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NOVÁK DANIEL 
179&-1849 

Noválk Dániel az első magyar művészeti ITO. Életéről igen ke
veset ItudU11!k. Szinnyey1 mint akademikus arehitektust emliti, a 
Művészeti Lexikon szerint Budán a viz- és építészeti főigazgatóság 
rajzolója volt. Halála 1849. május 29-én következett be, s a budai 
vizivárosi temetőben temették el 51 éves korában.~ Újabb szakiro
dalmunk nem foglalkozott vele. Zádor Anna azt tartja róla,3 hogy 
őt még nem lehet a művészéttörténészek közé számítani, s ezért csu
pán a nevét említi meg. 

Enrnelk a hallgatásnak oka van. Findura Imre Képzőművészeti 
Szemlebeli cikkében4 világosan látja Novák Dániel sorsának és 
munkája hatástalanságána>k tragikumát. Ez a cikk Novák Dániel 
halála 30. évfordulója alkalmából jelent meg 1879-ben. Olyan idő
pontban, amikor a 48-as hazafias hangulatot a 67-es kiegyezés szel
leme váltotta fel. Novák Dánielt ugyanis Görgey haditörvényszék e 
:í:télte halálra mint "Hentzi konstabler'·-jét. Az ítéletet végre is haj
tották a Vérmezőn május 29-én. 5 

Ftndura elismeri, hogy Novák úttörő mu.TJkát végzett cikkei 
megirásával, amennyiben érdeklődést akart kelteni a képzőművészet 
iránt. De :kortársai nem voltak ilyen megértőek. 

Életmlmkája összeállításában egyetlen kiindulási alap az a nagy
számú cikk, amelyet 1831 és 1848 közt a pesti lapokba írt magyar 
és német nyelven. Ezeket az írásokat leggyakrabban Novák Dániel 
architektus névvel és eimmel, német lapokban néha Novák, máskor 
Nowaek helyesírá...'Sal szignálta. Egyetlen egyszer fordul elő, hogy 
D. von Nováknak írja magát alá." Ez nemesi származá6ra vallana, 
ami azonban nem valószínű. Ez a származási szempont ma egyálta
lán nem látszik fontosnak, de fontos volt akkor, és polgártál"'..aihoz 
való rossz viszonya azt mutatja, hogy nem tudta áttörni a nemesi 
társadalom erős előítéletét. Az aláírások közt más szabálytalanság 
IS akad. Egy Béesben megjelel"1:t cikke Dr. Nová..~ Arehitektnek tün-



teti fel,' de ezt még Vásárhelyi Pál is nyomdahibának minősíti, 

pedig ugyancsak nem volt jóakarattal mérnök kollégája iránt.' 
Máskor meg Dániel kere:sztnév helyett Ferencz kerül a lapba/' 

holott ugyanez a cikke Novák Dániel aláírát.."Sal már a Honművész
ben is megjelent. 

Munkássága mérhetetlen szorgalomról tesz tanúságot. Több 
mint 200 cikke jelent meg, igaz, hogy gyakran kétszer is lek:özölt2 
l..l-gyanazt. Témáiban is szívesen visszatér ugyanarra, mindemellett 
oly sokoldalú, hogy az ritkaságszámba megy, még akkor Ls, ha a kor 
polihisztor műveltségét tekintetbe ve::..;Szük. Főképp technikai, mű
vészeti és város- vagy természetleíró cikkei vmmak, de még mező
gazdasági tanácsadással is foglalkozik itt-ott. 

Életrajzi adatokat csupán cikkeinek egyes mondataiból tudunk 
kihámozni. A Hasznos MulatBágokban említi, hogy Bécsben Peter 
Nobile tanítványa volt a képzőmüvészeti akadémián,'o s ekkor töl
tötte ott életének legtSzebb és legédEsebb 11apjait.ll Lehet hogy mesz
szebb itS járt. Cikkeiből nem lehet tLsztán kivenni, hogy mit vett át 
külföldi szaklapokból, mi a közvetlen élmény, és mi a régi emlék. 
amiről esetleg feljegyzéseket készített. Valószínű, hogy 1838-ban 
N ém.etországban és Ausztriában utazhatott, Regélőbeli dkkei leg
alább is erre vallanak. 1840-ben újból járt Németországban, Regens
burgban, és bejárta a készülőfélben levő Duna-Majna-csatorna te
repét. Elragadtatása határtalan. Valószínűleg ekkor járt MünchEl1-
ben is, ahonnan az épülő múzeumok leírását hozta magávaP~ Emel
lett állandóan számontartotta a francia és angol műszaki eseménye
ket és cikkeiben ezekről is beszámolt, vagy legalább is utalt rájuk.!;: 
Több alkalommal rövidebb cikket írt a bécsi Allgemeine Bauzeitung 
építészeti lap terjesztése érdekében. 1·' 

1829 óta élt Budán, mint a budai építészeti igazgatóság elő
adója. l;, Ez az általa "Referent"-nek nevezett munkakör magyarázza 
meg, hogya két város fejlődését oly élénk figyelemmel kítSérte. Az 
előadó kötelestSége, hogy saját kerületében minden épülő házat meg- 'l~i! 
r;ézzen: útépítésnél mintát kell kapnia és a munkát el1eYlőriznie: l. 

foglalkoznia kell a vízellátás (kutak), fásítás, városrendezés kérdé
"eivel.''' De Novák többet tett kötelességénéi. Nemcsak saját terüle· 
tével törődött. hanem az egész városban <szem előtt tartotta az új 
épületeket, 3.Z út javításokat és a város szépülését. fejlődését. Véle-
ményt nyilvánított a ::-J emzeti Színház, a Lánchíd, az alagút. város
rendezés, csatornaépítés, és vasutak megépítése ügvében. Előadói 

minőségében jelentéseket tett és tervekkel állt elő. A Pesther Hand
lungszeitungban megjelent cikke szerint1

, Buda fejlődésében, szé
piHésében nagy SZel"epe volt az ő fáradhatatlan munkásságának is. 



20 év alatt elérte, hogy a Bástyasétányt akácfákkal fásitották, és 
hogy az utcákat részben gyalogjáróval egészítették ki. Lehet, hogy 
idővel hivatalos hatásköre kiterjedt. 1846-ban az thlői úti kaszárnya 
építésénél ő volt a hivatalos előadó. (L. No. 220.) 

Emellett a festészet iránt is igen érdeklődött. Sok cikke fog
lalkozik külföldi neves művészek képeivel, a berlini, drezdai. bécsi 
képtárral. Állandó vágya, hogya hazai közönség ízlését fejlessze, 
látókörét tágítsa. A külföldhöz képest elmaradt kultúréletiinket 
igyekezett emelJü, növelJ1i.1s 

Ilyen ikulrurterjesztő, népmüvelő írásnak tartom technikai cik
kein ek nagy részét. Megmagyarázza a nagyközönségnek a hídépí
tés eljárásait, a vasutak szükségességét és hasznát, lelkesedik a tu
domány újításaiéT't. (HimJő elleni oltás. hőmérő, mikroszkóp, luág
nestü. villamosság. a hídépítés újabb technikai eljárásai, vasútépí
tés stb.)l!' Megtanít ja olvasóit a partvédelem. az útépítés. a kútfúrás 
stb. gyakorlati eljárásaira és elmé1eti szempontjaira. A Jelenkor 
1832. évfolyamában még arról is érü:sülünk. hogy a "magyar kir. 
építők ormány hivatalnál ... már több 116na9 ót;} tartatik tanítás 
azon Ti:.3zt Urak számára. kik mindeddig honi nyelvünket nem b2-
szélték. A tanítást Novák Dá.niel. akad. müvé.sz. főépÍtőmester és 
hydraula tartja minden díj nélküL hetenként a kirendelt órákb3.:1. 
máris tapasztalható sikerrel." Lehet. hogy ebben hiúsága is közre
ját5zott, luint adakozásában is. Tény azonban. hogya hangász
elIye3ületi nyilvános éneki.sko;állak eg;: 310 frt érték ü sirenion nevü 
ha21,96zert ajándékozott. amit a Jelenkor hírlapihg llyugtázott.~n 

Amiko!' az állandó pesti színház gondolata felmerült. áttekin
tÉst adott a színházépítés fejlődéséről. egyes híre"ebb külföldi szÍ?1-
házépületek ismertetésével és leírásával.~l Ő !113.ga is ké5zített ter
vet az új színházhoz. és ezt a város be:'séí ré:;zén. az Új piacon akarta 
volna felépíteni. 22 

CS8dálatos, hogy eza mozgékony sze'llemü. aktív mémök nem 
tudott a reformkorban nagyobb megbízásokat kapni. Szécher;~'i 

valószínüleg nem is ismerte. Tasnerhez írt leve!ében 1836. febr. 28. 2
:; 

említi. hogy egy bécsi lapban olvasta Novák cikkeit. amelyek a fő
hercegnek nem tetszettek. Széchenyi arra kéri Tasnert. tudja meg 
ki ez a Novák? ,.Szólítaná fel ön Vásárhelyit. hogy olvasn á el Ja
nuár 22. sz. bécsi úiság cz:~keit Nováktul! ki az a Novák? Vás2r-· 
helyi írjon erről nékem. A Főherceg ... úgy látom igen restellt e 
eze.n czikkeket.'·~' 

További kapcsolatukról nem tudunk. Széchenyi Naplóiban 
ugyan többször en-~1ít Novákat (de keresztnév Délkül), és semmi sem 
mutat arra, hogy ez a budai mérnök lenne."' Nem tudjuk Vásár-
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helyi referált-e Széchenyinek Novákról ez utáIl a fel\SZólítás u tán. 
Ha igen, akkor valószínűleg Széchenyi és Novák kapcsolatát telje
sen e1vágta. Két évvel később ui. (1838-ban) emlitett cikkében szinte 
dühösen támad neki Nováknak, egy újabbbécsi cikkének megjele
nése alkalmából. Vásárhelyi itt Novákat plágiummal vádolja, és 
cikkeit tudatlanoknak bélyegzi. 8. 2S 

Feltehetőleg Novák nem volt sima modorú, kellemes ember. 
Erre enged következtetni az a bécsi újságcikk, amely a főherceg 
rosszallását vonta magára és Vásárhelyihez való viszonya is. Ezt a 
feltevé5ünket Barabás Miklóssal folytatott éles hírlapi vitája még 
jobban alátámasztja. Mint már említettük, Novák ízlése külföldi 
példákon nevelkedett, állandó összehasonlításokat tett, és az itthoni 
fejlődést német, angol, francia stb. eredményekhez viszonyította. 
Nem követte Kazinczy példáját, akí elnéző volt a Benge magyar 
irodalommal szemben csak azért, hogy nekilendüljön, fejlődjék. No
vákot szigorúsága ellentétbe hozhatta honfitársaival. 2. Mivel soka t 
foglalkozott tEestőművészettel, szinte természetes, hogy kritikákat 
írt a meginduló pesti Műegylet kiállitásairól. l840-ben ismerteti a 
Honművészben az e15ő lüáJlítást. Kritikája józan és elfogulatlan. 
Helyteleníti, hogy a Ferenczy István-féle nagy Mátyás-emlékművet 
nem unutatták be gipsZil1lÍntában, hiszen ez az egész országot annyira 
érdekelte és foglalkoztatta. 25 A festészet terén pedig kifogásolta a túl
nyomórészt idegenbó1 importált képek tömegét (Ausztria, Német
ország), és kevesli a szereplő magyarok számát. Érdekes, hogy Alt 
Rudolfot magyarnak számítja; igen nagy elismeréssel nyilatkozik 
róla. A cikk végén megjegyzi Barabás Miklós Galambpostájáról, 
hogy rajzhibái vannaJk. Az írás hangja nem támadó, teljesen tárgyi
lagos,. sértőnek csak azt talá:lliatjuk, hogy Pest e1ső festőjét mellé
kesen eniliti Bok más között, s akkor is hibáira hívja fel a figyel
met. Barabás, aki ekkor művészete és hírneve tetőfokán állt, nagyon 
megsértődött a :bírálat llÚatt. A Galambpostát különben is jó művé
nek tartotta. Önéletrajzában azt írja róla, hogy még kétszer meg 
kellett feslenie (nyilván, mert annyira tetszett), és a Műegylet meg
vá!Sárolta és kiállította. Novák kritikájára durva és fölényes hangOD 
fele1t,2g amire Novák kissé esetlen szellemeskedéssel írja meg vi
szontválaszait. 

Ezek az adatok bizonyítják Novák embertársaihoz való rossz 
viszonyát. Az a tény, hogy a Nemzeti Színházhoz készült terveiről 
még csak nem is hallottuJl.1):,3o hogy a Grassal.1):ovich hg. gödöllői 

parkjához készült terve nem való.:,lllt meg,n és hogy a nagyváradi 
őrültek házához készült terveiről még CBak azt sem tudta, mi lett 
belőlük,32 'l1ÚJnd azt mutatják, hogy nem igen volt kortársainak dé
delgetett kedvence. 3

:: 
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Világnézeti f.elfogásáról a Hasznos MulatságokbEln közölt jegy
z·eteik adhatnán3.k felvilágosítást, iha ezek nem ragaszkodaának a 
kor általánosító, ma frázisnak ható szólamaihoz. Ezek a Novák 
rnunkaköréből annyira kieső kis eszmefuttatás c':-\: két lehetőségre 

engednek kövebkeztecni. Lehet, hogy munkatársa volt egy ideig a 
fent említett lapna.l{, s írnia kellett bármit, amiveiJ. kitölthette az új-
ságot, vagy ami.vel az akkori érzelmes közönség kedvében járhatott. 
Másik ilehetőség, hogy szűkös anyagi körülményei kényszerítették 
ilyen írásúkra, hiszen családos ember volta, bár az 1830-as évek írói 
honoráriumáva:J. nem sokat lendíthetett élete során. 

Sokkal érdekesebb ek Pesttel és Budával foglaLkozó cikkei. Mint 
mérn ökemb er, mint a partvédelem felügyelője"" és mint az építé
szeti bizottság felügyelője, sokat jött-ment a két városban és kör
nyékén. Kirándulá.sairól több cikkében számol be.::n Hészletesen le
írja a J ózsd nádor-'kori királyi várat, külsőleg és b első2 eg, sőt tech
nikai, mérnöki szemmel nézi az épületet. Építőanyagok méretek, 
számok tömkelegéb ől hontakozik ki maga a palota. Ugyanilyen lel
kes odaadással írja le ikocsin vagy gyalog megtett kirándulásait Pest 
és Buda környékén. Óbuda, Kiscell a gyakori kiindulási pDntok, 
innen a Mátyáshegyre, sőt egész Solymárig is eljut. Máskor a Vá
wsmajor, LipótmeZő, Laszlovszky-major, Kalmárfi-major útvonalon 
egész Zsámbékig és Pátyig utazik. Kisebb séta a Svábhegy, János
hegy, Szép Juhászné, Hárshegy, Zugliget. A pesti olda-lon is el.J,:alan
dozik. Beszám~l Üllőről, Csepelről, Vecsésről, sőt l\!Ionorról is. Mind
ezeket a kirándulásokat nem irodalmi formában írja 'le, hanem km
távolságokkal, adatokkal, épületleírásokkal. Ivóvízről. kOCSH'.ákról 
szóló hasznos utasításokkal teletüzdelt írások ezek, inkább Baede
kemek válnak be, mint útleírásnak. Érdekesen írja le a dunai mal
moka't Vác felé mentében. és hírt ad a békásmegyeri forrásróL 
amelynek vizét már Öbudáig vezették. 

Fővárosurl,,-~ fe.ilődé~ét nagyon a szívén viselte. A művészi élet 
[·ejl€sztése érde,kél::2n nagyon sürgette egy müvészeti akadémia (fő

iskola) felállítását, amely a kiállítások zsürizését is végezhetné. 
Ennek érdekében irt 1833 és 40 közt ismételten a bécsi akadémiáról, 
ahol ő maga is végzett, aztán egy elvi cikket a könyvtárakr-ól és aka
démiákról, végülbec~Bmpészi ezt a számára kedves gondolatot a 
Hasznos Mulatságok "Mulatságos adatok" c. rovatába, ahol azt írja: 
"Pesten is kellBne olyan QTIűhatóság, amely a művésze~-\: tervei felett 
ítélkezik addig is, amíg Akadémia alakul."'" 

Gazdasági fej;ődé:;ünk is nagyon érdekelte. A vasutak. a Sz€
ged-Pest közt épit2ndő csatorna, olyan kérdések, amelyekre töb
ször is vÍ3szatér. 8B Alagútterve egyenesen szenzációsnak mondhat:5, 



amellyel kortársait jóval megelőzte. Novák nemcsak a ma meglevő 
alagút megépítését ajánlotta, hanem a Duna alatt is alagutat ter
\~ezne, a "kéte:'" híd helyett. Ez az alagútálma már 1837-ben nyil
vánosságra jut'Jtt.:;c, Lehet, hogy a londoni Themse-híd építésének a 
hatása alatt, de gondo':aLival mégis megelőz minden~üt. Megelőzte 
Vizel' Istvánt, aki 1845-ben jutott arra a gondolatra, l10gy a Lánc
bd építé3i nehézség·eh megtakaríthatták volna egy Duna ahtti abg
út építésével.'" Még él. Pe.3ther Zeitung is eli;;mel'i Novák elsőbbs2-
gét:l1 

A "kétes híd" a Lánc;1idat je:enti. Ké~e::n2'\: valószínúleg azért 
bl'totta, mert oly hosszú időn át vajúdott a kérdés, s végső dC2.1-
tésben ise:lentétes vélemények harca küzdött. Novák sokat fog
lalkozott a kérdéssel.'" Mikor Hoffmann és Madersprach tenTeit ki
<~:lították a Fehér hajó vendégfogadóban 1838-ban, nem lelkese::lés
sel, hanem kétellyel fordul a kérdés felé. Sz.erinte a: szel'kezet nem 
bírná el a tehel'próbát. és véleménye szerint az egészet fel kellene 
előbb építeni a Vérmezőn, he'gy szilárd talajon lehessen kipróbálni. 43 

A híd kél'Clé'se 5::>kat fog13.1koztatta. Ismertette a lánchidak komtruk
cióját á1talában, és behatóan leírtót a Lánchíd megépítését megelőző 
óbudai búvárharang leere3ztését. '" A legnagyobb gondossággal és 
részletességgel figyelte meg az €seményt. Hasonló gonddal és mér
nöki pontossággal iEmertette a .,Vidra·' kotró múködését is.'" min
denlitt sz·emelőtttwtva a hasznos. t!:lkarékos szempontokat is. A 
Dunából kiemelt kavicsct ui. a környék út javítására akarta \'::>lna 
felhasználni. A Lánchíd-építés folyamatát állandóan figyelemme1 kí
sérte a Pesthet' Zeitungban, amelynek munkatársa volt. 1846 és 4g 
közt gyakran közöl ilyen tárgyú ci:kkeket. 

NDvák Dániel alakja ll11egérdemli. hogy a: téljes ismeretlenség
ből kiemeljük. A reformkor budapesti mérnöke volt, aki 20 éven 
keresztül küzdött a két város szépülé:séért és fejlődéséért. Építész
mérnök volt, aki a városrendezés kérdéseit, az egyes épületek eme
lését szívén viselte, de ezen túlmenően, minden múvészi és kultu
rális (könyvtár, a:kadémia) és gazdasági kérdést lelkesedéssel támo
gatott. Megszámlálhatatlan cikke bizonyítja, ~10gy a nagyközönség 
kultúráj ának, tudásának emelését mennyire fontosnak tartotta, hogy 
'l magyar viszonyokat jól ismerte, és hogy keserú glumyal is tudott 
ostorozni, azt a következő pár sora mutatja: "Több könyvünk van, 
mint olvasón.lz ... , több zsebkönyvünk, mint zsebünk, több meste
rünk, tanítónk. mint ta nítván:yunl:\: , több c~il,-os tárczánk, mint 
bllérunk.""U 

Ez a keser(iség azonban n2m akadályozta meg abban, hogy 
munkáját kitartóan és le~kesen végezze évtizedeken keresztül. 



Felfogása nem kapcsolódott a magyar hazafiak nézeteihez. Bécs 
kultúráján nevelődött szempontjai jozefinista nézeteket érleltek meg 
benne, amelyek szerint Pest-Buda a nagy birodalom virágzó váro
sává fejlődhetnék. II. József személye több cikkében is foglalkoztatta. 
A Regélőben 1834-ben cikket írt arról, hogy az uralkodó visszautasí
totta Buda szoboremelési .kérését, ez II. J ózser szerénységét és mér
tékletességét mutatja. 1835-ben ugyancsak a Regélőben megjelent 
cikke II. József fennkölt gondolataira és élete tragikumára nmtat 
rá. (No. 57.) 

Ez él: felfogás vezethette Novák Dánielt élete végső megtévelye-. 
déséhez, amit honfitársainak ellenséges viselkedése csak előmozdít
hatott. 

(Itt mondok köszönetet Darvas Istvánnak .aki Novák Dánielre 
vonatkozó ada.tait rendelkezésemre bocsátotta.) 

~I 



NOL'ák Dániel nwnkássága 

Egyetlen köny"ve: 

1. Hajdan-, közép- és újabbkori híresebb képírók szobrászok 
's rézmetszők életrajza. Buda. Egyet. 1835. XXX. 280. 5. 
Ismertetése megj. Tud. Gyűjt.· 1835. XI. 117-120. Horválh 
István tollából. 
Rövid iYsmertetés: R9.jzobtok 1835. 262. 

Budapesten fellelhető cikkei: 

1833 Társalkodó 

1834 
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.) Vizm.érő. 33-35. 
A budai és pEsti dunai vízállás 1330-:-\:2 közl. 

3. A cs. és kir. egyesült képzőmüvészeti .~kadémia Bécsben. 
53-54, 88-90. 

4. A' bida.1uól. 64-65. 
5. A cs. kir. képtár (Gemalde Galerie) Bécsben. 89-90. 
6. A' Nemzeti 'beváltó-ban.l): Bécsben. 121-122. 
7. Eszterháza herczeg' várkastélya Kismartonban. 141-143. 

Ismertetés. 
8. A poly'"vechniklU11 Bécsben. 189-191. 
9. Parthenon és pantheon. 233. 

A kettő közti kiUÖnbség. 
10. A hidakról. 253-254 .. 257-258. 

A Pest és Buda közt áiJítandó állandó hieL·ól. 
11. Diadal-'kapuk. 317-318. 

A római diadalkapuk. 
12. Hajdan 's újabbkori képÍl'ók és szobrászok. 345-346., 

386-388. 

Hasznos Mulatságok 

13. Fasina építés. II. 57-61., 70-71. 
A pal"tépítésnél hasmált rőzsefol1adék haszná.ról. 



14. Chaussé-e. II. 74---77 .. 85-88. 
Az útépítés techníkájána.!\: magya:·áLa:~,. 

15. Játékszin. II. 105-110., 127-128. 
A színházépítés rö-,id tÖl"té:1e~e. _-\ ko:"abe2i hÜ'€$ színi1áz
épületek felsorolása. 

16. II. József császár ércz-lovasszobra. II. 133-136. 
~-\ bécsi császá!:szobo:~ részletes iSlnert€t2S€. 

17. Malmok. II. 137-141., 156., 157-159. 
_-\ malmok technikai oerel1dezése. 

18. Hol 's mikor lesz szinházunk Pestel1? II. 171-176. 
4-\ _:.;zL111áz cl:lelyezé~ér,)l. _~ B21yá~'ost tar:.ia 1112gfelelőJ1ek. 

19. Utazás' sikere. II. 189-193 .. 197-198. 

20. Földek 's rétek kiszári,ása 's megáztatása. II. 204---207., 
209-212. 
:.vlagyarnrszág "'\:-izei: :evezetÉSüJc Hasznos nö\-ények (fá~\.) 
ne:11 engedE;;: a földet elpcsványosodni. 

21. Ész. II. 220-222. 
E.lmefuttatás az emberi Ész,'6L 

-)-) Tempeamentl14"'TI. II. 244-247. 
ri. 3zangvini..:';:us, kül€riku.3. nlelall~..:oli~us. Jlegmatlkus renl-
peramentum magyaráza:a. 

23. Ép it Ől11 ú,· ész. II. 273-276., 282-285. 
}\ külföldi régi nagy épít€sze~. EZ7k ke;>zettsége. 

2·:±' Művészi l11egtisztel-;:·2t.és. II. 313-317., :=l35-3-36. 
VII. Pius pápa És Be,'nini le-,·elezÉse. Má.s példák építésze:; 
királyi kegyeire és kitüntetésére. 

25. Törvényszék épület. II. 361-366 .. 371-376 .. 377-382. 
A .. bécsi törvé!1yszék építése. 

H on iriii vész 

26. West Benjamin. 267-268. 
27. Bergl József. 402-404. 
28. Jahn F"laxmanll. 410-412. 
29. Rézmetszés. ·,]35-436. 

30. Borromeus szt. Károly egyház Béosben. 451-452. 
31. Középkori festésZ€t. 595-596., 603-B04. 

32. Az új vá.rkapu Bécsben. 627-628. 

Regélő 

33. Carrier János. I. 165-166. 
A francia forradalom vezé:'e Lyonba.:,. 17S-i-oen kivégeztek. 

11 



34. Cserny. I. 210. 
Petrovics GYÖ1'gy szerb hazafi. aki egész életében a törö!, 
ellen küzdött. (1770-1817.) 

35. Válasz. L 368. 
'Idézi II. József 178-i-ből való válaszát, mel:vben Buda lako
sainak szoborállítási kéreimét visszautasítja. 

Társalkodó 

36. Túz-gömb. 37-39. 
~~ lneteorckrúl. 

31. Bányász~t. 149-150. 
38. Építőigazg&tóság Budán. 181-182. 

A 'dzépítési és építészeti iJli,-atal szen'ezetél1ek részletes is
ll1ertetése. 

39. Cs. kir. szülő- és d",jkaház Bécseen, 249-230. 

40, Cs. kir. Terézia Lovaglóakaclémia Bécsben. 291-298. 

4l. A' vizekről. 369-314" 379-380. 
Tenge;'ek,foly6k, tm'a1-;:. 

1835 Hasznus Mulatságok 

42, Tréfahírek és paródiák. II. 295-296 .. 300-304,. 309-31:2 .. 
317-320.. 326-328.. 329-33,L 342-344.. :330-352 .. 
364-368., 402-401, 
Pest fejlődésére vonatkozó túlzó hí.rek, amelyek elúbb-utóbb 
mégis csak megvalósultak Ezekben az írásokban so};: akasz
tófahumor is \'2.11. 

43. Vidra gőzerőmű. II. 397-399. 
A kotrógép mükődésének pontos lei:·ús:1. 

Honmíivész 

44. A b€rlini kir. színház. 156-157, 

45. Szobni.szat. 250-253. 

46. A festészet nemei. 258-260 .. 266-268. 

47. Bécsben a múvé.szeti akadémia rendszRbásai. :275-217 .. 
282-285 .. 289-293. 

48. Borromini, 356-358 .. 370-373. 
49. Színezés. 434-431. 

A iestészetl'őL 



1836 

Regelő 

50. Arnolcl és Laland. 118-119. 
Arnold Kristóf (1646-1695) asztror .. ómus. 
Laland József (1732-1807) matematikus. 

51. lVIajomharc. 135-136. (Különfé:e.) 
Indiai népszokás. 

52. Halley. 214-215. 
Angol csillagász és matematikus. (1656-1742) 

53. Vízözön Plauenban. 258-293. 
1834. VII. 22-én a szászországi város .feJ.höszakaciás é, a 
SYTa folyó é:Tize következtében látott kúrt. 

54. Herschel. 325-326. 
Német matematikus és csmagász. 

55. Eneke. 3;')8. (Élet-tört.) 
Német csillagász. (1791-1865.) 

56. Rendkívüli jelenetek. 334-335., 350-351. 
100 éVE·n túl élő emberek, szokatlan nagy szél. hőség stb. 

57. 2-dik József végső napjai. 683-585. 
A császár megíratj,,:. epitáfiumát. Eg~"et!en te:Té, sem vihette 
keresztül. T0n1et-é-se. 

TÓTsalkodó 

58. Magyal'országi nagy tavak. ~14-215 .. 217-:218. 

Hasznos Mnlatságok 

59. Hévmérő. L 45-48., 53-56., 6:2-64. 
Teclmikai használata. fajtái. Celsius. Réaumw'. Fahl"enheit át-
számításai. . . . 

60. Magyarország térsége és fölc1abroszai. I. 162-156., 170-
171. 
~\IagYdr té~·}\.épek ismertetése a XVI. 'sz.-tól. A Duna iel:11érése 
1820-ban kezdődött. ehhez a budai obszelTatórium adta meg 
a bázist. . 

61. Folyóvizek szabályozása. r. 196-200., 202-208. 
Technikai n1ó.gyarázat. 

62. Honthorst, Jordaens. Teniers, L 322-325 .. 332-33;3. 

63. A Duna folyam IVIoklv2: és Orsova közt. L 355-360. 
Dunai út leí:"ása hajózási szen1p::n1tbó~ Bud2~:esttó~ O:::so-'láig. 

63 a Utazús a' Oi.l c1 ai hegyekben. I. 372-374 .. 377-378. 
Óbuda: K1scell. ::\1 átyásh€ gy . :\Iás al~\:a~on1111éll S-\~á'ohegy. Jú-
nosheg~". Szép .Juhászné stb. 

13 
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64. A' fürdőházakról néhány szó. L 395-400 .. 406-408. 
A római fürdők, a XIX. sz. fürdőlehetöségei, az oroSz fürdö", 
és a n}iltvízi (folyóvízi) fÜl·dés. 

65. Néhány szó akönyvtárakról 's müakadémiákról. II. 
45-47 .. 52-55. 
A velencei és bécsi könyvtárak. Az akadémia szó magYat'éí.
zata. a festőa:kadémiák ismertetése. 

66. Egy pillanat az örültek' házára. II. 108-112. 
A bécsi őrülteklházának leírása. 1831-ben I"'o,'ák Dániel maga 
is készített terveket a nagy\;áradi Őrültel;:házához. amelyrtíl 
azonban nem tudja, létre jött-e. 

67. Buda vidéki utazás. II. 209-213 .. 219-222 .. 227-231., 
235-240 .. 246-248. 
Kkándulásck leírása. Óbuda-Solymár-Vál'oEmajol'-Lipüt
mezö~Laszlovszky-major~Kalmárfi-major-Zsámbék - Báty. 
Vál-CsepeI-Tárnok stb. Sok érdekes részlettel. 

68. Duna melléki utazás. II. 290-296., 299-304 .. :i05-311. 
A dunai malmok részletes leírása. Pest és Buda ismertetése. 
amint V,ác ,felé teszi meg az utat. A békásmegyeri forrás ,-i
zét Óbudáig ,·ezetik. Az óbudai Grempl-malcm. 

69. Caracciak' festményei a' Belvedere-ben. II. 326-·328. 

Honmíiuész 

70. Tibalcli Pellegrino. L 339-341. 

il. IvIaurer Hubel't. 1. 411-412. 
Osztrák res tb. 

72. Sirani és Fm'ini. L f'/0-'/73. 

73. Guel'cino. IL 291-292. 
í 4. Rebell és Cignal·o;i. IL 619-621. 

Pesther HcmdlullfjsZ('Íillilfj 

75. Die Vidra zu Alt-Ofen. 1-2. 
A.. kotrógép n1üködé.3éne~\:. leírása. A kikolOrt kavicsOL ö 

Buda ~k.örnyéki utak javítaséra kellene !'el:>.asználni. .--\7. eltür:.', 
Aquincum. A Duna mee1:'ének yáltozé.sa:. 

76. Ansichten 'jbel' eine stabile Brücke z'.\·ischen O[2n Ul',::'l 

Pesth. 65-66 .. 69-71.. 73-75 . 
. ~ régi hajóhid2-k. .l\z állandó híd hE·lye a iol~·éHnépité.; 
szempontja bóL Összehascnlítás fnmc:aországi hicbkkal. _; 
hídvém igazsagtalansága. 

77. Landesvermessung von üngarn. 1:29-131.. 1.33-15·1.. 
157-158 ... 141-142. 
:vIagyarország térképeinek története. 



183, 

78. Etwas über die Fahrstollen. 385-386 .. 389--391.. 
Vizitárnák építése. Nyugat-európai és orosz péld:í.k 

Regélő 

79. Sirani és Furini. 770-772. 
:!.\'Iegjelent a Honmüvészben is. No. 72. 

Társalkodó 

80. Színházak elrendezése. (Egy architektus előadása szel·int.) 
177-179., 181-182 .. 185-187. 
A színházépületek története. 

Wiener Zeitung 

81. FelseDmassen in der Geg~nd des .. eisernen Thores". (Mit
getheilt in der Pesther Handlungszeitung) Jan. 22., 25., 27,. 
febr. 3. 
A yaskapui Duna-szakasz szabályozásáról. 

Hasznos IVIulatsá[Jok 

82. Budai vál'kastély, L 49-53., 57-64, 
A budai \'á:· rövid történeLe. Ismerteti a Jó;:seI nádor korabei: 
épület és kert minden részletét. Jegyzetbe11 közli Rausch
mann József budai órás szerződését a palota ü:őszerkezetlí 
é;'ájáról. 

83. Kecskemét. I. 113-120. 

84, Schönbmnn' jelességei. II. 81-86., 89-94 .. 102-104. 
85. Bécsi cs. residenczia. II. 125-127 .. 131-135., 137-141. 

Bécs müemlékei. 

3(i.A. vasUtak' hasznosságáról néhány szó. II. 174-176., 
179-184 .. 188-192, 

87. Hazai ügy, II. 269-272 .. 277-230. 
A Lá:nchíd-tárgyaL:ísckkal kapcsolatban me,S';magya:'ázza a 
lánchídépítés lényegét. Ajár..lja, hogy a . .!,étes híd" helyet, 
alagutat építsenek a Krisztina\·árcsban. 

83. Folyamok' 's csatornák' vízemésztései. II. 239-293" 298-
303. 
Teclu1ikai cikk, kimutatással a világ 11ai5yobb folyamain:ú 
...-ízmelL"'1yiségérőL mélységérőL sebességérő: ,tb. 

39. Szállítási mód v3:Sutakoll. II. 317-319 .. 324-327 .. 346-
351. 
A mozdcny gépezetének mag,-arázata. 

1.) 



16 

90. Figyelmeztetés. II. 383-384. 
Az Allgemeü1e Bauzeitung bécsi épitészetí lap hirdetése. 

91. A' mÚltról '5 jelenről egy-két szó. II. 399-400. 
Az újkor lalálmányainak dícsérete: 'himlőoltás, mikroszkóp, 
mágnesW, ';illamosság, hídépítés (pes:i lánchíd). vasút stb. 

Honmiívész 

92. Hajózási csatomák iránti néhány szó. 41-45. 

A pest-szegedi c:;atornf:építés te1'vei';e1 kapcsolatban a csa
tomaépítések technikai kérdéseiről. 

93. Néhány szó a fogházakról. 57-61. 
Külföldi fogi1ázak. Légfü:~st ajánL a:11e:y A:1gliában már 
használatos. 

94. A' színházak beLső és külső beo5ziásáról néhány szó. 
131-133., 139-140., 147-148., 153-156. 
Altalános gondolatok a színházépítésről. Majd a pesti német 
színház építéstörténete és részletes lei,·ása. 

95. Honi ipar. 162-163., 170-171. 
Budai és pesti mechanikusok és ól'ások munkásságának is
rne~~tetés-e. 

96. Helyes festvények a' bécsi cs. k. képüü·ban. 219-220., 
244-245. 
Egyes képek iSl11"2rtetése. 

97. Hazai kastélyok. 225-229 .. 234-235. 
A gödöllői és fóti kastély és kert leírása. A gödöllői Grassal
kovich-parkhoz Novák Dániel is készített ten·eket. 

98. Kórházak ehendezése iránti vélemény. 250-25:3.. 258-
260. 
Külföldi ;(ó,'házak leírása. 

99. Corregio festményei a' bécsi képtárban. :274-277. 

100. Architektúra iránti vélemény. 290-291.. 298-299. 
Elméleti gondolato};;:. 

101. Művészeti nézetek vagy észrevételek. 306-308 .. 314-316. 
A szépség fogalma az építészetben. 

102. Búvádl3.I'3ng Öbudán. 491-493 .. 496-499. 
_-\ Lánchid építése e2öt~ SZ2chenyi Is;:\"á:l egy bLl\:árI1a::angot 
hozatott a Duna n1ed~'é11ek n1-eg!né~:ésé;:2. ..::\ búvárhara!1.g 
sze:"kezetének és l1S'5Z11álatának l1€pSze:.:ú i.:::-nertetése. 

103. Hidoszlopok. 681-683., 691-701. 
_-\z állóhid !21'i,"ei\Oel J~apcsolatb3.n 8. híclpil~ére~( épitésé21e}~ 

lechniká.i"ál·ól. 

! 

l 

I 
I 
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1837 Ismertető* 

104. Hídnszlopok. I. 83-90. 

105. Hazai ügy. II. 90-94. 
A Lánchid-építésről. Az első alagúttery. 

106. Folyamok' és csatornák' vízemé,ztései. II. 94-100. 

107. Locomotivitás. II. 101-103 .. 105-107. (Hibás lapszámo
zás.) 
Az új találmány :smerietése és dicséret,". 

108. Figyelmeztetés. (Hasznos lVIulatságokból némellv hozzá
adással.) II. 109-110. (Hibás lapszámozás.) 

PestheT Handlungszeitung 

109. Die Schiffahrts-Kaniile in Ungarn. 37-33 .. 41-42 .. 45-
46., 49-51.. 57-58. 
A .. pest-szolnoki csatorna teryc. 

110. Der FIuss Bega und der Begaer Schiffahrts-Kanal in 
Ungarn. 93-94., 97-IDO., 105-107. 

111. Verbesserte Schiff:mühlen-Einriohtung zu Alt-Ofen. 
185-186. 
A ,'ízimalmok szerkezetének leírása. 

Regélií 

112. Farsang-napok. 46-47 .. 54-55 .. 
Farsangi táncck leírása. 

O"' UI. 

113. Buda 's Pest vidékének regényes rajza. nevezetességei 
'5 összehasonlítás? egym.ással. 145-147., 153-158., 161-
166. 
A Vidra kotróhajó munkája. a ;,;.oto:·ék relhasZ11álása. Óbuda 
leíl'ása. Békásmegyer, [Buda]Kalász. a pilisi hegyek, 2Z 
ürömi sírboli. Pesti kirándulás Pusztahalom. Keresztúr. Ve
csés. üllő. ?vlonor stb. felé. A budai rész leírása egész Cso
bánkéig. 

114. N€vezetes házaspár. 2/0-271. 
Oetne:- János budai lako;; túz-ács lett a buclai Várban. Magas 
korban halt meg. ,'áratlanu:. aranylakodalrna előtt. 

* hmertető yagyis öS5L:mű\'észel (politechnika) polgári szorgalom os 
!11agas ízlésü müyészetek tára. ::Vlegindult 18.36-ban. 

ISlnertető hcni- :5 kül-g8.zdasagD3:1 é.s k,::reskedÉsben. ~IeginduE 

1837-bel1. 
:\IindketUí sze:ke.sziője: Borsos ),Iá1'tol1. 

:2 ~o\"úk núnici /s:;:' .:c:-~~, >\ 
, .'.1 
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1838 

18 

115. A vizmérőkl'ől 463. 
116. Kahlen- 's Leopoldhegy Bécs mellett. 585-589., 593-

597., 603-605. 
117. Víz alatti btwárkodás. 627-629. 

Az óbudai búvárharang. 

Társalkodó 

118. Dunaparti l'ajzképek 's táj történet. 89-90 .. 93-94. 
119. Óbudai nevezetességek. 213-214. 

Két római eredetű izzasztó fürdő. 

Hasznos Mulatságok 

120. Elmeszikrák. L 63-64., 72., 80., 88., 96 .. 120 .. 128 .. 152. 
Szellemeskedések és bölcse1kedések a kor stílusában. 

121. Egy humoristáluk nézete 's javaslata. L 74-78 .. 86-87. 
Pest kigúnyolása utcanevei. építészete stb. miatt. 

122. Szerencse-vadászat. 1. 109-111. 
Fortuna vezet a szerelemhez és pénzhez. 

123. Teherhordó ereje a' fáknak hidaknál. L 121-124 .. 132-
135. 
Technikai cL,;;:. 

124. L Dunai áradás. II. Dunai áradás 1838-han 's ez iránti 
technikai észrevételek. 1. 185-189., 281-287. 
Az 1838-j álOViz szakszerű magyat'ázata Vásál"helyi többek 
közt ezt a cikket is 'támadta. 

125. Az ember' téte, szívének nyilatkozása. I. 191-192. 
Okos. tehetséges emberek. feltalálók vagy élhetetlének. 

126. Hídmint2. 's vízdagály. 1. 252-255. 
Holfn:.ann és ),Iacle:. spach hídter\-ü;nek kjállítása a Fehér-
hajóban. Novák Dániel nem bízik a számításokban. szel'in t ,: 

a Vérmezőn ki kellene próbálni a teherbíníst. 

Honmiil'és:: 

127. Néhány .szó a hidakról. 122-125., 129-130. 
p. 129.: "Ha felkészülend egyiwr tnál' Budapest között az álló 
híd azcn helyen,hol most a' cs. kir. élelemtár án a budaj 
l észen. 's a'hídról egyel12Sen egy t llllnel \'ezetend keresztü~ 
Buda\'ár alatt két sor arkádckból képezve. irányábal1 a 
Krisztina kül-:áros eg}'házának: egy olly műalkotmmy jé, 
pend életbe, mely bám1eil:,ikével is a föld kerekségén mél
tán \"etekedhetil,. meJ:: esetben t. i. egy irányban ~örténnéí, 
meg a' közösülés Krisztma küh-árossal: 's Í1a már bizenyo." 
idöben, mil.\·en pl. az idei víz. borltand is el a' vízÍ\'áros uc
sziit és fél\:;eszakítal:,á a' lm'arozisl: a vir alaa akkor is még 
bizle'S út \-ezetne keresztül a túlsó oldalra. ahol akadály 
nélkül lehetne fol,'tatni az utal ..... 



1838 Ismertető 

128. Cat.ast.rál. mérték. L 1-10. 
Szakmai cikk a földmérésről. 

129. TeIU11ékeny gyümölcsfák' nevelése. 132. 

130. Dt.maáradá.s l838-ban 's ez iránti technikai észrevételek. 
133-135 .. 150-151., 154-156 .. 162-164. 

131. Felá:;ás' hasznossága ősszel. 179-180. 
",rezőgazdas,ági cikk. 

132. Magyarországhan 's 'a hozzá:kapcsolt tartcmányokban. 
az épít..1{ezést tárgyazó legfennsőbb helYTői eredt l'end
szabások. I. 17-28 .. 31~32. 

133. Lánczhidak. Ill. 29-31. 
Általános ismertetés. 

134. Altalári.os tekintet a hidakrn nézve. 33-40 .. 42-48. 
135. Vasutak Gőzmozdonyok' használása. 41--42 .. 49-65., 

60-62. 
136. Néhány szó a zsilipek' elrendezéséröl. 57-B0 .. 62-68., 

71--72. 

Regélő 

137. Vizúradási jegyzetek. 46-48. 
A Duna pesti magas vízállása. 

138. Lélekcsencl a' világ legdrágább kincse. 69-71.. 79-80. 
Római császárO;.;: életéből velt példák alapj:i!1: ct h,,'a10m 
még nem boldog,jg. 

139. Petrowna Erzsébe!: orosz czárné. 7~)-80. 
140. Történeti aphorismák. 102--103. 

141. Ritka orvoslás. 257-261. 
142. Cassel regényes tájéka. 283-286 .. 289-293. 

Úti 2!11:2":(. Titjleíl"8..5. 
143. Búvúrfogó. 454-455. 

Találmá.!lY, amellyel a \'ízbe merült C13.ió,zá!]íimiÍ:l\·,úc1t k: 
lehet emelni. 

144. Néhány szó a' hidegségi és melegségi fokról. -l6Z-463 .. 
470-471. 

145. Feistritz. 473-478 .. -.l:91-492. 
Eg~' ausztriai uradalom. 

146. Friedlanc1. 589-590 .. 593-5!)7 .. 601-605 .. 61:2-615. 
Történslrn.e és leírása. 

147. Hohensalzbm-g. 731-734 .. 738-Hl. 

Hl 



Pestller Handlungszeitung 
148. Die lU1garischen Flüsse Theiss u. Hortobágy. 29-·30., 

33-34. 
A Hortobágynak nincs \'íze, a Tisza iszapos. sá:·os. A Tiszál 
szabályozni kell ,akkor hajózható lesz és a vize iható. A Sár
rétben gyenge ás,'án~'os ,'ízforr'ások "annak teljesen kih,'l.$z
nálatlanul. 

149. Technische Betrachtungen über die Hoclnvasser. lVIit bl
sonderer Rücksicht auf die letzte Uebersclnvemmung in 
Ofen und Pesth. 49-52., 57-59., 61-64.. 65-66., 77-78. 
;Vlérnőki magyarázat. Az árvíz leírása Pest-Budán. Ráckevén, 
Csepelen. A védekezés módja. 

150. Eisenbahnen in Ungal'l1. 93-95.. 98-100. 

Wiener Zei/ung 

151. Technische Betrachtungen über die Hoclwiiissel'. (Aus cl. 
Pesth. Handlsztg.) Ápr. 6., 7., 12., 19., 26. Máj. l. (.Jelz. 
Dr. N0vák.) 

1839 HonndíL'ész 

1839 

152. Az aspha:lt használása építése-knél. 282-284., 290-292., 
306-307., 329-331., í34-740. 
"E nemti utak megtekintésére. 's a' velük bánásmódnak ].;:i

tanulására Turay János pesti polgár 's útkészítőmester (Pfla5-
tenor) ez idén f,'ancia ors23.gba ;:őn utazást ... " 

153. Fontaine. 410-413. 
A szökőkutak technikai kérdései. Xovák Dániel 18:35-be:1 él 
gödöllői Gras3all\:0''\~ich hg. parkja szán181'a tervet készít~~t. 

154. A' színház tárgyáb2:n egy-két szó. 522-524. 
Novák Dániel a pesti magyar 'színház felépítéséhez tervet l'aj
zolt. ...~Z épületnek Pesten az Új vásárté:' közepén kelle:t 
\'olaa állnia. 

155. Tl..\l1nel. 762-i 65 .. 769-772 .. 785-787. 
Budapestre Yonat~ozó két alagútter\Wet ernJít. 
1. A bud2.i Krisztina külvárosi várhegy oldahín kezdődi:i t :, a 
.,Budapest köztti építEcnc1ő élló híd pályájána:, 'dzirányos \'0-

nal'ában" ... 
2. Pesten .,a' J ózsef-. yagyis nag,,' ,'ásártér közepén n21)':2-
lágra juta:1dó:. egyenesen a Duna folyam medre 21att ... 
át,'ezetendőt". 

IsmcrieU5 

156. Szállitóhajók és sze~el'e't<::. L 39-94. 

157. Goth építészet. L 117-148. 



1840 

158. C;:;ődítés. I. 185-188. 
Prágában r. Ferencnek ak2-rnak szobrot emelni. ezért a :.\1ol
dava partját rendezni kell. Pál}lázat (csődít.és) ~z emlékműre. 
Novák Dániel aulikus felfogása itt is kitűnik. 

159. Bonaroti Angelo Mihály mint architektus. II. 155-159., 
169-176 .. 186-191. 

160. Ajtók és ablakok. II. 708-714., 727-735. 
Technikai mag,-ap.::lzat. 

161. Konkr€f használása. II. 791-797. 
A beton használata. Ld. msg ~o. 200 

162. Koch. 244. 
Koch. Joseph Anton német festő halála alkalmából. 

Hasznos 1\1 ulatságok 

163. Müncheni müvészi tárak. II. 15-16., 18-19. 
A münclEai Glyptothe;~a és Pinakotheka épületeinel, leírása. 

164. Honi ipar. II. 27-28 .. 31-32., 36., 42-4.3. 
Né:metcl·sz.ágj útiélmé:wek, Regensburg. A Duna-::YIajna
csatorna építése. Jó \=olna nálunk is egy Duna-Tisza
csatorna. 

165. Rövid felelet Barabás úrnak. - Válasz egy hazafi nyi
latkozatára. II. 53-54., 74-76. 
Élethangú hírlapi \·ita No\-ák Dániel és Barabás l\Iiklós fESUj 

közt. 
Barabás élesen támadta ~o\'ák Dániel múkTiUkáját. Erre 
yálaszol a szerző. 

166. Technibi észrevételek Mátyás :király szobra fölött. II. 
103-104., 107, 
Élesen bírálja a Honmű\'Észben megjelent rajz a:apján. Fel
állítását Budán. javasolja. E cikk változata 1840-ben a Társal
kedóban is m:·egjelent. 318-320. 

167. Mulatságos adatok. II. 115 .. 119. és 1841-ben I. B6-H8., 
187-188. 
Különböző építészeti, technikai adatok, mú\'Észek, életL'ajzi 
adatai. 1840. p. 115: Pesten is kellene olyan r:~űhatóság, amely 
a müyészek tervei felett ítélh:2zik, addig is, amíg akadémia 
alakul. 
p. 119: A G€1lértheg~· "lecsüngő ormai" alatt házak épültek. 
ami életveszélyes, mert eg:y'-egy kőtuskó lezuhanván. össze
zúzza a háza:kat. 1841. p. 187: röviden ismerteti az óbudai 
Ihajógyár3t. Máshol az újlaki templc·;11toro:1y ja\il'ásáról szól. 

168. Templomokról €gy-két szó. II. 171. 

169. A' ,szentföld. II. 177-178 .. 183-184 .. 185-186 .. 190-192., 
194-196., 199-200. 
Weyand János német építész 1821-oen iJeutazta a Szent
földet. Novák Dániel az ő jegyzetei alapján írta cikkeit. 

21 
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Honmiiuész 

170 .. -\lióterek vasutaknál. 25~27., 3:3-36. 
Két vasút\'onalat €.mlít: az O.sztLú határtól Budáig és Po
z:sonyiól Pestig. 

171. Franczia oTszági vasutak. 163-166. 
Két vasútvonal terve Béc.s és Pe.st. ill. Buda .ii:özt. A budai 
\'onalat gözvasútn2ck, a pestit lóva.:;út.nú: akarják kiképezni. 
Továbbá cl Düna-Tisza-csatorna terve Pest és Szeged }(özt. 
Schiller emlékszobl'a Stuttgart ban. 's néhciny szó Má-
tyás király ércz-szobi'a iránt. 324-326 .. 333-335 . 
• 4.. készülő :\Iáty.3s-em:::}mlű szimárél megfelelö teret kell b;z
:osítani. A királyi palota előtt helyezné el. 

17:3. Néhány szó él pe3ti mükiállíbs fölött. 483-486 .. -i91-
494., 499-502. 
Kritika a Pesti :\Iúeg)"let első kiállításáról. ElTe felel Bal"abas 
sértődötten. 

174. Néhány szó a' vas függő hic1akról. 763-765., 774. 
W. Thie:'ney Ciarri:. a hamme,'smithi hírl épJtője rogia a bucb
pesti hidat is építeni az előbbi mintájá:'a. 

Ismertető 

175. l.'tazási vázlat nép ismertetési. fölc1müvelÉ>si 's lechnibi 
tekintet.ben. 7-14.. 26-31.. 33-39.. -±9-5~.. ö3-65 .. 
126-130. 
Auszt:'ában, Csehol'szág.ban, Németországoan. 

17G. Tekintet az óbudai kis szigetre, 137-144. 
A hajógyári sziget története, a Hajógyár leírás,". 

177. Összmüvészeti tárgyak" országos szaporítása. 377-386. 
IYÍűvészeti akadé;nia szü~.,:séges3ége. 

178. Egyiptomi régiségek ŐL"6ZmüvÉszeti tekin'uetben. 541-
549., 530-582., 594-599., 643-646. 

179. Szemle kereskedé-si 's müipar tekintetben. 654-658 . 
.. A.. világ kLUÖ110ÖZŐ országainak népessége. keres:..zedelnle: \·a~
utai. 

180. Neuhal.\S országismertetés 's müipar tekintetben. 138-
743., 751-757" 767~769. 
Linz melletti vár. " ... már néhány esztendő\'el ezelőtt, de az 
idén is tett ut.azásom közben .. ." 1dtétel mutatja. hogy kb. 
évente járt külföldöl1. 

181. ElőgOl1doskodások vasutak' elrel1dezésénél. T. 12-17., 
102-110. 

182. Kerékcsapás vasutaknál. L 335~43. 
A Yasúti sínek nyomközéről. 



1841 

133. Egyiptom ~lűvész-eti. ker-eskedés, 's földmívelési tekin
lel'"cen. L 511-515 .. 543-548 .. 581-585. 

184. A· bécsi cs. kir. politechnikw11. 1. 575-579., 598--601., 
615-617 .. 627-631.. 650-653., 661--662. 

185. Néh8.ny szó hasznos utazásról. L 633-638 .. 647-650. 

Pesther Handlungszeitllng 

186. Literarisches. ll8. 
o-'\. Bauzeiwng (\\'1e;1. sze:':-:. L.ld\'.". Förste:·) c. épít.észeti lap 
propag'álása. 

Regélö 

187. ::VIűvészi é,; szorgalmi jegyzetek. II. 576-578. 

Has:nos Jlu!a1ságok 

188. Jerusalem. I. 17-20 .. 21-22 .. 27. 

189. Bethl2hem. L 97-98 .. 101-103 .. 106-108. 
190. Szemle. I-II. 114-115., 141-142 . 

... -\z 1. i:€3Z ci!\.Kei: 1. Filozófiai eszmefuttatás. 2. Statisztikai 
adatok a Yilág yallási megoszlá:3áróL 3 . .'--\ .iele!1~~o:~i nagy épI-
tészek. (Hildet is emliti.) A II. rész németországi úti leírá50-
ka'! 2d .1e]k€;:::di~~ az \~a.s"'..nak gyors33ágá2:-,t. 

191. A bécsi császári kepgaléria. 1. 1f35-166 .. 171-17:2. 
A gyüjtemén:v- leírása. 

192. Leon Ba::ista .-\.lbeni. I. 242-244 .. 256 .. 258-259. 

193. A' lctk-kényelemről eg-y-két szó. r. 349-350. 
Saját korána:,,- megfelelő korszerű lakásépítési e.lVEk. 

194. Lessing föstész. II. 203-20·t, 210-211. 
Les~iag Karl Fried:'. !lém,et tájképrestő. 

1841 Ismcrtetö 

195. Egyiptomi földszoros világ ismertetési s kereskedési 1e
kintetben. 235-238 .. 254-255., 266-267. 

196. Tájak 's rétek megázt?tása Lombardiában és Angliában. 
197. Chemi2.i vizsgálatok a serfőzé3 s a pálinkaégetés fölött. 

586-590 .. 599-603. 

198. Könemek használása ép ítésekn él. 616--622 .. 631-633. 
199. Gazdasági ·s technikai vizsgálawk kirándulás közben. 

657-662., 777-780., 793-795., 810-813 .. 819--826. 
Dunai utazás Dunaföldválig. 
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1842 

1843 

1844 

1845 

24 

Hasznos Mtdatságok 

200. Concret-építés. II. 185-187., 191. 
A beton építkezés technikájának magyc.rázata. Angliában 
már használják. L. még No. 16l. 

201. Galeriák, cabinetek és tel'mek. II. 256-259., 263-264., 
267-268. 
Magángyűjtemények (képek, könyyek) elhelyezése. 

202. Müvészi közlemény. II. 314. 
Budán a Fehér Kakasban látható képkiállítás. 

203. Alexandria. II. 319-320., 322-324., 325-326. 

204. Rembrandt Ruysdaal, Aertsens és Dov festményei. II 
330-331., 335. 

205. Müvészeti ajánlatok és nézetek. II. 359-360. 
Különböző stílusok ismertetése. 

206. Idősebb Palma Jakab festmén;vei Bécsben. II. 400-40]., 
407-408. 

Der Spiegel 

207. Kunstnachricht. 640. 
No. 117-el azonos cikk. 

Der Spiegel 

208. Das neue üfner Tagstheater. 111-112. 
A Horváth-kel"tben megnyíló új szính·Azépületl·jl. 
Az építkezést Ságody József vezeti. 

Pesther Hanclelszeitung 

209. Landhausbau in Ungarn. 93-94. 
A pesti országház építési tervei. .'\z alagút. Az <állandó híd. 

210. Eisenbahnen in Ung arn. 237-23B. 
Az osztrá..~ \"asút meghosszabbítása Buchiig. Ipari. gazdasági 
előnyök az egész ország számára. 

Der Spiegel 

211. Beantragter Tunnel durch den Festungsberg in Ofen 
Ill. 1553-1554. 
Hascnló tart.almú cikk a Der SchmetlE·rlingben. 259-260. 
Kétiéle vél€mén~- a tervezet: alagútépítés~·ől. L. No. 164. 
lll. 1. Életképek. 776. 



1846 

1847 

Pesther Handelszeitung 

212. Ofen VOI' einem Dezennium und jetzt. 145-1-1'"1. 
Novál\: Dániel leggazdagabb cikke éle~rajzi adatok és munka
tetiHete szempontjából. 

213. Stand des B'l.ues der neuen Kaserne in Pesth. 169-170., 
173-174. 
Az Üllői úti kaszárnya részletes mérnöki leírása. Építője és 
tervezője Ka:sselik Ferenc, ellellőr HiId, referens Novák. Az 
1845-i sz,imadBskől1yvek tanúsága szerint Max PaUl'nak is 
Tésze yclt ebben az építkezé:;ben. Jajczay: Pest-budai figu
rak .. p. 4. 

214. Nützliche Anwendung des ungarischen Asphaltes, in Be
zug auf die P.esth-Ofner Asphaltunternehmung des Herrn 
die Pe.sth-Ofner Asplnltunternehmung des Hm. Ccmsta:n
tin Kastner. 1733. 
Azasz.falttal burkoLt út előnyei. Huszár Károly mrntát küld 
Franciaországba. A francia a:'éadé.:nia jó véleménye Turay 
Jancs franciaországi útja 

Pesther Zei.tung 

215. Bauprooedur in Pest und Oien. 1345 .. 1351. 
Pest építÉSzeti fejlődÉSe az 1838-as árvíz óta. 

216. Bauwesen in Ungarn. 1763. 

217. Gebrauch der russischen Schornsteine. 1327., 1831. 
Bécsben márha,zr:ilják. Leírás és magyarázat. 

218. Nützliahe Anwendung des ungar. i\sphaltes 
auf die Pest-Ofner Asphaltunternehmung 
CQnstantin Kastner. 1733. 

219. Stand der Ofen-Pester Kettenbrücke. 1754. 

Der Spiegel 

mit Bezug 
des Hrn. 

220. Stand des Kettenbrückenbaues zwischen Oien und Pesth. 
907-903. 

221. Nooh envas über unserl'l. Kettenbrückenbau. 925~26 . 
.iVIüszalu m2gyarázat. 

FesthsT Zeitung 

222. Bemerkungen über den Pest-Ofner I(eltenbrückenbaL\. 
2861-2862. 

223. B21 der Pest-Ofner Kettel'lbrüoke. 4274. 



1818 

1849 

26 

224. Einíges den Wlederaufbau des Pester st[adtíschenJ Thea
tem betreffend. 2187. 

225. Mittheihmgen über den gegenwartigen Stand de::; Ketten
brückenbaues. 2153-2154. 

226. Der Orner TunneJJbau und die in der k. Freistadt 0121"1 
noch zu bewllikenden Ver5chönerungen. 2180. 
Alagút, vízvezeté~"i: a Várban, a Dísztér rend.ezés2. 

Der SpiegeL 

227. Kettenbrüakenbau. 237. 
228. Technische Ansichten über die WiedernersteJlung des 

abgebrannten Theaters in Pest. 236-2.37. 
rt pesti nemet sz'nléz újjáépítésérőL 

Pest her Handelszeítung 

22l+. Etwas űber die Steuerfrage. 52. 
230. Stand des Pesth-Ofner Kettenbrückenbaues. 57. 

Müszaiki leírás. 

231. Fortschritte der Neubauten in Ofen. 69-70. 
Buda primitív állapota 1829-bEn. Az 1838-i árvíz utállJ épít
kezés szebbé tette a két várcsf. Egyes épületek isme rte t€S€. 

232. Was runs Noth thut ist: Handels- und Industrieliter8.tur. 
67. 

Pesthe7- Zeítung 

233. Kettenbrűckenbau. 3813. 
234. Kettenbrückenbau. 3858. 

Der SpiegeL 

235. Kettenbrückenbau. 248. 
A lE"5za:mdt láncok javitáöén dolgoznale 

Pesther Zeítung 

236. Unsere Lage. 5354. 
Előre látta .a márciusi eSemál'1yek tragikus -';égét. 
Királyhüségéről tesz tanús·ágot. 



Jegyzetek 
A No. melletti számok Novák lDániel itt összeállított bibliográfiájára 

vonatkoznak 

1 Szinnyei József: !Magym' írók életrajza. 
2 Bánrévy György: A budavízivárosi régi temető. História. 1931. 

p. 149. Sírfelirat.a szerint. amely már a Bach-korszakban készült .•. dm'ch 
Pulwer und Blei als Opfer seiner Treue und Ergebenheit gegen seinen 
rechtmassigen Landesfürsten". A pont.os adatokat a vizivárosi temető 
1931-ben összeállitott jegyzéke őlizte meg számunkra. 

~ A :lVDagy. Műv. Tört. Munkcaköz. É\;k. 1951. Zádor A. cikl~e: A ma
gyar művészettörténet vázlata 1951-ig. 1952. 

4 Findura Imn:. Novák Dániel jelentősége képzöművészetűnk törté
netében. Képzőműv. Szle, 1879. p. 108-110., 121-123. 

5 Darvas István. Az Alagút tervezője. lVI. Nemzet. 1949. VI. 29. p. 2.: 
1848-1849 a kisnyomt.at. tükr. No. 289.I{lA Főv. Szabó E. Kvt. Bp. Gyűjt.
nek Bibl. Munk., 6.) 

6 No. 76. 
7 Technische Betrachtung über die Hochwasser. Wiener ztg., 1838. 

ápr. 6., 7., 12., 19., 26., máj. 1. számban. 
s Vásárhelyi Pál: A' budapesti állóhíd tárgyában. Athenaeum, 1838. 

739-747 .. 753-762. 
n Hídoszlopok c. cikke 1837-cen a Honműv.-ben Novák Dániel alá

írással, az Ismertetőben Novák Ferencz néven jelent meg, ez utóbbi:nál 
még jelezve is, hogya cikk átvétel. 

10 A Haszn. lVIulats. II. 139. P. N. ~1774-1854) 1818-tól a bécsi műv. 
akadémia épít. t.anszé.l{ének vezetője. 

11 Haszn. Mul:ats. 1837. n. 138. Feltűnő, hogy akadémiai képzettségé: 
még Findura sem veszi tudomásuiL autodidaktának mondja. 

12 No. 163 .. 164. stb. 
1~ No. 93., 98. 
H No. 90., 108 .. 186. Ludw. Förster építészeti lapja. Novák nem voH 

munkatársa, de jól ismerte a lapot, írásain me191átszik hatása. egyes té
mákat át is vet>t onnan. Pl. 1839-ben a betonépít,kezés ismertetését vagy 
a prágai 1. Ferenc emlékmű pályázatát. Viszont az alagút d~kekkel meg
előzi a bécsi lapot is, mert az CS31k 1839-ben kezd ezzel foglalkozni. Novák 
pedig már 1837..:ben áll elő ötletével az Ismertetőben. 

15 A Pesth. HandeJsztg., 1846. 145 és 1848. 69. 
lG A Pesth. Handelszt,g.,1848. 145 .. 189-190 .. 170. 
17 A Pes.t.h. He.ndelszt.g .. 1846. 145-147. 
IS No. 5., 26-28., 31.. 48., 49., 62., 69., 70-74 .. 96 .. 99 .. 191.. 194 .. 

2(')4., 206. 
19 No. 59., 89., 91., 135. 
20 Jelenkor. 1832. máj. 2. p. 1. és máj. 30. p. 174. 
21 No. 15., 44., 80., 94. 
22 No. 18., 154. 
2~ Majláth Béla: Széchenyi István levelei. II. 254. 
24 Nováknak ezek a ctk.l{ei a Wiener Ztg., 1836. jan. 22., 25., 27 .. febr. 

3. számaiban jelentek meg. Címe: Felsenmassen in der Gegend des "eíser
nen 'I1hores". At:vétel a Pesther Handelsztg.-ból. 

25 Viszota Gyula: Széchenyi napló i. V. 177., 510. Tasner' Antal Szé
chenyi titik ára , Vásál'he1yi P. a kor 'legjelentőseob magyar mérnöke. 

26 Technische Betraclltungen über die Hochwiisser. Wiener Ztg., 1938. 
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L. jegyz. 7. Átvétel a Pesther Handlungsztg.-ból,azonkívül megjelent ma
gyarul a Hasznos Mulatságokban lS. 

~7 Honfitárs, mivel évtizedekig élt li-;:öztünk, és tökéletesen irt ma
gYalul. Ezenkívül ő maga is honfitársaÍ11ak nevezi a magyaroi.;:at, pl. 
No. 18. Sőt igyekezett a magyar l1yelvet terjesz,e11i. L. jegyz. 20. :.\likor 
Budán letelepedett, "hazájába" tért vissza. No. 23l. 

", Meller Simon. Feren.czy István élete és mű\"ei. 1906. p. 269-270., 
282. foglal]-;:ozLl-;: Novákú-;:al. Ő is Vásárhelyi Atl1enaeumbeli cikkéne:, ha-
tása. alatt (a cikkre hibás évszámmal hivatkozik), Novákot tudatlannak 
és Tosszakal'atúnal-;: állítja be. 

"'o N. D. cikke Barabásr6l No. 173. B2.rabás felelete a Társalkod6 -lG. 
számában. N. D. viszontcikJ-;:ei, a Honmüvészetben. No. 165. L. Hoffmann 
Edith cikkét a Múbarátban, 1922. p. 236-237. 

:; .. Pukám;zkyné Kádár J.: A Nemzeti Színház 100 éves története. 
1940. r. 42: Beszél a N. Sz. felépítéséről. Szerinte ehhez terv nem maradt. 
Báthory István: A N. Sz. építésé11ek és lebontásá:1ak története. 1914. p. 8.: 
Beszél az Ebed-féle tervről, mel}"et Nová}.;: a HOl1múvészben ismertet. A 
cikket nem találtam meg. Novák saját s2Ínháztervéré.il a Honmüvészben 
írt 1839-ben. No. 154. L. még Fá:, András 1834. nov. 19-én Peste.!1 kelt 
levelét Széchenyihez: ,.Azon építési tervet a Grassalkovich-te:ken. mely
lyet Nagy:;ágod megl-;:észíttetnem paranc:>olt volt, Novák DánieL cd az épí
tői kormánynál van. vállalta felsz6lításomra igen szh"esen magára. Bá,·t
fai Szabó László. Adatok gr. Széchenyi r. és Jmra történetéhez. I. p. :216. 

,\1 No. 9í. 
,,~ No. 66. 
d" F'inc1ura cikkécől tudjuk hogy púpc.s yolt. Ez cl testi fo~yatkozas;) 

eSetleg jriggyé tette és fokozta enlbel~társaival való ellentétét. 
::.! Findura cikkében. 
;;3 Haszn. l\Iulats. 1836. II. 228 ... 1832-be;1 3 hónapig (a Nác1or-),ert

ben) laktam. igazgatván él Duna mentében s a kert hosszában ),észült 
parterősíté:;t, nagy vörös term'ESsköyekből állót. me]" 310 öl hosszú." 

::,: No. L 42 .. 43 .. 63 'a. 67 .. 113. 
,,~ I'k. 3 .. 65 .. 167 .. 177. L,"ka Káro}~~: JI.. táblabh·j\·ilág mű\"észeie. II. 

25. Idéz N. D. 1835-ből való c ik-;:é]:; c l (No. 29.): .,IIIincladc1ig. mí.S( él Hen 
képzőn1űvészeti P~1\adén1iát kebeléce r~en1 iogad. a sZépnlÜYész€7 nl{:<l él 
század befolyása után is parlag. mező marad." Viszont Rabinovszky :\Ia
dusz N. D.-ról nem tesz említést. habé.r a II'lüvésze:tört. IIlLmkaki:iz. 1953. 
E\~~\:.-ben részlet2sen táTgyalja Joó János akadémiai ter\'eit. Ezekkel 111Úl' 
Ba~'er József lS f0~la]kozott a J\Jüvészet 1903. é-':f.-can. (Egy J,Iü\~é5z
Tá!'~3S§ si EozméjE 1832-bel1 És gr. Széchen~~i Is tv:?'}"'..) 

:;, ::-"0. 92., 109 .. UO. 
'" No. Sí .. 136 .. 164 .. 218. 
"1

0 Ze1o\.~ich Kornél: Szé:11e:lyi n1érnöki Rlkctás3i. C\Ionurn. Hun;;. 
Tec:m. 2.) p. 8-9. 

H Pesther Ztg .. 1839. IX. 29 ... Die Ielee $')11 der Ing. Hl'. D. Noyá
'
, ... 

angeTeget haben.~~ Darvas István: J\ budai alagút isn1eretlen első ter\~e7:nl 
és teryc:i. 1946. p. 4-10. (Kl:1~". a VáTos: Szle-ből.) 

.," No. 76 .. 87., 103 .. 105 .. 126., 127 .. 133 .. 134 .. IH. 215 .. 219 .. 221.. 2~4. 
4:: Hoffma.nn És Madel'spach láncon függő szec'kezetű hídjait a :\'L 

J\Ioém. és Épít. EgT~" Köz!. 1903. éyf.-ban Ze1oYic~1 Kornél ismerteti. lll. 
45-54. 

~~ No. 102. 
4;; No. 43 .. 75 .. 113. 
4., Haszn. ·:'\'1u1a15., 1837. II. 400. 
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KPATKOE PE310.\\E 

o )EI13!!11 ,Ll. HOB<lJ\a ;11101 3Iiae:,1 lIe:'l!IOro. 4TO y:W,lCCb CCCT3BIITbC51, 

TO }IOn,1I0 Óbl:lO coópallo )103illilJIl0. BocnO:lb30B3111Ie:\1 .1liTepaTyplloii ero 

,1e51Te.1bHOCTblO, paCCe5111HbDII! 1l0:10}!(CIlII51:\!I!. He J!3BeCHiO "leCTO era 

pO;'E.leHli51. Oll ylJli:IC51 llil AJ\il:re)llill Ap:\JlTeETypbl B ropo:re BeHa B K3'le

CTBe y'!ellll K8 n lIeTpo HOÓII:le. 011 nona:! II a Ey.1Y B rO.l 1829. 3:recb OH 

Óbl.1 tjepTe~HIIJ\O:\! f:wBlloro ynpilB:leUII51 CTpOIITe:lbCTB3 fll;J.P3B.1114eCEIIX 

coopy;.;,ell Ilii, 3aTe}1 BCTa:! npellO.1i1BaTe:le}! EayEO)lmICclloHa. HlfTepeC era 

nepepoc rp<lH II UbI c:!y;'KeÓlloro era Kpyra ,lellTe.1bIlOCTlI. OH yB.1eKa.1Cll 

BCC:,11l Ilii )1(eBepCJ\!Di II :!e.1a)lli II c:le:rn:1 3é! 38 pyóe;'KB bDIII TeXH 1I4eCKID!J! 

COÓbITlIllml. Bepo>ITilO, 'ITO Oll nonyTewecTBOBa.1 HeCKO.1bKO pa3 3arpaHU

ueii. OH nplloópe:l ellOlI IIlilPO!J:\lilunll li3 C!:>pallUIlIi II AllL1IIl! nocpe:rCTBO)! 

A.1.1re)leíiHe EayueíiTYIH, apxliTcKTypHoü ra3eThI B ropO,le BeHa. 

Jll!TCpaTYPllilll era :rellTe."lbI!OCTb Óbl:!O otJellb Be.11IEa. CT3Tbll ere Óbl.ll1 

onyÓ.llII\OB3Hbl B ;'KypIl3:lax Ey.lb!, neWTil II .liln\e Belib!. B CBOIlX npOll3-

Be.1eHlí5IX 011 nonyó:JllI,yeT o ;IOCTI!;'hellli5IX CBoero 3nOXil ()I,e:!e3HOii .10pOfI!, 

Tep~ío:>IeTpe, ~IIiKpocKor:e, ocnonplíBIIBilllIiIi, II T. :r.). ,\\BOfO OH 3ilIlID!a.1C>I 

c Bonpoca:'l!l O CTpOe!IIill .10por, }Ke:Je3JJbIX .1opor, rI!,lpOTeXHII'leCEI!X 

coopy;.J\ellllii, c pa3BIiTJle}! Ey.1bI II fleulTa, oÓ.leCIJ('IlJIOI IiX, c OT.le.1bl!bl:>lI! 

3.1ilHlill~IlI, lianpllo!ep CO CTpOliTe.1bCTBO:': Hapo:u'oro TeaTp3 II IJ,enlloro 

;\\OCTil. BOBaK Ób!:; IlepBbDI B03Óy;'l\:!<ITE'::e:,! C:,lb!C:!3 IlOCTpOeHI!ll TyHlIe.15I 

CKB03b ropbl c EpenOCTbiO, .18;.!,e IlO;! JYIii:e"l y);,e B 1837 rO.ly. C BOO.1yllle

B:leHlle:\! 3ilHIDIa:lC5I II BOIlpOC,Dill o )l\IIBOnI!Cll, )ly3ellx, xy:rO;'KeCTBellllblX 

<I Kil.le:>!1l5IX. TaK, 'ITO }ib! ;I!O}Ke}! C'IIITilTb era nepBbD! li3 BelirepCKllX xy:ro

n,eCTBeHHblX IlllC8Te.leii. 011 TO;'l\e nllca.1 !(PIITJIKI' O BbICT<lBKax. B Tex 

OH OI(a3b!Ba:!Cll llC3aBIlCli}lbDI II 6eCnp!lCTpaCTlibDI OÓ03peBilTe:le:>I c )IeTl\I!}I 

cy )IDeli Ile}!. 

flo nO:lliTJI'leCKO,,!y era B3r:lll.ly lliJBepllO nO.l B.llllllílle:\l fO,10B npOBe' 

,1eHHbIX B Belle Oli ;íonycKa:1 rere}iOlllllO AiiCTplli! I! npll 1I03ecpIlllllCT!llJeCEliii 

ere li3tJ3.1ilX Ol! !Ie IlpOtJylJC'BOBa:I 311 il lJel! lill BelirepChoii lie3iíBIlcm:OCTII. 

Bo Bpe}Ill pelJo:lloUilll 18-!8 011 33cTynli:!C51 3a ilBCTplii"ICKIiX, B pe3y.1b

TilTe 'Iero IlOC:le noóe:lOl!OC!:oro B3llTlIll oópaTIIO EY;'bl B "rae 18-!9 Ol! 

CTaBII.-IC51 nepe~-l BOCllHODO:ICBOii Cy3 li npiil"\OliciU-:CR. 

I-IaxO.1IDtbIC :IIíTcpaTyp~!bJC COtliineUiiH Ób!:ili CCCTaI3:1eli~i BenIli B 224 
nyil KTilX. 
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SHORTSUMMARY 

Vel'Y little is known on the life of Daniel Novak, and his career could 
be compiled on basis of his literary activities, and from sentences disper
sed !here and there only. Even ros place of birth is unko\vn but we know 
that he studied in Vienna andgraduated at the Academy of Archi
tecrure as a student of Pietro Nobile. ln 1!829 he carme to Buda where 
he worked fürst as a. draftman at the Board of Hydiraulie Construction 
and later on at the "Baukommíssion". His field of interest grew mueh 
\Vider ,tJhan his office work,and he followed ali events of engineering 
and the foreign technical development \vith enthusiasm and greedy 
attention Probablyhe travel1ed often in Aust.ria. and in Germany and 
\ve may suppose that he gathered his informat:ions on French am.d English 
engineering from t-he arcrutectm'al review in Vienna, tJhe "Allgemeine 
Bauzeitung." 

His literary activity was very extended, his articles appearej in 
the paper::; of Pest 211d Buda and even in those of Vienna. By hit \Vil.'it-

ings, he popularized mainly the great acihievements of his age (railways, 
thermometeir, microscope, small pax vacdnatlon etc.). He dealt much 
with questions concerning the eonstruction of roads, railways, hydraulics, 
further' the development of Buda and Pest, their plantation with trees, 
and he aiso worke<:Í on special building::; and constructions, like 
the National 'Dheatre and the Suspension Bridge. He was the first to 
suggest the idea to consÍiruct a tunnel under the Castle Hill and evaTt 
under the Da:nube in 1837. He also devoted hlmself to questions of 
painting, of museums, acadernies of art and thus he ID3.y be regarded as 
the first Hungarian author of history of 3:1't. He wrote critic.s on exposi
tions too, and his articles show hL1U as an independ~nt and impartial 
cütic of sure judgment. 

Perhaps because of hav.vng beeninfluenced by the years he pa....<:sed 
in Vienna in his youth, his polit.ical conviction let mm to acknowledge 
the hegemony of Austria and o\vialg to his Jüsephinist view-s he did not 
comprehend the .5..mportance of tihe HUIlg2Ti<LTt independel1ce. DUl'ing the 
revolution of 1848 he took sides with Austria and thus, after the 
victorious recapture of Buda he was cOUl'tmartialled and executed. 

His liter.ary worl~ stili available could be gather'ed under 224 items. 
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KURZE ZUSAiVEMENF ASSUNG 

Wir wissen kaum etwas über Daniel Novaks Leben, und auch dies 
Weni ge konnte nur mosaikartig mit Hilie seiner literarischen Tiitigkeit, 
éUS verstr-euten Satz-em. zusammengestellt \vEtrde;n. Sein GeburtsJT't ist 
uIlJbekannt, er studierte in Wiien als Schüler Pietro Nobiles am. der .A!ka
demie für Architektur. Er karn im Jahre 1829 nach Buda, wo er als 
Zeichner der Hauptdirektion für Wasserbau, spiiter als Referent der 
BauI:",ommission arbedtete. Sein WL"Sensdrarrg ging über die Gre=en 
seines offiziellen Arbeitskreises, er begeisterte sich fül' alle technischen 
Fragen und verfolgte die ausli:i.ndischen technischen Ereignisse sti:i.ndig 
mit Aufmwksamkeit. Aller Walhrscheimllchkeit nach machte er mehrere 
Reisen nach Öster,reich und Deut5chlamd und es ist aJDZUillehmen, dass 
er seine Informationen bezügliich Fran.1g:eich und Englam.d dem Wiener 
Fachblatl für Bau.1ru'!lst, de "Allgemeinen Bauzeitung" entnahm. 

Seine literarische Tiiti.gkeit war iiusserst \veitliiufig, seine An.i:i'kel 
erschlenen mcht nm dm den Zeitungen von Buda und Pest, sondelm 
auch in den Wiener Blatlern. In seinen Schriften veröffentlichte er popu
lare Beschreibungen, meistens über die grossen Errungenschaften seiner 
Zeit {wie z. B. über die Eisenbahn, den Thermometel', das Mikroskop, 
die Blatternimpfung, u. s. w.). Er beschaftigte sicih viel mit den Fragen 
des Strassen-, Eisenbaihn- und Wa..."'Serbaues, mit der Entwicklung von 
Pest und Buda, illi'er Bepflanzung mit Biiumel1, mit dem Bau eL"'1Ze1mer 
Gebiiuden, wie z. B. des Nationaltheaters, und der Kettenbrücke. Er hat 
in 1837 als Erster die Idee eines Tunnels durch den Scihlossberg, sogar 
unter der Donau, aufgeworfen. Er beschaftigte sich mit Begeisterung 
auc.h mit allen Fragen der lVIalerei, der Museen und Kunstakademien, 
00 da...<:;s er als der a"'Ste ungarische KunsthistoriL:;:er betrachtet werde,n 
kamll1, Er schrieb auc..1-! Kr.i.tiL\:aTl über Ausstellungen und zeigte Siich in 
diesen als unabhangJiger Kiritiker mit sicherem Urteil, ohne jeg1ú~he 

Voreicngenommen.1-!eH. 

Viellecht unter dem Einfluss seiner in Wien verbrachten Jugendjahre 
hat er 'in seiner pohlrtischen Überzeugung ÖStelTeichs Hege.rnonie ane1'
kal!1!nt und als Vertretffi' des josephb11'isc.1-!en Gedan!l~€n die BedeutLn,g der 
ungail:uschen Unabhii11'gigikeit l1!Ícht erfa...<::st. Zur Zeit der Revolution von 
1848 schloss er sich den Österreich ern an, und \vurde iJ:1.folgedessen 
:::o.cih der s~eg:reichen Rückeroberung von Buda VOl' das lVIildtiirgel'icht 
gestellt UJ:1.d hlngffi;~chtet. 

'VE: ha'ben seine auffindbare litffi'ar:ische Tatigkeit jJll 224 Thesen 
zusa.rnmengefasst. 
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RÉSUiVIÉ COURT 

On ne sa;it presque riel1 de la vJ.e de Da;niel Novák, et le peu que 
nous en savcxns, fut recueilli comme une nlOsaique en utihlsant son travail 
1ittéra~Te et ses phrases dispersées. Son 1ieu de inaissa;nce est lnconnu, 
mais il a fait ses études a Vienne aupres de l'Académie de l'Architectme, 
comme un eleve de Pietro Nobile. Il s'établit a Buda {'-n 1829, olt il tra
vaUla d'abord comme desSlLnateur aupres de la Ditrection SupérieuTe des 
Constructions HydTaul~ques, plus tard il devi!l1t rapportem de la CommJ.s
sion des Constructions. Sesintérets surpasserent les cadTes de son activité 
officielle, il était plain d'enthusiasme pOUT toutes les questions d'ingénieur 
et observait constamment les événéments teclmiques de l'éh'anger. Il faisait 
prcba;blement plusieUil'S voyages en AutiI"Jche et en Allemagne et on peut 
SUPPOSffi' qu'il tTOUVait ses wor:mations concer!llant la F:r8!llce et l'Angle
terre dans la revele d'aTchiteotuTe viennoise «Allgemeine Bauzeitung .•. 

Son activHé 1ittéraire était bien étendue, il avait fait appan:aitil:e des 
[ll"ticles dans les jOUIU1eaux de Buda, de Pest et meme de Vien!lle, dans 
lesquels il rendait compte en fonne populaire des grandes inventions de 
,son époque (le chemin de fer, le thermometre, le m!icroscope, la vaccina
tion antiv3.riolique etc.). Il s'était occupé beaucoup des problemes de 
l'établissement des rou tes , des chemins de fer, de l'hydraulique, du déve
loppementet du boLsement de Pest et de Buda, étinsi que de la construc
tion des édifi·ces spédales comme le Théatre National, le Pont Suspendu 
etc. C'était lui qui proposa le premiex en 1837 la cop.struction d'un tun-
11el sous le ;]\I[0'n't du CM.teau, et meme sous le Dau1ube. Il était aussi 
passic'ilné pour la peinture, les questions des musées, des académies 
d 'al't, de sorte qu'il peut eh-e consrldéré comme le premieT écrivain d'art 
E,n Hcngr-ie. Il écrivait aussi des commentaires d'expositions da;,ns lesquels 
il se mcntIcait un critique :,ndépeJldant et impaQ·tiial d'un jugemel1t súr. 

Peut-etre sous l'irrfluence des années de jelme...-se passées it Vienne, 
sa convicöion poliitique Iui fit accepter l'hégémoJllie de }'Autridhe et dévoué 
aux idées joséphhI1Jienmes, il ne reconnut po1nt l'JmporrtaiIl:ce de l'indépen
dance hongroise. Pendant la révolution de 1848 il passa dans le parti 
des Autrichiel1S et apres le reconquete victorieuse de Buda il fut cité 
de\'ant le h'ibunal de gUffi~'e et exécuté. 

Ncus avons 
en 224 theses. 
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