogja befejezni, de élni fog azokban, amelyekkel az ősrégészeti
szakirodalmat gazdagította s élni fog azok emlékezetében, akiket ő
vezetett be az ősrégészet tudományába.
Munkássága a mienk is volt. A Fővárosi Múzeumé és a főváros
közönségéé. Nekünk is jutott bőségesen abból a gazdag tudásból, amellyel
készséggel állott rendelkezésünkre ásatásainknál és a múzeumi munkánk
ban. Azok a tudományos vállalkozások, amelyek az utolsó tizenöt év
alatt soha nem látott és nem remélt módon alakot öltöttek, nem nélkülöz
hették szaktudását és munkabírását.
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Dolgozott a Tanulmányok Budapest Múltjából gazdag sorozatában,
megírva röviden, de égészen újszerűen őstörténelmi monográfiánkat. 1
Bő részleteket közölt a Budapest Régiségeiben ősrégészeti leletanyagunk
ból,2 amelyet már előbb is beleillesztett abba a nagy monográfiába,
amelyet elsőként írt a magyar őskorról s amelyet külföldi folyóirat
vitt el — a magyar régészet szegénysége miatt — a magyar kiadványaink
sorozatából. 3 Bs dolgozott —--utolsó nagy munkájával 4 — Budapest
történetének írói gárdájában, a tőle megszokott kitűnő megfigyeléssel
és éles logikával, kimutatva, hogy Budapest területének története már
az őskorban is egy az egész ország területének történetével.
: Ezekkel a munkákkal írta be nevét a mi külön tudománytörténe
tünkbe, amely megjelenés szerint elkülönül ugyan, de sohasem akar más
úton járni, mint az egyetemes magyar tudományosság.
. T o m p a Ferenc tudományos munkássága bizonyítja ezt a legjobban,
amely még akkor is országszerte érvényes megállapításokat tett, amikor
a főváros és környéke egy-egy régészeti problémáját világította meg
a települési régészet évtízezredekre világító fáklyájával.
. Bs most ez a fáklya lefelé fordulva hamvad. Hamvad,-de el nem alszik.
Elevenen tartják azok a gondolatok, amelyek Tompa Ferenc fővárosi
vonatkozású munkáiban tovább élnek és tanítanak, még akkor is, ha
egyes megállapításait már régen túl fogja haladni az általa lerakott
alapokon továbbfejlődő tudomány.
Gondolatainak éltető- és tanítóerejét hálásan ismeri el a kortárs és
késő évtizedek mulya is hálás lehet érte az utána következő nemzedék.
A Fővárosi Múzeum és a Budapest Régiségeinek szerkesztősége
kegyelettel őrzi nagyrabecsült munkatársának nemes emlékét.
—r —s.

i Budapest Őskora. Tanulmányok Budapest Múltjából. IV. kt. 1—16. 1.
2 Adatok Budapest őskorához. I—77. Budapest Régiségei. X I I I . kt 13—19. és XIV. kt.
9—29. 1.
3 25 Jahre Urgeschieht s j or schung in Ungarn 1912—1936. Bericht R. G. K. 1934—35.
S. 27—127.
4 Budapest az őskorban. Budapest története. I. 1. 2— 134. 1.
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GÁRDONYI ALBERT
1874—1946

Igen nagy tudású, széles látókörű, történészt vesztettünk el
1946 október 23-án Gárdonyi Albert ny. szfőv. levéltáros személyében.
A »Budapest Régiségeidnek is munkatársa volt, mint ahogy úgyszólván
minden történelemmel foglalkozó folyóiratban megjelentek alapos tanul
mányai. A hetvenkétéves, ősz tudós munkáinak gazdag sorozatát végig
tekintve a múlt század polihisztorai elevenednek meg emlékezetünkben.
Érdeklődése nagyon sokoldalú volt. A század elején mint a Fővárosi
Könyvtár alkalmazottja sokat foglalkozott népkönyvtárak szervezésé
nek és fejlesztésének kérdésével, társadalmi és közgazdaságtani problé
mákkal s az aktuális szociálpolitikával. A Fővárosi Levéltár szolgálatában
sokoldalú munkásságának középpontjába a főváros történetének tanul
mányozását állította. A »Budapest" történetének okleveles emlékei«
című nélkülözhetetlen forrásgyűjtemény kiadásában a munka legnagyobb
részét ő végezte el. Rendszerező és szervező tevékenységével magas
színvonalra emelte a Fővárosi Levéltár tudományos munkásságát.
Nyugalomba vonulása után tovább folytatta kutatómunkáját s a régi
érdeklődési területei, oklevéltan, pecséttan, társadalomtörténet, köz
gazdaságtan stb. művelése mellett számos újabb tanulmányt szentelt
a főváros múltjának felderítésére. Ezek legnagyobbrészt a »Tanulmányok
Budapest múltjából« című várostörténeti sorozatban jelentek meg.
Történetírói munkásságának alapelve az igazság keresése volt,
sohasem kalandozott el légbőlkapott elméletek világába, hanem állításait
kézzelfogható okmányok, műemlékek és tárgyak ismeretével támasztotta
alá. Az élet valóságától nem szakadt el, foglalkozott többek között Pest
város kereskedelmi életének fejlődésével s a szövőipar budai meghonosí
tásának ügyével. Külön tanulmányt szentelt 1919-ben a »Magyar jako
binusok története« megírásának s megállapította Martinovics és társai
vértanúhalálának pontos helyét a Vérmező területén.
A kifogyhatatlan szorgalmú kutatót, a valóságot kereső történészt
s a főváros múltjának sokoldalú búvárlóját gyászoljuk benne.
B. B. É.
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9. k é p . Vázlat a középkori

Szombat-Piac-térről

és környékéről,

az itt fennállott

házak tulajdonságainak

feltüntetésével.

1

10. kép.

- A közékori Mindenszentek-

(Hátsó-, Német-, Posztómetö-, Nyirő-) utcájában fennállott házak tulajdonosairól.

kép. A középkori Szent György és Zsigmond-tér környéke az itt fennállott házak tulajdonságainak
I I .. ké

feltüntetésével.

