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KÖSZÖNTŐ ÉS KÖSZÖNŐ ELŐSZÓ

BÁLINT CSANÁD – JANKOVICH-BÉSÁN DÉNES – KOVÁCS LÁSZLÓ

Kedves Pista!

Emlékszel? Már hogyne emlékeznél: Laci, Dénes meg én közel azonos időben kerültünk az 
MTA Régészeti Intézetébe. Akkoriban a Magyarország Régészeti Topográfi ája volt az Intézet 
„zászlóshajója”, melynek minden terhe a Te válladon nyugodott. (Nyugodott?!) Minden újoncnak 
részben, vagy teljes munkaidőben, ilyen vagy olyan módon ki kellett belőle vennie a részét, 
következésképpen mi is a szárnyaid alá kerültünk. Ám hogy hamarosan máig tartó barátság alakult 
ki közöttünk, az az intézeti munkától független volt. Mi négyen a magyar társadalom négyféle 
rétegéből jöttünk, de egyformán gondolkodtunk a szakmáról, a munkáról, a világ dolgairól. 
Fiatalságunkból és alkatunkból fakadóan sok-sok humoros, vidám történet esett a két szomszédos 
földszinti szobában. 

A „topinak” nemcsak minden gyakorlati munkáját irányítottad a hivatalos vezető, Patek 
Erzsébet mellett, hanem magának az egésznek jelentetted a lelkét. Örömmel és nagy elszánással, a 
vállalkozást ellenzőkkel szembeni makacs kitartással szervezted, irányítottad a csapatot és vettél 
részt ténylegesen is a terepbejárásokon, valamint a raktárakban, adattárakban végzett munkában. 
Nem véletlenül tekintenek Téged a magyar régészeti topográfi a „atyjának”; a megjelent 10 kötet 
mindegyikében volt valamilyen szereped s ez alól nem jelent kivételt az előkészületben levő 
tizenegyedik sem, úgyhogy nem lennénk meglepve, ha a méltán elvárható tizenkettedik is a Te 
közreműködéseddel készülne el. Minden energiádat egy sokak által kárhoztatott (ha nem éppen 
lenézett), csapatmunkát jelentő, hosszú távú projektbe fektetted, amiről kezdettől fogva nyilvánvaló 
volt, hogy nem kecsegtet csillogó előmenetellel. Hallatlan tapasztalatra tettél szert, bármely 
korszakba tartozó leletnek meg tudod mondani a korát, és ismered föl biztonsággal az új- és modern 
kori tárgyakat, netán hamisítványokat. Ma is gyakran megesik, hogy az ország legtávolabbi zugából 
visznek Hozzád körömnyi cserepeket, hogy segítsd meghatározni a korukat. Azt viszont már csak 
kevesen látták-látják, hogy a kéziratok lektorálását, szerkesztését milyen hallatlan pontossággal 
végzed, olykor tizenvalahány oldalon keresztül sorolva a típushibákat. 

Miközben mindenkinek elismerését vívtad ki, az úgy alakult ki, hogy szerénységednek, 
igazságosságodnak és korrektségednek köszönhetően nem lett és nincsen ellenséged, rosszakaród. 
Saci lányod nem véletlenül ment jogi pályára: először Tőled tanulhatta meg a szabályokat betartó 
és betartató gondolkodást, az ügyintézés menetét. Mi is sokat és sokfélét tanultunk Tőled, amiért – 
meg hát az egész barátságunkért – itt is köszönetet mondunk. Egy tanításod: hányszor, de hányszor 
hallottuk Tőled, amikor valamilyen nehéz vagy éppen kényes ügy elintézésének lehetséges módjáról 
beszéltünk, amihez szükségesek lettek volna az előzmények: „van papír róla?”. És bizony, hosszú 
ideig nem volt… 

Ez a kötet a 70. születésnapodon a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartott egész 
napos konferencia előadásait tartalmazza. Van benne személyes hangú baráti visszaemlékezés, új 
tudományos eredmény, jövőre vonatkozó terv – és ez mind Neked szóló köszöntés is! 

Isten éltessen még sokáig, jó erőben, egészségben, eredményes munkálkodásban – ezt kívánjuk 
baráti szeretettel!


