
XXVIII 

^m^^' 

BUDAPEST, 1991 





BJJDAPE ST 
RÉGISÉGEI 

XXVIII. 

BUDAPESTI 

BUDAPEST, 1991 



Szerkesztették:Dr. Selmeczi László 
Dr. Kába Melinda 

ISSN 0133-1892 



Nagy Tibor 80 éves 

Különös feladatnak tűnik a magyar régészet egyik Nes-
torának életútjára visszatekinteni, hiszen ő maga nem a 
múltba, hanem a jövőbe tekint. Ezt mutatja töretlen 
munkakedve, aktivitása, hiszen Nagy Tibor 80 évesen is 
részt vesz minden ülésszakon, társulati, múzeumi ren
dezvényen, gyakran tart előadást; lépten-nyomon talál
kozunk vele a könyvtárakban, múzeumi lapidariumok-
ban, s ma is szenvedélyes vitapartner, aki érvelésében 
már hivatkozik a néhány nappal korábban megjelent 
publikációkra, akárcsak munkában eltöltött életének 
korábbi 60 évében. 

1910. november 4-én született; pályája Pécsről ívelt 
magasba. Első, Constantinus valláspolitikájával foglal
kozó tanulmányait Kerényi vallásfilozófiája, az 1938. 
évi Szent István évforduló előkészületei és Sopianae 
gazdag ókeresztény emlékei egyaránt inspirálták. A 
bíztató kezdetet tanulmányutak, a római és a berlini 
akadémiák kitűnő könyvtáraiban való felkészülés, 
anyaggyűjtés és évekig tartó szorgalmas kutatások kö
vették. Ennek eredményeként már fiatalon olyan érett 
művet nyújtott be dissertatioként, amely máig is alap
vető műnek számít a témában. Értekezése „A pannó
niai kereszténység története" 1939-ben jelent meg a 
Dissertationes Pannonicae sorozatban. Munkája nem
csak a filológus alaposságával megírt kitűnő könyv, ha
nem érdekes olvasmány is, amelyben történeti ténye
ket és legendás elemeket szigorú kritikával, világos lo
gikával igyekezett különválasztani. Témájához későbbi 
műveiben is hű maradt, így az 1942-ben megjelentetett 
„Budapest története" c. kiadvány vallástörténti fejeze
tében vagy a fóti kőről írott munkájában. A sokat ígérő 
sikeres kezdetet nem követhette folytatás. A háború, 
majd az elmúlt évtizedek kíméletlen „államvallása", a 
türelmetlen ateizmus nem kedvezett a vallástörténeti 
kutatásoknak. Nagy Tibor 1935-1937 között a buda

pesti egyetem asszisztense, 1948-ban docens, 1949-
1952 között megbízott egyetemi tanár, 1952 óta kan
didátus. 1938-ban került a fővárosi múzeumhoz, s attól 
kezdve nyugdíjba vonulásáig - 35 éven át - pályája 
szorosan kötődött a múzeumhoz, tudományos mun
kássága pedig Budapesthez. 1948-tól 1952-ig a Fővá
rosi Régészeti és Ásatási Intézet vezetője, majd 1957-
1961 között a Budapesti Történeti Múzeum Ós- és 
Ókortörténeti osztályának vezetője, 1962-ben pedig a 
római csoport vezetője. 35 éven keresztül szakadatla
nul végzett feltárásai elsősorban a pannóniai limesku
tatások eredményeit gazdagították. Ulcisia Castra 
(Szentendre) táborában 1939-1940-ben folytatott ku
tatásokat; a 40-es évektől kezdve pedig 1971-ig az al
bertfalvai táborban és auxiliaris vicusban végzett ása
tásokat. Korábban Albertfalva volt a legteljesebben 
feltárt segédcsapat-tábor Pannóniában; csak az elmúlt 
évek ásatásai révén ismerünk ma már teljesebb castel-
lum-alaprajzot Intercisából ill. a carnuntumi auxiliaris 
táborból. Albertfalva mellett az aquincumi polgárvá
rosban végzett hitelesítő ásatásokat; egyik kezdemé
nyezője az ott folytatott perióduskutatásoknak. E 
munkálatok során a II—III. századi építkezések szeré
nyebb, cölöpszerkezetű előzményeit is sikerült tisztáz
nia, ezáltal a város kialakulásának kezdeteiig nyomon 
követni a strukturális változásokat. 1969-1973 között 
Aquincum legiotáborában és canabaejában végzett 
feltárásokat; többek között az ő érdeme, hogy a castra 
legionis alaprajzát ma már számos részletében ismer
jük. 1962-ben és 1970-ben tovább folytatta a Nagy La
jos által kezdeményezett kutatásokat az Eskü téri ké
sőrómai erődben, Contra Aquincumban. 

Munkássága felöleli a paleolitikumtól a magyar 
honfoglalás koráig terjedő történeti korszakokat; nem 
csoda, hogy Nagy Tibort a régészet polyhistoraként 
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tartják számon. Tanulmányokat jelentetett meg Buda
pest területének őskori kultúráiról, a szkita foglalók 
hagyatékáról vagy a korai kelta megtelepedésről épp
úgy, mint a pannóniai limes kérdéseiről, a tartomány 
hadtörténetéről, vallási életéről, vagy az avarok dunán
túli megtelepedéséről. Ma, az egyes disciplinák egyre 
inkább szerteágazó és szinte követhetetlenül gazdago
dó szakirodalma, eltérő methodikája inkább a specia
listáknak kedvez, s úgy tűnik, hogy az általa követett 
út tovább már nem járható. Nagy Tibortól mégis át 
kell vennünk szélesebb horizontú történeti szemléle
tét, amely a történeti folyamatokat egységében tekint
ve kutatja. 

Amennyire széles érdeklődésének, szakirodalmi is
mereteinek skálája, olyan sokoldalú módszerének 
fegyvertára is. Nagy Tibor otthonos a forráskritikában, 
az epigráfiai elemző munkában, a művészeti stíluskri
tikában vagy a településtörténetben. 

Legfontosabb összefoglaló munkái a főváros terüle
tének történetét dolgozzák fel; így az 1962-ben meg
jelent Budapest Műemléki Topográfiája (szerk.: Hor-
ler Miklós) c. monográfia bevezető tanulmánya, vagy 
az 1973-ban kiadott „Budapest története" I. kötete 
(szerk. Gyalmos János), amelyben az őskortól a hon
foglalás koráig terjedő időszakról nyújtott átfogó, nagy 
irodalmi és tárgyi ismeretanyagra épülő összefoglalást. 
1973 óta a MTA Régészeti Intézetének munkatársa; 
munkájával elsősorban az Association Int. d'Archéo
logie Classique szervezésében folyó Corpus Signorum 
Imperii Romani (CSIR) vállalkozás keretében az 
aquincumi kötetek publikációját készíti elő. Mint a so
rozat magyarországi szerkesztőbizottságának elnöke, 
már a 60-as évek végétől szorgalmazta e fontos forrás
csoport corpusainak egységes szempontok szerint tör
ténő összeállítását és publikációját. E munkálatok ke
retében készült el az aquincumi sírsztélék máig is csak 

sajtó alatt lévő corpusa, amelyben szinte minden kő-
emlékről külön tanulmányt írt. Rendszeresen publikál 
az Acta Archaeologica, a Budapest Régiségei vagy a 
Mitteilungen des Archäologischen Institutes hasábja
in. Nagylélekzetű tanulmányaiban főként az írott for
rások tanúvallomására építve tárgyalja Pannónia fog
lalásának kérdéskörét, szigorú forráskritikával vizsgál
ja az Augustus-Tiberius kor eseménytörténetét. Rend
szeresen megjelenő könyvismertetései színvonalas ta
nulmányok; ezekben szívesen tér vissza a későantik 
korszak tanulmányozásának kérdéseire. 

Hosszú múzeumi tevékenységének fontos állomásai 
azok a kiállítások, amelyeknek előkészítésében, rende
zésében résztvett vagy amelyeket irányított. (1947-ben 
a Károlyi palotában, 1959-ben az akkori Vármúzeum
ban, 1962-ben az Aquincumi Múzeumban.) A kiállítá
sokhoz kapcsolódó vezetők igényességről tanúskod
nak; a látogatókon kívül a szakembereknek is újdon
ságot nyújtottak (Contra Aquincum erődje a Március 
15. téren. 1957; Budapest története az őskortól a hon
foglalásig (munkatársakkal). 1960). 

A 80 éves Nagy Tibor pályafutása során bejárta a 
régészettudomány legjelentősebb kutatóhelyeit; volt 
klasszikafilológus egyetemi tanár, a terepmunkában 
fáradhatatlan gyakorlati régész, szervező, kiállításokat 
rendező muzeológus, folyóiratszerkesztő (1947-1949 
között az azóta megszűnt Antiquitas Hungarica szer
kesztője), majd nyugdíjasként is aktív kutató a Régé
szeti Intézetben. Több hazai és külföldi szakbizottság 
munkájában vesz részt; tagja a Német Régészeti Inté
zetnek. Amikor őt — jó egészséget és erőt kívánva — 
köszöntjük, egyben további eredményes munkáját vár
juk; elsősorban a CSIR további aquincumi köteteit, 
amelyekhez csaknem egy negyedszázadon át annyi 
anyagot gyűjtött. 

Gabler Dénes 
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Dr. WELLNER ISTVÁN (1924-1991) 

Dr. Wellner István 1955-től húsz éven keresztül dolgo
zott a Budapesti Történeti Múzeumban. Jogi diplomá
jának megszerzése után négy éven át hallgatott régésze
tet és múzeológiát az ELTE Bölcsészettudományi Ka
rán. Intézményünkben a Régészeti Osztály munkatársa
ként ásatásokat és leletmentéseket végzett, elsősorban 
az aquincumi táborváros területén. Szerencsés kezű ku
tatásainak legkiemelkedőbb állomása az un. Hercules-
villa feltárása és publikálása, majd az itt talált emlékek, 
köztük a méltán világhírű római mozaikok helyszíni be
mutatása. Munkájának eredménye egy látványos, mo
dern kismúzeum létrehozása lett (Budapest, III. Meggy
fa u. 21.). Régészeti kutatásait az Archaeológiai Értesí
tő, az Acta Archaeologica és a Budapest Régiségei 
hasábjain publikálta. A szakfolyóiratokon kívül kiállítási 
vezetők írásával, rádióelőadások tartásával, folyóirat- és 
újságcikkek megjelentetésével is hozzájárult Budapest 
ókori története legújabb kutatási eredményeinek a 

nagyközönség körében végzett népszerűsítéséhez. Ró
mai kori kutatási eredményeit több hazai és külföldi fórum 
előtt tudományos előadások formájában is közreadta. 

Budapest történetének igen alapos ismerőjeként 
megjelentette 1972-ben a „Régj budai és pesti látké
pek" című munkáját, valamint a Budapest Enciklopé
diában és a Budapest Lexiconban is több szócikk meg
írása fűződik nevéhez. 

1975 után megvált múzeumunktól, ettől az időszak
tól egymás után születtek útikönyvei (Budapest, Ve
lencétől Rómáig, Rómából Szicíliába, Eger, Balaton, 
Firenze, Tíz magyar város, Ciprus), melyek a szakmai 
pontosság mellett élvezetes olvasmányok és méltán 
népszerűek a turisták körében. 

Életeleme volt az utazás, és a sors kegyetlensége foly
tán egy ausztriai turistaút során érte a tragikus halál. 
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