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tározzák meg, midőn a dolgok lénye-
gére vonatkozó ismereteket várnak 
tőle. A tudomány célja szerinte — és 
itt a mathematikus szól — nem a dol-
gok természetének, hanem a dolgok 
viszonyainak vizsgálata. „A tudo-
mány viszony-rendszer." A dolgok 
viszonyai objektíve adottak és az 
ismerő elmének hozzáférhetők. Meg-
ismerésük vezet a világban uralkodó 
harmónia szemléletéhez és megértésé-
hez. Midőn a különböző viszonyokat 
szavakba foglaljuk, magyarázzuk, ju-
tunk el -a törvény fogalmához, amely 
az egyetemes harmónia kifejezése. A 
tudományos törvény megalkotásával 
tehát az emberi szellem részese lesz 
a nagy világharmóniának. 

Az ilyen felfogáson nyugvó tudo-
mánynak csakugyan meg van a nagy 
értéke, amely őt a bölcselet rangjára 
és magasságába emeli. 

Halász Gábor. 

Budapest műemlékei. (Lechner 
Jenő szerkesztésében kiadta Buda-
pest székesfőváros és a Műemlékek 
Országos Bizottsága.) 

Pest, Buda és Óbuda egyesítésé-
nek ötvenedik évfordulóján örven-
deztette meg a főváros műpártoló 
közönségét annak a jelen viszonyok 
között valóban nagy műnek a meg-
jelenése, melynek hivatása lesz, 
hogy az éber figyelmet felhívja a 
Budapest területén állott, s részben 
még fennálló műemlékekre. Helyi 
kutatóink kiválóbbjai már évtize-
dek óta küzdöttek megmentésük ér-
dekében. Az ő munkálkodásaik, ku-
tatásaik tették lehetővé, hogy a je-
len mű írói aránylag rövid idő alatt 
elkészülhettek egy körülbelül két-
ezer évet felölelő időszak emlékei-
nek bemutatásával. A gondolat esz-
méje a Műemlékek Országos Bizott-
ságában vetődött fel. A mű elősza-
vában Kertész K. Róbert elnök-
helyettes kiemeli, hogy „a műemlék-
ismeret nem öncél, hanem életre-
hívója a hagyományok tiszteletének 
és ezáltal a történetírás és a nép-
rajzi tudomány mellett a nemzeti 
gondolatnak hatalmas istápolója . . . 
A főváros multja legszorosabban 
kapcsolódik össze a nemzet multjá-
val. Budapestnek világvárosi, az 
ország egész területéről ideözönlött 
konglomerát lakossága csak úgy 
válhatik Magyarország fővárosának 
méltó lakosságává, ha a főváros 
nagy multjának emlékein keresztül 

azzal egységesen összeforr. A Mű-
emlékek Országos Bizottsága felis-
merte ezeket az igazságokat, a fő-
város egyesítésének ötven esztendős 
jubileumát azzal kívánja megünne-
pelni, hogy megkísérli a főváros né-
pének kultúréletébe belevinni a mű-
emlékgondolatot és a saját multjá-
hoz való szeretetteljes ragaszko-
dást." 

Ha e mű nem akart volna többet 
elérni, mint e nemes feladat meg-
oldását, akkor is örömmel üdvözöl-
nők. Aki azonban foglalkozott Bu-
dapest multjával és műemlékeivel, 
ismeri azokat az erőfeszítéseket, me-
lyeket Rómer, Divald, Petrik, 
Schoen és mások tettek, az tudomá-
nyos kielégülés bizonyos nemével 
teszi le átolvasás után a kötetet. 

Gárdonyi Albert az első fejezet-
ben Budapest történetét vázolja. 
Feladatát a mű intenciója szerint 
legszerencsésebben oldotta meg. Nem 
szorítkozott a száraz történeti té-
nyek felsorakoztatására, hanem egy 
alkalmi, történeti keret megalkotá-
sára törekedett, hogy a város gyors 
pergésű drámai sorsfordulatai kö-
zepette létrejött emlékeink keletke-
zésére és sorsára a történet éltető 
légkörének elővarázsolásával rámu-
tasson. 

A mű legteljesebb, s önmagában 
legzártabb egészet nyujtó fejezete 
Aquincumról szól. Itt időznénk a 
legszívesebben, de a folyóirat más 
helyén bőven lesz szó Kuzsinszky 
Bálint különlenyomatban is megje-
lent dolgozatáról. Mégis helyén-
valónak tartjuk annak a megállapí-
tását. hogy 35 éves kutatási mult 
eredményeit ily kis keretben össze-
gezni a legnehezebb feladat volt, s e 
dolgozat Aquincum első helyrajzi 
ismertetése régészeti irodalmunk-
ban. 

A román stíluskorszak és a Szent 
Margitsziget műemlékeit Szőnyi 
Ottó mutatja be. Itt kellett megbir-
kózni a legnagyobb nehézséggel, 
mert e korszakból maradt fenn a 
legkevesebb emlék. Ennek oka egy-
részt az, hogy e korban a város még 
nem játszik nagy szerepet; nem fő-
város és nem püspöki székhely, azon-
kívül közrejátszik az a nagy pusz-
tulás, mely ugyan városaink törté-
netének minden századát végig-
kíséri, de itt valósággal nem ha-
gyott követ kövön. Új emlékekről 
nem lehetett volna beszélni, ha 1921-
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ben nem történik négy helyen ása-
tás a Margitszigeten, s ha 1923-ban 
elő nem kerül Óbudán a Szent Pé-
ter társaskáptalani prépostság 
1908-ban felásott romjainak a foly-
tatása. Így is kevés, ami ránk ma-
radt, de ezeket olyan tudós ismerteti, 
aki a román korszak alapos isme-
rője, s az európai román művészet 
viszonylatában mutatja be őket. E 
korszak ingó műemlékei közül 
semmi sem maradt meg a Fővárosi 
Múzeum aquamanile-ján kívül; ezt 
képben ás bemutatja a kiadvány. 

Lux Kálmán a gótikai műemléke-
ket írta le. Az emlékanyag gazda-
gabb a román korszakénál. Váro-
saink építőművészete nagy haladást 
mutat. A fentmaradt építészeti tö-
redékek váltakozva a francia gó-
tika formavilágát tükrözik vissza 
vagy német és olasz hatásra emlé-
keztetnek, de a helyi zamat sem 
marad el, mely helybeli művész in-
venciójának tanubizonysága. Lux 
érdeme, hogy miután a román kor-
szak, valamint később a renaissance 
nem egy emlékét művészi lélekkel, 
teljesen beleélve magát az illető ko-
rok stílusvilágába — rekonstruálta, 
a képanyag műélvezetét is lehetővé 
tette. 

Mátyás renaissance-korának tüne-
ményszerű fellángolásáról és korai 
pusztulásáról Csányi Károly fest 
színes és élvezetes képet. E fejezet-
ben az ismertető a korabeli iparmű-
vészet alkotásait is bevonta tárgya-
lása körébe. Mátyás király eszter-
gomi Kálváriájának, a Bécsújhely-
nek 1487-ben ajándékozott díszser-
leg, az Eszterházy-serleg, a galgóci 
kincstár trónkárpitja, a Corvinák-
ból vett lapok képei nélkül nem si-
került volna a nagy király korának 
finom érzékről tanuskodó magas 
kultúráját szemünk elé varázsolni. 

Mennyire sajnálhatjuk, hogy a 
gótikai emlékek sorában nem talál-
juk hasonlókép egy pár nagybecsű 
budapesti ötvöstárgyunk bemutatá-
sát vagy legalább is felemlítését. 
A budavári Nagyboldogasszony-
templom kincstárából a vizivárosi 
Dlébániára került kehely hazánkban 
a gótikus átmeneti korszak kelyhei-
nek legkoraibb képviselője. Stílusa, 
majusculái a XIV. század első fe-
lébe utalják s Fr. X. Kraus is „Ge-
schichte der christlichen Kunst" c. 
nagy munkájában mint jellemző gó-
tikus kelyhet mutatja be. Ott volna 

még a budaújlaki plébánia kelyhe 
is, mely a Nagyboldogasszony-temp-
lom egykori kincstárának volt a tu-
lajdona (Pulszky, Magyarország Ar-
cheologiája CLXX. tábla). Az érett 
gótikus kelyhek sorában első helyen 
áll, gyöngyös, filigrános díszítésű; 
plasztikus díszei a XV. század má-
sodik felébe helyezik. E két példát 
azért választottuk ki, mert ezek 
nemcsak budapesti műemlékek, ha-
nem az írott emlékek feljogosíta-
nak, hogy helyben, Budán készült 
alkotásoknak tekintsük őket, s a gó-
tikus ízlés jegyében dolgozó hely-
beli iparművészet magas fokra el-
jutó alkotásait lássuk bennük. 

A török hódoltság emlékei követ-
keznek sorra, melyeket Foerk Ernő 
mutat be. Foerk Takács Sándor nyo-
mán nem a korábbi pusztító, rom-
boló pogányt látja a törökökben, ha-
nem megállapítja, hogy „fajroko-
naink, kik. noha testvérharcban 
pusztították az országot, bár idegen, 
de új kultúrát ültettek a régi he-
lyébe". Ezt bizony nem igen írhat-
nók alá. Azt eddig is tudtuk, hogy 
Budán a törököknek jóléti intézmé-
nyeik voltak, vallásra és nemzeti-
ségre való tekintet nélkül ingyen 
ebédeket, nyáron pedig hűtött friss 
vizet és jeget osztottak szét, s a sze-
gényeket minden péntek este ingyen 
részesítették élelmiszerekben. A ke-
reskedelem és ipar felvirágoztatásán 
is fáradoztak; keletiek, rácok, görö-
gök, örmények, zsidók fellendítették 
az ötvösséget, rézművességet, bőr-
készítést, fegyverkovácsolást stb. De 
ami Mátyás király gyönyörű palo-
táit és Buda középületeit illeti, azok 
bizony sanyarú állapotba kerültek. 
A fürdőkön és mecseteken kívül az 
építkezések elé nagy akadályokat 
gördítettek. Ha a XVII . századi 
metszeteken Buda és Pest képe ér-
dekes látványt is nyujtott, de e kép 
valójában csak külsőleges volt, mert 
újat a török nem alkotott valójá-
ban. A török a XVII . század végén 
is a kereszténység legnagyobb ellen-
sége volt, s nem csoda, ha az ostrom-
lók nem voltak tekintettel a város 
épületeire, mikor a várat ágyútűz 
alá vették. Nagy kár, hogy a Karls-
ruheni múzeumban újabban beren-
dezett külön szoba budai török em-
lékeit Foerk nem ismertette, csak 
futólagosan említi. Ide kerültek a 
legértékesebb emlékek, mint a ba-
deni nagyhercegnek, az egyik fő-
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vezérnek z<sákmányrészei. A „Kunst-
chronik" 1921. évfolyamában már 
jelezte a gyűjtemény katalógusát, s 
így idő is lett volna elég a megszer-
zésére. 

Kertész K. Róbert az 1686. évvel 
kezdődő új korszakról, a barokk mű-
vészet koráról számol be. Az ő feje-
zetében találjuk a leggazdagabb 
anyagot, melyet a művek készítési 
korára és szerzőire vonatkozó ada-
tok bő felsorakoztatásával, vala-
mint a művészi stílképződés kidom-
borításának figyelemben tartásával 
forrasztott egységes képpé. A barokk, 
rokokó, copf-stílusának emlékei vo-
nulnak el szemeink előtt. A szerze-
tesrendek épületei, a plébániatemp-
lomok, a Szentháromság- és Szűz 
Mária-oszlopok a török foglalás után 
fokozatosan új képet kölcsönöznek a 
két városnak. A középületek mel-
lett a főnemesség és kispolgárság 
épületei is egymás után díszítik az 
utcákat Mária Terézia és II. József 
városainak arculatát két elemi csa-
pás, az 1810. évi budai tűzvész és az 
1838. évi nagy árvíz egy-kettőre 
megváltoztatja, a barokk-kor építmé-
nyeiből csak a templomok és erő-
sebb palotaépületek maradtak meg. 

Lechner Jenő az utolsó fejezetben 
József nádor korától a főváros egye-
sítéséig terjedő korszak épületei és 
szobrai között vezet végig. Az újjá-
éledő nemzeti szellem, támogatva 
József nádor jóindulatú, megértő vá-
rospolitikájától, európai nagy vá-
rossá fejleszti ki városainkat, első-
sorban Pestet, mely rövidesen Buda 
fölé került. József nádor 1808-ban 
megvalósítja a királyi szépítő bizott-
mányt, s Hild Jánossal egységes 
városépítő tervet dolgoztat ki. Az 
egységes irányításnak nagy hatása 
volt. az új klasszicizmus jegyében 
Pest a X I X . század első felében 
megkapó utcarészeket tud felmutatni 
szebbnél-szebb épületekkel. Hild, 
Pollák, Zitterbarth, Kasselik és más 
legkiválóbb építészek tehetségeinek 
kellett közreműködni, hogy a nagy 
nádor terve, legalább részben valóra 
válhasson. A polgárság érvényesü-
lésre jutásával a klasszicizmus nagy-
vonalúságát az egyszerű, józan, de 
bájos biedermeier váltja fel. A 
XIX. század közepén a romanticiz-
mus kora is lényegesen elhatározó 
lesz a későbbi Pest fejlődéstörténe-
tere. Az 1872. évi X X X V I . törvény-
cikkben befejezést nyert Buda és 

Pest 1849-ben megkísérelt egyesítése. 
Ettől kezdve a közmunkatanács fel-
adata a főváros céltudatos fejlesz-
tése. 

A mű célja nem az, hogy végérvé-
nyesen feldolgozza fővárosunk mű-
emlékeit. Ettől még messze va-
gyunk. A barokk-korszak műemlé-
keire csak az újabb műtörténelem 
irányította a figyelmet, a klassziciz-
mus korának alkotásait sem méltá-
nyolták régebben érdemlegesen. S 
hogy a mű ezen két korszakról szóló 
fejezetei is jól sikerültek, azt szer-
zőiknek egyrészt a barokk formavi-
lággal szemben táplált lendületes 
együttérzése, másrészt a klassziciz-
mus nemes formáiban elmerülő nyu-
godt, csendes áhítata magyarázza. 

E könyvben össze van gyüjtve az 
emlékanyag legnagyobb része, fel-
használva az eddigi irodalom is, s 
ahol évszámhibák vannak, azok a 
régi kutatók tévedésein alapulnak. 
A jövő kutatás számára e munka 
mindenesetre jó segédforrás lesz. A 
képanyag megválasztása kielégítő. 
501 ábrát tartalmaz, s ha a képek 
minden esetben nem láthatók tisz-
tán, az a Fővárosi Nyomda rová-
sára írandó, mely még nem tart lé-
pést más vállalatok magasabb szín-
vonalával. Egy-két épület képének 
elmaradását mégis sajnálnunk kell. 
Ide kívánkozott volna ezeken kívül 
Szentpéteri József ezüstplakettje 
1824-ből, mely a régi pesti lövölde 
homlokzatát ábrázolja s a 369. számú 
tervrajznál szebben érvényesíti a 
timpanon szobordíszítésének meg-
formálását. A maguk nemében ritka 
fafaragások, a Szentlélek-tér 8. sz. 
ház két kapudísze is elmaradtak, 
melyek 1827-ből a régi Zichy-palotát 
mint katonai őrséggel megerősített 
ruharaktárt, s háttérben az óbudai 
plébániát ábrázolják (egyik fafara-
gás a Fővárosi Múzeumban van). 
Amilyen sok a fentmaradt képes áb-
rázolás városaink régi emlékeiről, 
oly kevés a szobrászi megörökítésük. 
Az Országos Képtár Buda vissza-
foglalását ábrázoló fafaragásán 
(Georg Matthaeus Eckh műve 1687-
ből; Arch. Ért. u. f. V. 70. 1.) kívül 
csak a budai Szentháromság-szobor 
két reliefjén találkozunk velük (a 
képanyagból ezek is hiányoznak). 
Ezért ezeket kettőzött figyelemben 
kellett volna részesíteni. 

A könyvet idegen nyelvű kivona-
tok teszik teljesebbé. Nagy Lajos. 
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