
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE I1 _

Dercsényi Dezsővel

"Az egész munka azt a benyomást kelti az emberben, mintha egy hatalmas könyvet mil
liá apró papírfoszlánnyá tépett volna szét valaki s most a szargos kutatok ezekből a fosz
lányokból akarnák összeragasztani az eredeti könyvet. És úgy látszik, sikerülni fog . . ." 
ífta 1937-ben az esztergomi és székesfehérvári ásatásokat meglátogató Dsida Jenő. A kö
vetkező esztendőre, Szent István halálának 900 éves évfordulójára a munkálatok befeje
ződtek, hogya székesfehérvári királyi bazilika és az esztergomi várpalota maradványai az
.Emlékév" eseményeinek történelmi hátteréül szolgáljanak. Az ország vezetiiinek közre
működésével lezajlott avatási ünnepségek egy pillanatra a középkor fényét, pompáját
idézték; de már a világháború előestéjén.

Dercsényi Dezső müvészettorténész akkor még fiatal műemléki szakemberként vett
részt a feltárásokon. Emlékei segítségével a fél évszázaddal ezelőtti kor megelevenedik, s
válik személyes történelemmé. A beszélgetés 1985 szeptemberében készült. Apró adalék
ként hivatott a nemrég elhunyt Dercsényi Dezső emlékét megőrizni.

- A két müemléki esemény különböző okokból, illetve kezdeményezésekből érett
bea Szent István évre. Esztergom véletlen találat volt, Székesfehérvárt pedig tuda
tosan választották ki. Nem tudom ki, valószínűleg az én főnököm,Gerevich Tibor. De
az is lehetséges, hogy Hóman - Fehérvár képviselője- szorgalmazta. Ez az időszak a
fehérvári városfejlődésbenis jelentős szakasz volt, városrendezési és müemléki szem
pontból egyaránt. Kitűnő építési osztályvezetőjevolt Fehérvárnak, Schmidi Ferenc,
aki tulajdonképpen azt csinálta meg, ami igazán lényege a müemlékvédelemnek.
Rávette a város kereskedöit, hogy dobják le a régi üzletportálokat és csináljanak újat
és szépet. Így lekerültek ezek a nagy fatáblák, és helyükbe finom rézbetűs feliratok
kerültek, eltüntek a durva kirakat-auszlágok, ahogy abban az időben mondták, és
helyette igyekeztek visszatérni az épület egykori nyílásrendszerébe. Ha valaki nem
óhajtotta megcsinálni, akkor esetleg legközelebb nem kapott helyfoglalási engedélyt
vagy ilyesmit, de rábeszélte őket. A belváros teljesen megújult, és ebbe kapcsolódott
bele a feltárás is, amelynek eredményei - hogy előreszaladjak - messze a várakozás
alatt maradtak. Tudniillik azokat a falakat sem találtuk meg, amelyek létezéséről a
Henszlmann-féle ásatásalaprajzaiból tudtunk. Ugyanis kibányászták a köveket, elvit
ték és felhasználták újra. Ennek következtében az akkor már korszeru müemléki
gondolkodás alapján egy romkert létesült, amit most is látni újra, mert a háború alatt
az út fölötti ív elpusztult.

- Ma is az egyik fő látványosság Fehérváron.
- Igen, amikor én először odamentem a harmincas évek elején, mint egyetemi hall-

gató, aki a középkorral foglalkoztam, semmi sem látszott.

- Ez akkor a püspöki palota kertjéhez tartozott és fallal volt körülkerítve.
- Igen, egy csúnya téglafal volt. Az út megközelítőleg ugyanezen a sávon ment,

talán egy kicsit előrébb volt a fal. Nemcsak ebből nem lehetett semmit sem látni, ha
nem az úgynevezett Szent Anna kápolna kivételével semmi nem emlékeztetett arra,
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hogy ebben a városban valami lett volna a középkorban. Ennek aztán azlett a követ
kezménye, hogy oda egy délies hangulatúkötár épült, középen Szent István szarko
fagjával. amelyben sokan - Kralovánszky Alán is - kételkedtek, hogy egyáltalában
akkori lett volna. Sőt, professzorom. Gerevich Tibor, a müernléki hivatal vezetője

sem akarta elhinni. Azt mondta nekem, mikor összeállította a könyvét: "Meglátja,
egyszer elő fog kerülni a teteje, amin rajta lesz, hogy Pribinának csinálták." Ez akkor
majdnem kiátkozással volt egyenlő.

- Volt olyan elvárás, hogy ha nem is Istváné a szarkofág, akkor sem kellene beismerni?
- Nem, nem. Csak ő nem látta igazolva, de a végén meggyőztük. s be is vette a kö-

tetbe. Egypár szép olasz analógiát prezentáltunk neki Velencéböl, aztán azokról is
kiderült, hogy importálták Bizáncból. de akkor ezt még senki sem tudta. Azóta tud
juk,hogy egy ókeresztény szarkofágból faragták. még látszanak a felírás nyomai. El
sőrangú köszobrász-restaurátorunk, Szakál Ernő, a kötár átrendezésekor megtalált
két darabot, ami ráillik, és így helyre lehetett állítani. Tényleg ilyen akrotérionos
szarkofág teteje volt. Közvetlenül a Szent István-év alkalmából Aba Novák Vilmos
készített freskót az úgynevezett Szent István Mauzóleumba. Az északi falra festette,
kvázi a Szent Jobb apoteózisát alkotta meg.

- Igen, a hatvanas években az atmeszelt freskóból egy·egy arcot kikapartak, most
vászonnal van leborítva az egész.

- Tulajdonképpen az volt a baj, hogy Aba Novák, aki - változatlanul úgy vélem - jó
festő volt, de úgy látszik, technológiailag nem volt eléggé felkészült. Sokáig maga
gyártotta a festéket, de ezt a freskóját. ezt a falat még az ő életében, a negyvenes évek
elején ki kellett javítani, később folytatta ezt a freskósorozatot a többi oldalakra is.
És ha a freskók nem is pusztultak el, de nagyon rossz állapotba kerültek. Egyik oka
valószínűlegaz volt, hogy ezen a freskón a háttereket alumínium-fóliákkal fedte, már
az üres területeket, és ezek a téli meg a tavaszi időben a vizet rácsorgatták a festett
felületekre, mert nem tudták beszívni. Amire emlékezik, annak a kísérletnek, hogy
újra föltárják a freskókat, nem volt semmi értelme, mert olyan állapotban kerültek
elő a részletek, hogy újra kellett volna festeni, azt meg minek. Mert restaurálni - mai
elképzeléseink szerint - úgy, hogy megőrizzük az utókornak, nem lehetett.

Egy kedves, anekdotikus dolog fűződik ehhez a korszakhoz, de valóság.
1945-46-ban - akkor is a műemléki hivatalnál voltam - fölhívást kaptam a városi ta
nácstól, hogy tüntessük el a háborús bűnösöket a freskóról. Kettő volt, akit így lehe
tett titulálni: Hóman Bálint a jobb felső sarokban, kövérségét és nagy fejét megtartva
középkori barátnak álcázva, és a szemközti, déli falon Horthy, három kormányzótár
sával, Szilágyival, Hunyadival és Kossuthtal. Mit lehet csinálni? Megkértem Kákay
Szabó Györgyöt, aki a Szépművészeti restaurátora volt, menjen le és nézze meg, mi
legyen, hiszen nehéz volt tiltakozni, hogy maradjanak ott. Visszajött, s megkérdeztem,
mit csinált. Azt mondta, egyszerű: a kormányzó felemelt karú alakja tipikusan
Petőfi. Úgyhogy Horthyból Petőfi lett. Na és, kérdeztem, Hómannal mi lett? Szekfűt

csináltam belőle ... Végeredményben, ha nem is sikerült úgy, ahogyan elképzeltük,
tagadhatatlan, hogyaromkert gazdagította a várost. És korszerű megoldás, hogy
nem építettek ki semmit.

Esztergom egészen más történet, véletlenül bukkantak a leletre. Az történt, hogy
1934 nyarán a várfal egyik elszabadult köve elütött egy bódét, szerencsére senkinek
nem történt baja, de az esztergomiak kérték, hogy restaurálják a vár falait. Gerevich
Tibor akkor vette át a műemléki bizottság vezetését, volt vagy ötezer pengöje, ezzel
kellett a várfalat megerősítenie. Megjegyzem, az volt mindenki tudatában, hogy a
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középkorí épületekből nincs semmi. Amikor a mai bazilika épült, a mai konstruk
ciónál, még Barkóczy idejében az volt az elképzelés, hogy rnínd a Bakócz-kápolnát,
mind az akkor még meglevő, a középkori székesegyház Porta Speciosáját (1190 előtt

keletkezett) meg kell hagyni. Amikor aztán elkezdték a mai bazilikát építeni, 8-10
méterrel lesüllyesztették a területet. így mindenki jogosan gondolt arra, hogy semmi
sincs már. De a bástya föltöltés volt, s amikor elkezdték a várfalakat könnyíteni, a
ráterhelödött földnyomást kiegyensúlyozni, rábukkantak a levezető lépcsőre, és en
nek kapcsán az egész palotakomplexumra. Na most volt itt egy nehéz dolog, tudniil
lik, elkezdték ásni, és 1934 első napjaiban az egészet kiásták. Abban az időben a ma
gyar műemléki hivatalnak tizenkilencezer pengő volt egy évi javadalma, nem volt na
gyon kis pénz, házat lehetett belőle építeni, családi házat. De ahhoz, hogy komoly
helyreállítási munkát lehessen végezni, kevés, Esztergomban ott van ugye az a szép,
úgynevezett Vitéz János-terem, az tulajdonképpen lakótorony. Ennek a boltozata
beomlott, borda nélküli keresztboltozat volt, többé-kevésbé ki lehetett tisztítani. Ott
van a falon a négy Erény, azoknak egyike, éppen az Igazság előtt óriási boltozatdarab
hevert, amit nem lehetett kiszedni, szét kellett verni. Akkorában az esztergomi feltá
rást két ember mozgatta: Lux Kálmán, a kitűnő építész, és Lepold Antal prelátus-ka
nonok, aki nagyon sokat foglalkozott Esztergom történetével. Az ő kedvéért kivésték
egy helyen, hogy be tudjon mászni, megnézni, mi van a "klotzni" mögött. Azzal jött
vissza, hogy ha jól olvassa, ott az Igazság figurájanak lábánál ül a történetíró, és
lábánál egy mondatszalag van, amelyen az olvasható, hogy "Utero Amissa gessit". Ezt
ő úgy magyarázta, hogy "Csak az igazságos, aki Emese méhéből született". Nota bene,
ezt a feliratot aztán soha többé nem lehetett így rekonstruálni. Valószínűlegnem is
jól látta, valami volt, de mi, azt nem lehet tudni. De sorsdöntő jelentősége volt az
egész feltárásban, helyreállításban, mert sikerült az akkori miniszterelnököt és egy
ben honvédelmi minisztert, Gömböst kivinni a feltáráshoz. Gömbös szabad királyvá
lasztó volt, azon az alapon, hogy az Árpádok kihalásakor rnegszünt a jogfolytonosság,
és a nemzet szabadon rendelkezik az új királyok választásának jogával, és azt mondja:
ez nekem mindent megér! 1935 elején a megadott háromszázezer pengő óriási pénz
volt. Nem háromszázezerért, de majdnem ötezerért verekedtek a miniszterek. 1938.
augusztus 15-ére át kellett adni a helyreállítást. El is készült, át is adták.

- Ahogy közeledtek az ünnepek, volt-e a közvéleményben olyan várakozás, hogy milyen
lesz a palota?

- Igen, ugye Esztergom majdnem úgy merült fel ebben a szituációban, mint isteni
kegyelem, hogy épp erre-az időre megtalálták.

- És akkor úgy lehetett a két helyet emlegetni, mint István szülö· és temetkezési helyét.
- Igen. Ezt a két eseményt tudom, más műemléki vonatkozást nem. Szerencsére

mind a kettő ma is megvan, hiszen a régészeti módszerek nem voltak még olyan ki
finomultak. Abban az időben római régészet volt, provinciális római régészet meg
ősrégészet, de középkori régészet nem létezett. Aztán a hatvanas évek elején, amikor
újra helyreállításra került a palota Esztergomban, újabb ásatás indult, mert a ko
rábbi feltárás csak odáig ment, ameddig a palota építészeti szintjei mozogtak. Nagy
Emese ásta tovább, és kiderült, amit ma látunk, az III. Béla korabeli konstrukció. Az
újabb ásatás azt mutatta ki, hogy tényleg Géza korában megkezdett palota volt. Ist
ván nem is tudta befejezni, vagy hát maximum az ő idején fejezték be. A magyar tör
ténelemnek István után van egy olyan periódusa, amikor nem óhajtották elismerni
az őst, például Fehérváronőutánanem temetkeztek egészen Könyves Kálmán ide
jéig. Valószínűleg az esztergomi várat sem használták, vagy nem fejezték be, és újra
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majd egy Kálmán korabeli építkezésről lehet szö, III. Béla korában ezt az egészet le
tarolták, szóval egészen más szisztémával épült fel a ma látható palota, mint ami ere
detileg lehetett. Most pedig a legutolsó években két dolog történt. Az egyik: kiderült,
amit nem hittünk el, hogy az érseki palota, tehát a Vitéz János- és a Bakócz-féle épít
kezés nyomai igen jelentős részben megvannak még most is a falakban, a Duna felé
eső részeken; de sokkal lényegesebb, amire senki sem gondolt, hogy a vár föltöltése a
bazilika körül tele van ebből a palotából származó kőanyaggal.

- Az ásatásokat magasabb rangu államhivatalnokok látogattak-e, hiszen ó'k az {íllam
embereiként is kívülállók voltak?

- Ahogy említettem, Hóman volt Fehérvár képviselője. Tehát nyilvánvalóan kez
deményező szerepe lehetett, biztosan tudta is, hogy itt várható valami. Nekem az az
impresszióm, hogy itt mindenki csalódott, talán még mi magunk is. Arról nem is be
szélve, hogy a csontanyag is, ami előkerült, két nagy csoportra oszlott; az egyik azok
ból a csontokból állt, amelyeket már a Henszlmann-féle ásatásnál megtaláltak; ezt
egy sírkamra-szerüjielyre gyűjtöttékössze, eltekintve III. Bélától és feleségétől. És ez
a feltárás elég nagy mennyiségü, de főképpen későbbi, XI. századi, vagy még későbbi,

nem királyi temetőanyagothozott. Tárgyi leletanyagként is, azt hiszem, egyetlenegy
gyiiru került elő, meg valami apróság. így aztán Shvoy, a fehérvári püspöki elég sze
rencsétlen intézkedéssel visszakövetelte az ott talált csontanyagot,. és egy fehér, ke
reszttel jelölt mészkőlap alá helyezték el. Azt most fölbontották. és vizsgálják a csont
anyagot, amely - amennyire szét lehetett választani- ládikókban volt.' A csontokat
visszaszállításkor még egyszer összekeverték, mivel itt voltak fent az antropológiai
intézetben. Persze ma már más, technikai, kémiai és egyéb eszközök állnak rendel
kezésre, lehetséges, hogy ki tudnak majd hozni belőle valamit. Bár itt kicsit pesszi
mistább a véleményem - nem abban, hogy nem hozzák ki, hanem abban, hogy a tör
ténettudomány szempontjából mit nyerünk ezzel.

- Úgy emlékszem, tartott rádió-előadást ebben a témakörben. .
- Lehetséges, hiszen akkor, mint említettem, foglalkoztam a dologgal. Nézze, akko-

riban nagyon jó gárda vezette a rádió prózai műsorait: első időben Ortutay, aztán
Németh László, majd Cs. Szabó László. A jÓ ég tudja, miért, én lassan-lassan olyan
"háziszerzővé" lettem a rádiónál, eleinte majdnem minden hónapban, aztán majd
nem minden héten volt egy nyolc-tíz perces rnüsorom ott, főképp müernléki témák
kal. Cs. Szabó László ezt nagyon kedvelte, nyilván ezek között lehetett.

- Professzora, Gerevich Tibor milyen munkatárs, igazgató és milyen ember volt?
- Hát kérem. .. Gerevich... hogy is lehetne meghatározni... egy egészen kivételes

egyéniség volt. Egyik oldalon olyan, mint egy nagy társasági ember, kicsit müvész
hajjal, elég korpulens, jó magas is volt, nem látszott rajta a kövérség, elsőrangú

kozör, társalgó, szellemes stb. Majdnem minden délután, hacsak nem volt valami hi
vatalos ügye, a Centrálban biliárdozott. Ez egyike volt a legjelentősebb irodalmi ká
véházaknak abban az időben. Fél kettőig tartott a hivatalos óra az egyetemen, aztán
úgy három óra felé már nagyjából mindenki ott ült a Centrálban. A miivészettörté
nészeknek volt ott asztala, mellettük volt a nyelvészeké. az akkori Egyetem utca felől

ült Karinthy például. .. Szóval.ott kártyázott vagy biliárdozott Gerevich. Ugyanakkor
hihetetlen biztonsággal és tájékozottsággal lavírozott politikai helyzetekben. Imádta
az olaszokat, egész müernlékí szemlelete onnan származott, mellékfoglalkozásként
eleinte a római magyar intézet igazgatója is volt, az összes biennálénak és triennélé
nak a kormánybiztosa . .. És ugyanakkor gyiilölte a németeket; Legszívesebben el
távolították volna a katedráról is, mert előadásaiban - durván leegyszerűsítve -
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ellenük volt. Ugyan~k~r pedig a.i igazi nagy tehetségnek a jele, ha ismeri ezt a ro
mán kori kötetet. 'áZtkét.nekibuzdulásra, egyszer a Tátrában nyaralva. a másik al
kalommal talán Kassán nyaralva írta' meg. De ügy; hogy volt egy· kis notesze, abban
voltak fölírva a legfontosabb dolgok. Hallatlanul biztos kvalitásérzékével meg tudta
különböztetni a jót, a fontosat a gyengétól. Nagyon nagy olvasottsága volt, akkor én
már mellette dolgoztam a müernléki bizottságnál. utólag elcsodálkoztam, hogy olyan
dolgokat ismert, amiket én nem ismertem, pedig az volt a szakterületem. Vagy vala
mire rájőttem, megnéztem, kiderült, hogy ő már tudta. Már az első háború előtt az
olaszokkal szoros kapcsolatba került, majd a húszas években ezt fölelevenítette.
Tulajdonképpen onnan vette át az akkor teljesen korszeru müemlékvédelmí elveket,
az akkor sokkal szigorúbb volt, mint a mai, és ennek az irányzatnak a vezetője,

Collasantí, neki jó barátja volt, együtt publikáltak. Szóval emberileg nagyon szimpati
kus. .. De meg kell mondani, hogy voltak, akiket kedvelt, azokért mindent megtett,
és voltak, kiket nem szeretett, azoknak kegyetlen volt a sorsa. A román kori kötet, és
egy csomó más tanulmánya is, főképp a középkorí festészetröl, Kolozsvári Tamásról
és másokról szólók, minden olasz elfogultsága ellenére - mert hát ő azt kereste a Mi
a magyar? kötetben is - nagyon komoly tudományos teljesítmény. És mindez ötvözve
egy hallatlanul kedves, kellemes megjelenéssei és megnyerő modorral. Nagyon jó
kapcsolatot tartott minden irányban. Az olaszról már. beszéltem -' a másik, .hogy
1916-tól az esztergomi Keresztény Múzeum vezetője volt, innen származnak Kolozs
vári Tamásra és az M. S. mesterre vonatkozó legelső és alapvető munkái. És nem
utolsósorban, ezt kevesen tudják, neki köszönhető az Ipolyi-féle gyüjtemény meg
mentése. Ipolyi Arnold nagyváradi püspökként halt meg, és gyüjteményét ráhagyta
Nagyváradra. azzal a végrendeleti kikötéssel, hogy önálló múzeumot kell belőle léte
síteni; ha nem, akkor legyen az esztergomi Keresztény Múzeumé. És annak ellenére,
hogy a nagyváradi püspökség volt a leggazdagabb Magyarországon. már az első világ
háború előtt, ez soha nem jött létre. Míelött a románok bejöttek volna Nagyváradra.
Gerevich összepakolta az egész anyagot és fölhozta Pestre. Ebből aztán óriási nemzet
közi per keletkezett, mert a románok visszakövetelték. pedig teljesen világos volt a
helyzet jogilag. És ez a per azon kevesek egyike volt, amit a magyar állam megnyert.
Ezt már tőle hallottam, de valószínűleg igaz, miért mondott volna valótlant. Jó nem
zetközi jogász, ha jól emlékszem, Egry Aurél vitte a pert, és Gerevich volt benne a
szakértő. A román szakértőnek feltették a kérdést, milyen alapon akarja visszaköve
telni az anyagot, hiszen a végrendelet alapján nem lehet. Azt rnondta, hogy a győzte

sek jogán. Erre Gerevich: Kérem szépen, maga az Osztrák-Magyar Monarchia főhad

nagya volt, akkor most ki győzött? Ez csak anekdota, de lehet, hogy megtörtént. De
tény és valóság, hogya pert valamikor a húszas évek végén, a harmincas évek elején
megnyerték.

Szücs György

Számunk szenöl

Rózsa Huba a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia; dékánja
Dobsza, László zenetörténész. MTA Zenetudományi Intézet
Arató Miklós -'az Egyházmüvészeti és Müernléki Tanács alelnöke
Fráter Zoltán irodalomtörténész, ELTE
László Gyula régész, egyetemi tanár
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