Egy Herder-díjas életmű
LÁTOGATÓBAN ENTZ GÉZÁNÁL
Kelemen Lajos, a Kolozsvárt élt „talán utolsó nagy polihisztor", történész, levéltáros, tudománytörténész és kutató halálakor írta Entz Géza: „Boldog volt, ha kincseiből minél többet adhatott, s még boldogabb, ha ezáltal mások sikerrel, eredménnyel működtek. Ez a magatartás az ő igazi jellemzője. Egész életével és munkájával vallotta: a tudás kötelez, a tudást
mindenki számára gyümölcsöztetni kell."
Atyai barátját és egyik mesterét joggal dicsérhette így Entz Géza, hiszen a Kelemen Lajosról mondottak tőle sem idegenek. A középkor jeles kutatója, akit az elmúlt évben Herderd/yjal jutalmaztak, fél évszázados tudományos munkásságot, s ezen belül számos tanulmányt
— monográfiát, kisebb-nagyobb cikket, adatközlést — tudhat magáénak. Ha igaz, amit egyik
méltatója ír: „ez az oeuvre összeforrott a magyar középkorkutatás legjobb hagyományaival",
arról sem hallgathatunk, hogy mit köszönhet Entz Gézának a magyar műemlékvédelem, mit a
végre szervezett formában történő restaurátorképzés.
Entz Géza, a szikár mondatú, adatokat pontosan rögzítő, de minden mondatában belső
tűzzel bizonyító szellem sohasem csak magából indul ki. Amire épít, azt századok hagyománykutatása hitelesítette, az egymás munkáját folytató generációk tették biztos alappá.
Külön szerencse, hogy eme alap létrejöttét — nem kis eredménnyel és hatékonysággal —
a tudós elmékben sosem szűkölködő Entz család is segítette. Dédapja, Entz Ferenc
(1805—1877), orvos, kertész, szőlész volt, nevéhez fűződik a modern magyar kertészeti szakoktatás megindítása; nagyapja, Entz Géza (1842—1910) zoológus, egyetemi tanár, az
állat—növény szimbiózis felfedezője. Két atyai nagybátyja szintén neves szaktekintélye korának : Entz Béla (1877—1959) patológus, egyetemi tanár a tuberkulózis és a szifilisz kórbonctanát kutatva szerzett érdemeket, a zoológus Entz Géza (1875—1943) nevéhez többek közt a Balaton életének korszérű hidrobiológiái vizsgálata kapcsolható.
íme az ősök, akik „légkört" teremtettek a tudós életpályájának kialakulásához. Ily hátteret maga mögött tudván, illett komoly dolgokkal foglalkozni. Amíg a rég elporladt elődök
munkásságán töprengek, szemem végigfut a dolgozó- és pihenőszobának is kellemes, hatalmas terem tárgyain.
Nyugodt, derűs, századok emlékét sugalló —.megőrző! — otthonosság.
Komáromi Kacz Ede nagyméretű olajfestményéről Entz Géza már említett nagyapja tekint rám. S amerre csak a szem ellát, könyvek: műemlékvédelem, művészettörténet, néprajz,
zene, történelem, szépirodalom.
A könyvespolc tetején egy gyönyörű feszület, arrébb ónkannák, óntányérok — és rengeteg cserép meg bokály. Egy Nagy István-pasztellkép: Virágcsendélet, és számtalan Gy. Szabó
Béla-fametszet: Reményik Sándor és Apáczai Csere János portréja, egy másikon a gyergyószárhegyi kápolna. Szervátiusz Jenő korai szobrán kívül (Kalotaszegi lány) még egy faragás
őrzi a nemrég elhunyt mester vésőjének nyomát: az íróasztal közvetlen közelében álló fadombormű születésnapi ajándék: Entz Gézát 60. születésnapján evvel lepték meg kollégái. No meg
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avval, hogy a művésszel azon templomok képét vésették fába, melyekről a művészettörténész
is írt: a Farkas utcait (Kolozsvár), a désit és a gyulafehérvárit.
A szoba, méretei ellenére, meghitt, itt aztán semmi sem hátráltatja a munkát. „Főúri kényelem" — jut eszembe a már elkoptatott, ostoba jelző, mintha nem tudnám, dolgozni csak
így, ilyen környezetben, ily háttérrel lehet; az ember nem botlik bele minden pillanatban a
padlóra helyezett könyvtornyokba, kéziratkupacokba.
— Régen laktok itt ?
— Én 1914 óta, vagyis egyéves koromtól kezdve, kivéve azt a kilenc évet — 1941-től 50-ig
—, amit Kolozsvárt töltöttem. Itt élünk feleségemmel, rajtunk kívül két Fiam a családjával —
az egyiknek három gyermeke van —, összesen kilencen.
— Emlékszel-e gyermekkorodra ? Hogyan élt a család, hová jártál iskolába ?
— Apám 1918-ban jött haza a háborúból, négy évig volt különböző frontokon. Harmincegy-nehány évesen kezdte el a pályáját újra az Igazságügyi Minisztériumban. Vidám,
nagyon jó kedélyű ember lévén, a társaság kedvence volt, mindenki szerette. Jól tudott bánni
a gyerekekkel is. Eredetileg színész akart lenni, de ettől a foglalkozástól a család visszatartotta, így sokat szavalt nekünk, és engem is sokat szavaltatott. Szerette a zenét, a képzőművészetet és az irodalmat, rengeteget jártunk színházba, operába, hangversenyre. Szenvedélyes operarajongó voltam, kedvtelésből még a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola zongoratanszakát is
elvégeztem (5 alsó, 3 középső és 4 felső évet). Bár ki tudja, hogy mikor ültem utoljára zongorához, hangversenyekre még ma is eljárok. Azonkívül tulajdonképpen sehová se megyek. A
család eléggé összetartó volt, a tágabb rokonsággal is gyakran jöttünk össze. Apámnak öt
testvére volt, gondolhatod, hogy egy-egy ünnepen, karácsonykor, húsvétkor, valamely születésnapon mily nagyszámú társaság gyülekezett nálunk.
Gyerekkoromban először 1921-ben, a segélyezési akció révén háromszor jártam Hollandiában, ahol összesen tizennégy hónapot töltöttem. Szüleim szerették volna, ha nyelveket tanulok, így a 20-as években kétszer nyaraltam egy-egy ausztriai városkában is. Ha már ott voltunk, természetesen Bécset, látnivalóit sem hagytuk ki, s apámnak föltűnt, hogy mily érdeklődéssel tudtam elidőzni a Kunsthistorisches Museum egy-egy képe, szobra előtt. Arra ösztönzött, hogy folyamatosan olvassak, s mivel jó stiliszta volt, sokat segített az önképzőköri és iskolai magyar dolgozatok megírásában. Egyébként apám kétszer ment nyugdíjba: először
1944-ben mint táblaíró, másodszor pedig 1960-ban a Nemzeti Múzeum teremőreként.
— Hol végezted tanulmányaidat ?
— Az elemi iskolát — kivéve az elsőt és a másodikat, mikor szüleim magániskolába írattak — a Horty Miklós úti (ma Bartók Béla út) községi iskolában, a gimnáziumot, 1923 és 31
közt a budai cisztereknél. Jó tanuló voltam, mert könnyen tanultam, különösen a kiváló stiliszta és irodalomtörténész, Brisits Frigyes óráira emlékszem vissza szívesen. 1931-től 1935-ig a
Pázmány Péter Tudományegyetemnek voltam hallgatója, ahol történelem—latin—művészettörténet szakon végeztem. Valójában — ha nem is laktam a kollégiumban — Eötvös-kollégista voltam, minden foglalkozáson részt vettem. 1937-ben doktoráltam A magyar műgyűjtés
történetének vázlata 1850-ig című tanulmányommal, mely abban az évben könyv alakban is
megjelent.
— És a pályakezdés...
— Egy évig a Szépművészeti Múzeumban gyakornokoskodtam, Fizetés nélkül. A fényképgyűjteményt és a grafikai gyűjteményt rendezgettem, melyeknek akkor Balogh Jolán és a
sajnos korán elhúnyt Hoffmann Edith volt a vezetője. Állástalan diplomás lévén, több mindent megpróbáltam, egyebek között cikkeket írtam a Magyar Kultúrszemlének, egy sorozatot
a magyar szobrászokról: Szervátiusz Jenőről, Borbereki Kováts Zoltánról, Pátzay Pálról, Fe92

renczy Béniről, Borsos Miklósról, Andrássy Kurta Jánosról. Bak János tanáré volt az újság —
a bibliográfiai lap —, aki az írásokért külön-külön fizetett.
— Mikor kerültél Erdélybe?
— 1939 őszétől 1941 tavaszáig itt Pesten, a Bibliográfiai Központban dolgoztam, 41 júniusában neveztek ki segédőrnek a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárba. Általában sokat mozogtam terepen, amikor a Szolnok-Doboka magyarsága című kötetbe a műemlékekről írtam,
szinte nem volt olyan falu, amelyet ne kerestem volna föl gyalogos barangolásaim során. Az
Ellenzékben közölt tudománynépszerűsítő cikkeim is tulajdonképp kirándulási beszámolók
voltak.
— A szentbenedeki Komis kastély, a Szilágyság, a Csíkmenaság, A zsibói
— És folytathatnám a sort: A besztercei szász templom, Régi kalotaszegi
Székely műemlékek a Nagykükütlő mellett, Szovátai kapuk stb.
— A könyvekről se feledkezzünk

kastély...
műemlékek,

meg!

— A sorozat címe is — Erdélyi Tudományos Füzetek — jelzi, hogy inkább füzeteknek
nevezhetők a külön-külön megjelent tanulmányok: A csicsókeresztúri r. k. templom (1942),
A dési ref. templom (1942), Szolnok-Doboka középkori művészeti emlékei (1943), A középkoriszékely művészet kérdései (1943). Az 1945 utáni művek már az Erdélyi Tudományos Intézet Kiadványaiként láttak napvilágot: Az erdélyi műtörténetírás kérdéseihez (1945), Kolozsvár környéki kőfaragó műhely a XIII. században (1946), A széki református templom (1947).
Ez utóbbit Sebestyén Józseffel együtt írtam.
— Mikor kezdtél tanítani ?
— 1945-ben bíztak meg a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem művészettörténeti tanszékének vezetésével: előadó tanár voltam, ami most a docensnek felel meg. A művészettörténetet általában egy másik szak mellé vették fel, évente 8—10 hallgató végzett, de kevesen maradtak meg a szakterületen.
— Kiket ismerünk volt hallgatóid közül ?
— Csak B. Nagy Margit maradt a pályán és Ditrói Ervin, de sok olyan „vasárnapi" hallgatóm volt — a történész Demény Lajos és Egyed Ákos például —, akik más tudományágban
szereztek maguknak nevet.
— Kikkel barátkoztál abban az időben ?
— Legjobb barátom Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila, Nagy Géza és Venczel József.
A képzőművészek közül jóban voltam Szervátiusz Jenővel, Gy. Szabó Bélával, Ferenczy Júliával, Fülöp Antal Andorral.
— Hogyan váltál meg a tanszéktől?
— 1950-ben már jó előre szóltak, akárcsak a Kolozsvárt tanító többi vendégprofesszornak, hogy szerződésemet nem újítják meg. PÖG (Pogány Ö. Gábor — a szerk.) kollégám volt
még az egyetemen, s ő intézte el, hogy hazakerülésem után azonnal állást kaphattam. 1950 augusztusában már a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjában dolgoztam mint várostörténeti előadó. A Központot 1953. február 1-én föloszlatták. Utána a műemlékvédelemhez
kerültem, amely az Országos Építésügyi Hivatal alá tartozott. Eleinte a műemléki csoport rajtam kívül egy művészettörténészből, egy gépíróból és egy építészhallgatóból állt. 1955-ben a
Várgondnoksághoz tettek át bennünket, ide tartozott az egész műemlékvédelem. Az illetékes
miniszterhelyettes, Lux László megengedte, hogy ÉM Műemléki Csoportnak nevezzük magunkat.
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— Milyen volt az ötvenes évek műemlékvédelme ?
— Olyan volt, amilyen lehetett. Próbáltuk folytatni a korábban megkezdett munkát. Akkoriban műemlékvédelem-ellenes hangulat volt, sokan úgy vélték, hogy ez „úri passzió", minek a régiségekkel foglalkozni akkor, amikor az új világot építjük.
— Milyen volt a magyar műemlékvédelem

helyzete a többi országhoz viszonyítva ?

— Sokkal rosszabb volt, mint Csehszlovákiában és Lengyelországban, ahol hatékony
szervezetek dolgoztak a műemlékek megmentésén. Mi csak a hatvanas években zárkóztunk
föl ezekhez az országokhoz.
És amit nem mond, mert szerénysége tiltja, részben Entz Géza vezetésével történt ez a fölzárkózás. 1957-ben megalakul az Országos Műemléki Felügyelőség, melynek tudományos osztályát már ő irányítja. Az évek során kinevel maga körül egy régészekből, művészettörténészekből, restaurátorokból álló gárdát. Ez a kis csoport szakképzettségével szavatolja a biztos,
korszerű, modern műemlékvédelmet szolgáló munkát. Az 1957-től 1977-ig tartó időszakot
Entz Géza is pirossal jelölheti naptárában. Többek közt ekkor tárták fel a diósgyőri, a siklósi,
a kisnánai, az egri, a sárospataki, a gyulai, a sümegi várat, a Balaton környéki templomokat
és még számos középkori épületet. A zavaró átfestések és kiegészítések — melyek a korábbi
időket nemegyszer jellemezték — megszűntek, vagyis a műemlékek hamisítása már csak rossz
álom. Egyik tanulmányában büszkén írhatta Entz Géza „a magyar műemlékvédelem utolsó
negyedszázada a kőszobrászati helyreállítások terén maradandó eredményeket ért el." Ugyanitt mondja: a visegrádi oroszlános kutat helyreállító Szakáll Ernő tevékenységére — szakértelmére és leleményességére — büszke lehet egész műemlékvédelmünk.
*

— Úgy tudom, hogy Te szervezted meg a restaurátorképzést is...

_

— 1967-ben elhatározta a minisztérium, hogy önálló restaurátor tanszéket kell fölállítani
a Képzőművészeti Főiskolán. Addig is volt ott képzés — négy évfolyamom 4—5 hallgató tanult —, de csak táblaképfestészettel foglalkoztak. 1968-ban azzal bíztak meg, hogy dolgozzak
ki egy új tantervet. A Képzőművészeti Főiskola az új képzést is vállalta, így engem — Kapós
Nándor utódaként — 1969-től alkalmaztak. Az ötévfolyamos képzéssel most már táblaképű
falkép-, kőszobrász- és faszobrász restaurátorokat nevelünk.
— Hányan végeznek évente ?
— Hatan-nyolcan. A tanszék fönnállása óta körülbelül hatvanan szereztek képesítést.
Időközben a tanári kar megnövekedett, korszerűbb lett a tanítási anyag. Jelenleg nyolc tanár
és jó pár meghívott előadó gondoskodik a szakemberképzés színvonaláról és folyamatosságáról.
— Most is Te vezeted a katedrát ?
— Betöltvén a hetvenedik évet, már nem. Azonban továbbra is tanítok, a tantárgyaimat
megtartottam; heti 7 órában adok elő ikonográfiát, művelődéstörténetet és múzeológiát. Lényegében most könnyebb a helyzetem, hiszen nem kell foglalkoznom a tanszék ügyes-baj ós
dolgaival.
— Tanulmányaidat olvasván, könnyen megállapítható a kétféle stílus: egy rendszerező,
pontos, adatközlő, némileg „száraz", és egy oldottabb, mely az esszéhez áll közelebb.
.— Vannak olyan feladatok, amelyek elbírják a „lirizálást", s vannak olyanok, amelyek
nem. Kevesebb a lehetőség a lírai hangvételre, ha konkrétumokról kell írni.
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— A kép, a festmény,

a grafika, a szobor talán nem konkrétum ?

— Dehogynem. Az a lényeg, ha az ember művészeti alkotásokról ír, tudja visszaadni a
művészetet. Megköveteli a tárgy, hogy szépen, hangulatosan írjunk róla. Mindig érzékeltetni
kell azt az atmoszférát, melyet egy-egy műalkotás kivált belőlünk.
— Hadd legyek egy kicsit kegyetlen: a műemlékekkel
benned a művészettörténészt ?

való foglalkozás nem nyomta el

— Nem vagyok művészeti kritikus. Számomra sokkal fontosabb az a munka, amit az építészettörténet és a műemlékvédelem nyújt.
— A Herder-díjjal kitüntetettnek joga van egy fiatal kutatót megnevezni, aki egyéves külföldi tanulmányutat kap jutalmul. Te kit ajánlottál erre a megtisztelő továbbtanulásra ?
— Lövei Pált, az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos osztályának művészettörténészét, aki elsősorban a középkori művészettel foglalkozik, azon belül a síremlékszobrászattal. Lövei egy évig Bécsben tanulhat, illetve továbbképezheti magát.
*

Jegyzeteim közt babrálva, látom, szinte reménytelen a helyzetem. Több mindenről kellett
volna kérdeznem a professzort, de a háromórás beszélgetésbe csak ennyi fért bele. Fölfedezéseit — a boroszlói városházán található tucatnyi Mátyás király-ábrázolás fölfedezését stb. —
meg sem említhettem, és nem szólhattam az életmű egészéről, amely a magyar középkorkutatás egyik fényes eredménye. Miközben a hozzá írt Kós Károly- és Kelemen Lajos-leveleket
böngészem, eszembe jut Entz Géza sokak által idézett hitvallása: „A művészet a mindenkori
élet szerves része. A megértéséhez és átérzéséhez vezető legteljesebb út a kor emberének megismerése, mert az ő alkotóerejéből és a történelemben neki osztályrészül jutott szerepéből fakad
a művészet."
SZAKOLCZAY LAJOS

T A R D I S Á N D O R RAJZA
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