
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.
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