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Divald Kornél. 
1873—1931. 

1931 március 24-én Divald Kornél, 
a M. Nemzeti Múzeum igazgató-őre és 
régészeti előadója elköltözött az élők 
sorából. Mint műtörténeti író el nem 
múló érdemeket szerzett, fájdalmasan 
korai halálát nemcsak a magyar mű-
vészettörténet érzi meg, hanem a 
néma műemlékek is, melyeket keve-
sen ismertek és szerettek jobban nálá-
nál. 

Divald Kornél felvidéki származású 
volt, mint annyi magyar művészet-
történész. A műkincsekkel teli Felső-
magyarország igézete eltérítette orvosi 
pályájától. Amatőrként, puszta lelke-
sedésből kezdett az épületekkel, ké-
pekkel, szobrokkal és apróbb tárgyak-
kal foglalkozni, amelyekről akkoriban 
igen keveset jegyzett még fel a tudo-
mány. Már első művében — A felső-
magyarországi renaissance-építészet. 
Bp. 1900. — oly anyagot dolgozott 
fel, melynek lokális, magyar zamatá-
ról addig alig tudtak. A pártázatos re-
naissance-szépítés nagy jelentősége ez-
zel a füzetével került a köztudatba. 

Néhány évig ezután Budapest épí-
tészetével foglalkozott. Két könyve 
(A régi Buda és Pest művészete a 
középkorban. Bp. 1901. és Budapest 
művészete a török hódoltság előtt. 
Bp. 1903.) ma is alapul szolgál a fő-
városunk multjával foglalkozó kuta-
tásoknak. Ugyanekkor a sárospataki 
várról és Eperjes templomairól jelen-
tek meg új adatokban bővelkedő mű-
vei. 

1906-ban a Szepesmegyei Történelmi 
Társulat megbízásából jutott hozzá 
egyik legszebb feladatához s írta meg 

első főművét, Szepes vármegye művé-
szeti emlékei címmel, háromkötetes 
monográfiában. Itt jutott először ku-
tató kedvéhez mért, nagyszabású fel-
adathoz. Bejárta a kis szepesi városok 
százait, templomokban és plébánosi 
lakokban, padlásokon, magtárakban 
és orgonakarzatokon soha nem sejtett 
műkincseket fedezett fel. Különösen a 
szárnyasoltárokat fogadta szívébe, 
amelyekkel Szepesmegye határain túl 
is behatóan foglalkozott. Neki köszön-
hetjük, különösen a Magyarország 
csúcsíveskori szárnyasoltárai c. több 
részben megjelent publikációjának, 
hogy a magyar középkor e rendkívül 
becses emlékeire a figyelem ráterelő-
dött. 

Ettől kezdve nagyobbrészt állami 
támogatással végezte kutatómunká-
ját s nagy irodalmi elfoglaltsága mel-
lett arra is ráért, hogy néhány vidéki 
múzeumot úgyszólván az anyagi esz-
közök teljes híjjával s mégis gazdagon 
berendezzen. A bártfai és beszterce-
bányai múzeum Divaldnak köszönheti 
értékes anyagának legnagyobb részét, 
ő gyűjtötte az anyag javát s az ő ön-
zetlen közvetítésének köszönhető az is, 
hogy a Nemzeti Múzeum gyűjteménye 
ma a felvidéki műemlékek szép soro-
zatával dicsekedhetnek. 

A trianoni katasztrófa óta e munka 
értéke megtöbbszöröződött. Azóta 
vámsorompók választanak el az or-
szág műemlékekben leggazdagabb ré-
szétől. Arra kell gondolni, mi lett 
volna, ha Divald nem gyűjti össze s 
nem írja le az anyagot, amíg ez lehet-
séges volt. Ma az ország középkori 
művészetéről alig tudnánk többet, 
mint a nagy kezdeményezők : Ipolyi, 
Henszlmann és Rómer tudtak. 
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Életének utolsó szakában a Nem-
zeti Múzeumban dolgozott. Kutatások-
hoz, barangolásokhoz szokott lénye 
vissza-visszavágyott a Felvidékre. Két 
nagyobb munkában foglalta össze 
gyűjtésének eredményeit; megírta a 
magyar művészet (1927) és a magyar 
iparművészet (1928) történetét. Az 
első Magyarország művészeti emlékei 
címmel dúsan illusztrálva is megjelent, 
az utóbbinak hasonló kiadásában a 
halál megakadályozta. 

Szépirodalommal is foglalkozott. Re-
gényeit és novelláit, melyeket több-
nyire a magyar történet epizódjaiból 
merített, Tarczai György néven adta 
ki. Ezekben a műveiben visszatérnek 
tudományos kutatásainak hősei és fel-
fedezései. Kétfajta érdeklődése a Fel-
vidéki séták c. megkapó útleírásában 
összefog, hogy önéletrajzszerű formá-
ban örökítse meg műtörténeti emlé-
keit. 

Mindez, amit említettünk s a köny-
vek és cikkek légiója, melyre nem tér-
hettünk ki, halvány képet sem nyujt 
arról a veszteségről, amely halálával 
a magyar tudományt érte. Óriási 
anyagismeretével eleven összekötő ka-
pocs volt a Felvidék és a csonka ország 
között. Jóságos, mindig vidám egyéni-
ségét nélkülözni kell a további munká-
ban, mely nem foglalkozhat a magyar 
középkor művészetével anélkül, hogy 
az ő el nem múló emlékét ne idézné. 

Genthon István. 

Defoe. 
Április 24-én volt kétszáz eszten-

deje annak, hogy Defoe (vagy de Foe) 
Dániel meghalt. Neve a Robinson 
Crusoe történetéről szóló könyvével 
lett halhatatlanná, pedig közel kétszáz 
kötetet hagyott hátra: politikai 
röpiratokat, vallási vitairatokat, pam-
fleteket, regényeket, elbeszéléseket. 
Mégis ez az egy volt az, amely akkor 
is a legnagyobb sikert aratta összes 
művei közül s amelyben azóta, vagyis 

több mint kétszáz év óta osztatlanu 
gyönyörködött az egész emberiség 
nemre, fajra és korra való tekintet 
nélkül. Mert a «yorki tengerész meg-
lepő kalandjait» lefordították a világ-
nak majd minden nyelvére és kinyom-
tatott példányszámait csak egyetlen 
másik könyv példányszámai múlják 
felül: a Bibliáé. Robinson története 
meghóditott mindenkit, mintha az 
emberiség második bibliája volna. 
Apa a gyermekének, testvér a testvé-
rének, pajtás a pajtásának adja, mind 
azzal az átsugárzó hittel, hogy szépet, 
gyönyörködtetőt nyujt a másiknak, 
de ez a szép jó is, hasznos is és tanul-
ságos is. 

Nagyon érdekes volna kinyomozni, 
hogy mi vitte rá Defoet e kalandos 
regény megírására ötvennyolcéves ko-
rában. Mert a könyv 1719 áprilisában 
jelent meg, amikor Defoe már abban 
a korban volt, amely a legtöbb ember-
nél a frissesség csökkenésének, a ha-
nyatlásnak a jeleit szaporítja. Pedig 
ő még ezután is tizenhárom évig élt 
és dolgozott. 

Amíg a Robinson megírásáig el-
jutott, hányatott élete, amely maga is 
valóságos regény, a világ számtalan 
képét mutatta meg neki. Több rosz-
szat látott, mint jót, mert örökké 
az igazságért harcolt az igazságért, 
amelynek a jót kell diadalra juttatni. 

Jómódú londoni hentesmester fia 
volt s papnak készült, de kereskedő 
lett. Váltakozó szerencsével fogott 
mindenfélébe, a harisnyakerekedéstől 
a téglagyártásig és mindenbe bele-
bukott. Igazságszeretete, szociális ér-
deklődése, habzó temperamentuma a 
politika felé sodorta. Pártviszályokba 
elegyedett, fölkelésben vett részt s 
annak leveretése után sokáig bujdo-
sott Spanyol-, Francia- és Német 
országban. Visszatérése után Orániai 
Vilmos mellé állt, aki barátságába fo-
gadta és fontosabb politikai kérdé-
sekben a tanácsait is kikérte. 1703-ban 
egy egyházi vitairatáért pellengérre és 
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