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kovácS láSzló

Kilenc évem Dienes István mellett
1962–1970

2009. december 1-én tartotta első emlékülését a Jósa András 
Múzeum megtisztelve Dienes István régész, egykori múze-
umigazgató születésének 80. évfordulóját. Most újabb tíz év 
elteltével magam mentettem át az akkori előadók gyújtotta 
mécsesek lángját, és nagyon örülök, hogy az emlékezők sora 
új meghívottakkal bővült. Számomra örvendetes, hogy Die-
nes műveinek gyakori idézése annak jele, az évek múlásával, 
továbbá a pályatársak számának és a szakirodalom mennyi-
ségének növekedésével sem párosult eredményeinek elhalvá-
nyulása. Halálának 90. évfordulója nekem pedig arra jó alka-
lom, hogy még egyszer – talán utoljára – megemlékezhessek 
barátságáról és mindazon segítségéről, amellyel pályám irá-
nyát többször is a lehető legkedvezőbben befolyásolta.
 Már kortársai felismerték, hogy Dienes István vált László Gyula professzor néprajzi 
ihletésű régészeti munkamódszerének – a magyar honfoglalás korra alkalmazott – leg-
jobb követőjévé. De a több korszak szakértőiként is munkálkodott jeles elődeit: Jósa 
Andrást, Hampel Józsefet, Fettich Nándort és magát László Gyulát egyedülálló módon 
még túl is lépte. Jelesül abban, hogy elméleti munkássága mellett a honfoglalás kor tár-
gyi régészetének minden ágazatával foglalkozott, amint ezt az alábbiakban 1970 tájáig, 

a Magyar Nemzeti Múzeumból való távozásom 
idejéig futólag áttekintettem.
 Mivel az 1950–60-as években kevés volt 
a vidéki régész, a leletbejelentések zömét Bu-
dapestre, a Magyar Nemzeti Múzeum Adattá-
rába küldték, ahonnét a vélt korszak szakértői 
– vagy a fáradhatatlan Patay Pál – kiszálltak a 
helyszínelés, leletmentés elvégzésére. Az ilyen 
ásatásokat a kétéves szegedi munkát követően, 
1957 áprilisában a Magyar Nemzeti Múzeum 
Középkori Osztálya honfoglalás kori gyűjtemé-
nye vezetőjének kinevezett Dienes nem csupán 
munkaköri kötelezettségnek tekintette. Saját el-
határozásából, szakmai reménytől hajtva, nem 
egyszer a lelőhelyek teljes feltárásig folytatta. 
Mindemellett hozzáfogott korábban feltárt lelő-
helyek terepi azonosításához és hitelesítéséhez, 

Dienes István a 70-es években

Cigerettaszünet az egyik ásatáson
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sőt figyelme kiterjedt a múzeumban elfekvő leletek vagy a külföldre kiszolgáltatandó 
leletegyüttesek feldolgozására is. Mindebből évi rendszerességgel jelentetett meg le-
letközlő és rekonstrukciósan értékelő tanulmányokat, és kialakult áttekintése alapján 
összefoglalást készített a kutatás állásáról, eredményeiről, feladatairól. Közben a mú-
zeum raktárában első feladatának gyűjteménye rendezését tekintette. 1962-ig sikerült 
kiválogatnia az akár évtizedekkel korábban beleltározott együttesekhez keveredett 
idegen leleteket, igyekezett meghatározni az adataikat vesztetteket, vagy végső eset-
ben újraleltározta az azonosíthatatlanul maradt vagy ismeretlen lelőhelyű tárgyakat. 
Befejezésül új raktári rendet alakított ki.
 Már kitekintést jelentett a szűkebben régészeti gyakorlatából a X. századi ispáni 
székhelyek kutatási programja. Ennek szükségességét Györffy György vetette fel arra 
hivatkozva, hogy az I. István kori megyék centrumai azok a földvárak lehettek, ame-
lyekben a király berendezhette állama első világi és egyházi központjait. Mivel e korai 
megyeszékhelyek építési idejére, módjára és az egykor bennük folyt életre kevés írásos 
adatunk maradt, a további ismeretszerzéshez elengedhetetlenné vált e földvárak régészeti 
feltárásának megkezdése. E munka régészeti koordinátora Dienes István, Kovalovszki 
Júlia és Nováki Gyula lett. Végezetül a legszélesebb, immár Kárpát-medencei látókörű 
tervezet a honfoglalás és kora Árpád-kori leletkorpusz összeállításának kezdeményezé-
sével is Dienes István állott elő, ő szervezte be a leendő munkatársakat, és vállalta az 
irányítás munkáját. Az 1960-as évektől kezdve Dienes baráti, majd munkatársi támoga-
tásával nekem is módom volt több fentebb felsorolt kutatási területén az ő irányításával 
közreműködni. Ezek az irányok határozták meg szakmai munkásságom kezdeteit.
 Megismerkedésünk – amely későbbi kapcsolatunk alapjává vált – a magyarho-
morog-kónya-dombi temető ásatásával kezdődött. Mint ismeretes, az első sírt 1961 
nyarán Patay Pál leletmentette, majd a folytatás lehetőségét Dienes Istvánnak kínálta 
fel. Mivel Dienes az egyébként bolygatatlan lelőhelyen teljesen feltárható honfoglalás 
kori temetőt sejtett, még az az évben vezetett helyszínelésen a 6., majd rá egy évvel a 
23. sírig jutott. Utóbbi ásatás közben egy hétvégére Dienest ügyintézésre az MNM-be 
rendelték, és hogy az ásatásnak a következő hétfőn is legyen felügyelete, Dienes Bóna 
István közvetítésével kért két régészhallgatót. Bóna Pálóczi-Horváth Andrást csípte el, 
ő pedig nekem, évfolyamtársának szólt.
 Szeptember 30-án, vasárnap együtt utaztunk Magyarhomorogra. A lelkiismeretes 
Dienes már hétfőn délben megérkezett, mindent rendben talált, és este a kocsmában 
összetegeződve munkatársainak fogadott minket. Ez a nap volt számomra az 1971-ig, 
Pálóczi-Horváth számára pedig az 1965-ig tartó nyarankénti ásatási szezon kezde-
te. A tetején löszös földhátról a kemény mocsári agyaglejtőkre húzódó temető egyre 
mostohább körülmények között végzett feltárását az egymásra utalt barátságunkból 
következő vidámsággal végeztük, ennek eseményeit korábban a Jósa András Múzeum 
52. kötetébe írott visszaemlékezésemben már volt alkalmam részletezni. Az ásatásról 
most csupán annyit, hogy már 1962-ben felbukkant egy S végű karikás temetke-
zés, amelyet még a honfoglalás kori temetőcske szélső, legkésőbbi sírjának lehetett 
tekinteni. Azonban a következő években a lelőhelyen keresztülhúzott, akár 100 m 
hosszan is kiásott szelvényekben már feltűntek a XI. századi magyar királyok pénzei 
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I. Istvántól I. Lászlóig, jelezve, 
hogy nagyobb, úgynevezett 
köznépi, azaz falusi temetőre 
bukkantunk. Mindenesetre az 
addig feltárt terület kényszer-
ből kialakult mozaikos helyzete 
nem zárta ki a temetőhasználat 
olyan folyamatosságát, amely a 
X. század valamelyik évtizedé-
től a XI–XII. század fordulójáig 
tartott. Dienes István mindvé-
gig ezen az állásponton maradt.
 Magyarhomorogon kívül Dienes szervezett hármunk számára alkalmi helyszíne-
léseket. Az egyik Rakamaz-Túróczi-part volt, ahol homokbányászással egy gazdag-
nak sejthető, X. századi szállási temető sírjait bolygatták meg, illetve Csallány Dezső 
háromszor is begyűjtötte az újabban feldúlt temetkezések leleteinek maradványait. 
Dienest nem hagyta nyugodni a rendszeres leletmentés elmaradása, ezért 1963, majd 
1964 szeptemberében Magyarhomorogról hármasban rövidebb ásatásra vonultunk, 
amelynek során a partoldal szegélyét végigszelvényezve 3, illetve 2 sír feltárásával meg-
mentettük mindazt, ami a temetőből megmaradt. 1964-ben Rakamazról tovább utaz-
va a Karancsalja-Lapostető nevezetű apró fennsíkon, ahol 1938-ban egy veretes övű 
férfi X. századi lovas sírját szántották ki, ugyancsak hárman megkíséreltük a sírhelyet, 
vagy az esetleges temetőt megtalálni. Jóllehet még hajdani szemtanúk is próbáltak 
segíteni, a lekopott felszínen semmiféle maradványra nem bukkantunk.
 Korábban, 1964 júliusában egynapos utat tettünk Geszterédre, hogy a Csanda–
Molnár–Zalavári-féle kábel- és vezetékkutató műszerrel megkíséreljük fellelni a Kecs-
kelátó-dűlőben konda-kitúrta nevezetes férfisír helyét. Jóllehet, Dienes felkutatta a 
leleteket összeszedő egykori bojtárt, vele nem sikerült találkoznunk, a műszeres keres-
gélés pedig nem járt eredménnyel. 1965-ben és 1966-ban a magyarhomorogi ásatást 
követően csak kettesben utaztunk Tiszaeszlárra, hogy a Dióskert nevű határrészen 
Németh Péter helyszínelését folytassuk. Mindkétszer 11–11 temetkezésre bukkan-
tunk, ezzel teljesen feltárva a hozzáférhető területet. A felsorolt, Dienes István vezette 
ásatások közreadása a szokásjog szerint az ásatót illette, de ő nem tudott mindegyikre 
sort keríteni, ezért a karancsaljai közlemény csak a halála után Horváth Ciprián, a 
tiszaeszlári pedig Tóth Anikó korpuszkötetében jelent meg, a rakamazi pedig egyelőre 
közöletlen maradt.
 Bár Dienes István az 1965/66-os tanév elején elegendő időt hagyott három gyakor-
nokának – Pálóczi-Horváth és jómagam mellett Bálint Csanádnak – szakdolgozatuk 
készítésére, olyan hasznos múzeumi feladatot talált számukra, amelynek elvégzésére 
már maga is régóta készült. Jóval korábban megtervezett és megrendelt egy doboz-
rendszert: 27×21 cm-es mélyebb (7 cm) és sekélyebb (4 cm) fedeles gyűjtődobozok-
ból, valamint az ezekbe illő feles, negyedes, tizenhatodos méretű és apró (3×3 cm) 
dobozkákból, amelyekben a leleteket fajtájuk és leltári számuk szerint, keveredés nél-

Szüleivel Nyíregyházán a Hímesben
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kül, és a dobozfedelet leemelve egy szempillantással áttekinthetően lehetett tárolni. 
Ugyancsak megrendelt a szablyák, szablyamarkolatú kardok és kardok tárolására al-
kalmas hosszúságú nagy dobozokat. Mindezek leszállítása után fogott hozzá három 
gyakornokával a honfoglalás kori gyűjtemény revíziójához és raktári rendezéséhez. 
A múzeumi leltári számok időrendjében kezdtük a munkát, éspedig úgy, hogy Die-
nes napról napra előkészítette a leltárkönyveket, valamint a szükséges szakirodalmat, 
amellyel kivonultunk a lapidáriumba, a gyűjteményt őrző földszinti raktárba. Fel-
ügyelete alatt sorra vettük a leleteket, elosztottuk őket a gyűjtődobozokba helyezett al-
kalmas méretű dobozkákba, egyenként mindegyikbe cédulácskát gépeltünk a lelőhely 
nevével, a sírszámmal, a tárgy nevével és leltári számával, majd Pálóczi-Horváth egy 
széles fejű redisztollal felírta a legfontosabb adatokat egy papírcsíkra, amelyet végül 
méretre vágva és lesarkozva a gyűjtődoboz előlapjára ragasztottunk. Ennél haszno-
sabb múzeumi-szakmai gyakorlatunk nemigen lehetett volna, hiszen munka közben 
megszemlélhettük, mind Dienessel, mind magunk között megtárgyalhattuk az összes 
leletet. Sohasem volt olyan tárgyismeretem, mint akkor...
 1966 döntő változást hozott az életemben. Dienes elérte az MNM-ben, hogy 
szeptember közepétől háromhavonta megújítani remélt tudományos kisegítői mun-
kaszerződést kaphassak a Középkori Osztályon, mégpedig velem végzett évfolyam-
társnőmmel, Lovag Zsuzsával együtt, mivel Pálóczi-Horváth a Központi Statisztikai 
Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetében szerzett magának állást Nemeskéri 
János mellett. Feladatunk A középkori Magyarország településtörténete című gyűjte-
ményes munka tervezetének előkészítéséhez segédanyagul szánt rajzos honfoglalás és 
kora Árpád-kori, illetve középkori szakszótár elkészítése volt. A szótár illusztrációit 
leginkább a szakirodalom régebbi metszetrajzaiból, vonalas ábráiból tollal kimásolt, 
majd tematikusan rendezett és felragasztott pauszrajzocskákból egy-egy példányban 
állítottuk össze. (Mellékesen megjegyzem, hogy az összeállítás végül sem lektori, sem 
nyilvános véleményt nem kapott, mert az MNM Főigazgatóságán valahogy elakadt, 
és csak a nyolcvanas években került elő. Később felhasználták a régészeti oktatásban.)
 Közben a Középkori Osztályon Dienes István vezetése alatt bekapcsolódtam a Tör-
téneti Kiállítás honfoglalás és kora Árpád-kori tárlóinak rendezésébe, sőt 1967-ben 
kiküldetést nyertem a nagytarcsai homokbányában megbolygatott, X. századi szállási 
temető leletmentésének elvégzésére is. 1968 elején azonban egy lépéssel távolabb ke-
rültem tőle, mert az Adattárba helyeztek át, ahol a feladatom a Középkori Osztály 
X–XII. századi leleteinek ún. szuperrevíziója lett. Ez azt jelentette, hogy sorban végig 
kellett nyálaznom a leltárkönyveket, és a korábbi revíziós pecsétekkel meglévőnek 
jelzett, illetve azok hiányában azonosíthatatlannak vagy elveszettnek tekintett tárgyak 
többnyire fényképes kartonjaiból egy-egy sorozatot kellett összeállítanom. Amennyi-
ben egy tárgy megvolt, de a kartonja hiányzott, kartont kellett íratnom úgy, hogy az 
összegyűjtött szövegeket egy gépírónőnek diktálhattam. Ez a munka már nem tarto-
zott Dienes felügyelete alá, de az osztályon minden nap találkozhattam vele. 1968-tól 
pedig nyaranta külön engedélyt eszközölt ki arra, hogy a magyarhomorogi ásatáson 
továbbra is részt vehessek. Az engedély 1969-ben arra is kiterjedt, hogy kiküldetést 
nyerhessek a Györffy György, Dienes István és mások által kezdeményezett X. századi 
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ispáni székhelyek kutatási program első, Németh Péter által vezetett ásatására a szabol-
csi földvárban.
 Ez a kiküldetés életem nagy fordulatát hozta, mert alighogy megkezdődött a mun-
ka, megtudtuk, hogy a falubeli Petőfi utca egyik házának kertjében embercsontokra 
bukkantak. Ekkor Németh nagyvonalúan lemondván a közreműködésemről, lehető-
vé tette az ottani helyszínelésemet, azaz így indult és öt idényen keresztül tartott a X–
XII. századi falusi temetőnek a házikertek gyümölcsfái közötti mozaikos területeken 
hozzáférhető, 391 sírig eljutó részleteinek feltárása. Eközben több kisebb leletmentés 
elvégzésére is rákényszerültem: két évadon át a szomszédos Tímárban a Béke Tsz iro-
da- és műhelyépülete melletti domb elhordása előtt 40 X. századi temetkezést, ettől 
távolabb pedig egy már csaknem elpusztított lelőhely egyező korú 6 sírját mentettem 
meg. 1972 nyarán Németh Péter arra kért meg, hogy a 22 km-re lévő Nagyhalászon 
azonosítsam Jósa András 1908. évi zomborhegyi X. századi lelőhelyét. Ehhez reggel 
és este a Jósa Múzeum autóját biztosította a két munkásommal való szállításunkra, 
miközben a Petőfi utcai ásatáson Miklós Zsuzsa helyettesített. Ez a leletmentés – 6 sír 
feltárásával – sikerrel járt. A felsorolt leletmentésekkel olyan saját jogú ásatási anyag 
került a kezembe, amelyet immár magam publikálhattam és ezt meg is tettem.
 Az 1970-es év véglegesen döntő változást hozott az életemben. Jóllehet, a Nemzeti 
Múzeumban eltöltött négy év alatt egyetemi doktori címet szereztem és két sikeres 
– bár eredménytelen – aspiráns felvételi vizsgát tettem, az év közepén Fülep Ferenc 
főigazgató közölte velem, hogy januártól szerződésemet már nem hosszabbítja meg. 
Első ijedtemben az egyetem előtti segédmunkás évem munkaadójánál, az Állami 
Könyvterjesztő Vállalatnál érdeklődtem, ahol közölték velem, hogy szívesen elkülde-
nek antikvár-boltvezetői tanfolyamra. Szerencsémre azonban mégsem kényszerültem 
erre, mert a véletlen ajándékaként Patek Erzsébet, Bónis Éva és természetesen Dienes 
István közbenjárására november elsejével felvételt nyertem a Magyar Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézetébe. Ez az új helyzet az eddigi életvitelemet teljesen átala-
kította, és egyben megszakította közvetlen kapcsolatomat Dienes Istvánnal. A ma-
gyarhomorogi ásatásnak azonban még ilyen körülmények között is adódott egy kései, 
váratlan hozadéka. Mint ismeretes, az 1. sírt helyszínelő Patay Pált azzal örvendeztette 
meg a sors, hogy a X–XII. századi sírmező területén a rézkori bodrogkeresztúri kultú-
ra 84 síros temetője bukkant fel. Patay persze közre is működött ennek feltárásában. 
A közös munka közben szerzett jó benyomásaira emlékezve kérhetett fel az 1974-ben 
megkezdett tiszalúc-sarkadi rézkori Hunyadi-halmi csoport településének ásatásán 
előkerült XI. századi sírok feltárásának folytatására. A közös munka eredményesnek 
bizonyult, a temető feltárása 1984-ben 252 sírral befejeződött, majd 2015-ben a köz-
lését is megjelentettem.
 Latolgatva az eddigieket válaszra vár az a kérdés, hogy vajon Dienes-tanítvány-
nyá váltam-e? A fiatal énem bizonyosan, hiszen barátságos környezetben tőle kaptam 
példát a terepi és a múzeumi munkához. Kétszer is döntő segítséggel avatkozott be 
hivatali életembe, és az első ásatásaimhoz közvetve szintén az ő támogatásával jutot-
tam. Viszont 1970 után erőteljesebben a magam lábára kellett állanom. Későbbi éve-
im fegyvertörténeti és numizmatikai témái jobbára kívül estek az érdeklődési körén. 
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Bizonyos módon azonban mégis követtem a példáját, mert magam is törekedtem 
régi leletek újraközlésére vagy értelmezésére, nemcsak a régészet területén – példá-
ul a budapesti lándzsa, Hajdúböszörmény-Erdős-tanya, Nagyhalász-Zomborhegy, 
Kajárpéc-Gyűri kavicsbánya, a Móra Ferenc Múzeum öt régi lelőhelye, Székesfe-
hérvár-Rádiótelep A sír, Karcag-Kápolnás-halom, rábakecöli szárnyaslándzsák, haj-
dúböszörményi szarmata üvegkauri, Beregszász-Kishegy, Ladánybene-Benepuszta, 
Mezőzombor-Bálványdomb, Szerencs-Kácsa-dűlő, Szerencs-Lajos-köz, Tarcal-Vin-
nai-dűlő, Tiszatardos-Nagydűlő, az ún. tokaji kincs –, hanem a X–XII. századi nu-
mizmatikai témákban is, sőt az utóbbiakban éppen a kritikus feldolgozás volt az alap-
vető szándékom. 
 Volt még egy terület, amelyben látványos előrelépéssel folytattam másik tanítvá-
nyával Dienes munkáját: a honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletek korpuszsoroza-
tában. Ismeretes, hogy Nyíregyházáról való visszatérése után öt évvel, 1977-ben az 
MNM főigazgatója, Fülep Ferenc felmentette Dienest a szerkesztési munka alól, és 
azt Mesterházy Károlyra, valamint Fodor Istvánra ruházta át. Bár az elkövetkező más-
fél évtizedben nevezettek igen sok előkészítő munkát végeztek, új kötet összeállítására 
nem került sor. A millecentenáriumi évforduló közeledtével az MTA Régészeti Bizott-
sága Szabó Miklós elnök 1994. évi levelében július 1-től Révész Lászlót és jómagamat 
bízta meg a szerkesztési munka meggyorsításával. Mi társ-főszerkesztői párosként az-
zal szolgáltuk meg a bizalmat, hogy a sorozat napjainkig 12 kötetig jutott el úgy, hogy 
a közeljövőben legalább két újabb kötettel fog gyarapodni.
 1984-ben a tiszalúci ásatás befejezését követően, a X–XII. századi régészeti kutatás 
és egyben a magam számára tett, a régi barátságot felelevenítő nagyvonalú gesztus-
sal, Dienes István a kérésemre hozzájárult ahhoz, hogy a magyarhomorogi ásatást a 
remélt teljes feltárásig nélküle folytathassam. A hozzájárulás nagyon jókor jött, mert 
a teljesen megváltoztatott terepen csak az 1971. évi utolsó szelvény beomlott széle-
it lehetett felismerni, és így mégis vissza lehetett állni az 1961–1971. évek feltárási 
rendszerébe. Ezután 1985 és 1988 között négy ásatási szezonban sikerült a földben 
maradt 402–540. sírt és ezzel a teljes temetőt feltárni. Dienes a munkálatok előreha-
ladtával ráérzett a feldolgozás fontosságára és a javaslatára 1986. augusztus 15-én, az 
56. születésnapján, írásbeli megállapodást kötöttünk az ásatás eredményeinek közös 
közreadására. A feltárás azonban elhúzódott, idővel mindkettőnknek más feladatai 
akadtak, úgyhogy végül Dienes életében már semmiféle előrelépés nem történt. A 
halála után érdekes módon mégis létrejött egy közös szereplésünk, ugyanis Györffy 
György a Magyarok elődeiről és a honfoglalásról című forráskiadványához 1958-ban 
maga készítette a történelmi bibliográfiát. Ezt a kötet 1975. évi második kiadásához 
Dienes István régészeti kiegészítéseivel bővítette. Majd Györffy felkérésére az immár 
posztumusz, 2002-beli harmadik kiadáshoz én írtam meg a további pótlást.
 Életem utóbbi nyugdíjas évtizedében több nagyobb munkám jelent meg, így a 
magyar kalandozások zsákmányáról írott monográfia vagy a Lengyel Imre biokémi-
ai nem- és életkor-meghatározási eredményeinek átértékeléséről, a Kárpát-medence 
honfoglalás kori szállási és falusi temetőiről, az érmeleletes korai templom körüli te-
metőkről és templomukról, a IX–XII. századi ellentétes tájolású temetkezésekről, a 
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X–XI. századi csecsemősírokról, valamint a X. századi temetési ékszerekről publikált 
nagyobb tanulmány, mégis ezek mellett fő törekvésem szakmai adósságaim törleszté-
se volt. Nem kis munkával ebben is eredményes voltam, hiszen így jelenhetett meg 
2016-ban a taktaközi korpuszkötet – benne a Patay Pál mellett teljesen feltárt 252 
síros tiszalúc-sarkadi temető hagyományos feldolgozása – és 2019. júliusban a 17 + 
523 síros magyarhomorogi temetők némileg formabontó monográfiája. Az utóbbi-
ban természetesen a Dienes István vezette hármasunk közösen tett megfigyeléseinek 
az ásatásvezető által papírra vetett 401 sírleírására is támaszkodtam, de a temető ér-
tékelésében a magam elképzelése szerinti teljesen önálló szöveget kellett írnom. Ezzel 
a kötettel bekerültem az ásató régészek azon elenyészően kis csoportjába, akiknek 
egyetlen közöletlen feltárása sem maradt.
 Zárszóként még annyit, 
hogy kapcsolatom Dienes 
Istvánnal a gyakoriból, majd 
mindennapiból végül csak 
alkalmivá alakult. Mozgéko-
nyabb lévén általában én ta-
láltam meg az alkalmat a sze-
mélyes találkozásra. Utoljára 
1995. április 11-én jöttünk 
össze László Gyula hagyomá-
nyossá vált születésnapi kö-
szöntésére.
 Dienes István utolsó – ez-
úttal postai – jelentkezésére 
1995. október 6-án került sor 
egy levélben. Ennél szebben, érzelmesebben nem is zárhatom hozzá fűződő emléke-
imet: „Kedves Lacikám! Szerdán bent jártam a múzeumban, így időben elért a meg-
hívód. Szívből gratulálok... az újabb sikereidhez. Remélem, nem veszed zokon, hogy 
nem veszek részt a »szenttéavatásodon«, ... mert október 8-án elhúzok délre, Itáliába, 
mint egy vándormadár... Nagyon örülök, hogy legalább Te révbe jutottál, teljesen 
tisztán, rászolgálván mindarra, amit – néha kacskaringós utakon – elértél. Örülök a 
sikereidnek, hiszen félig-meddig mellettem nőttél fel ifjú korodban, sok kedves emlék 
fűz Hozzád. Áldjon az Isten! A régi szeretettel köszönt családoddal együtt Dienes 
Pista.” A nevezett esemény október 11-én „a történelemtudomány doktora” fokozat 
védése volt. Miután nem tudtam a múzeumi kollégái társaságában Assisi környékén 
tett utazáson elhatalmasodott betegségéről, utólag bánhatom, hogy nem siettem 
megköszönni kedves jókívánságait, mert október 29-ét követően ezt már többé nem 
tehettem meg.

László Gyula professzor gratulál a doktor-avatáson


