
NNAAGGYY GGéé zzaa 
((11885555––11991155))

(A meg em lé ke zés rõl)
A sok ol da lú tu dós NAGYGé za a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um (1881–1889), majd a
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um õre, 1902-tõl a
MNM Fegy ver tár igaz ga tó-õre, 1901-tõl
a MTA le ve le zõ tag ja, éle te utol só más fél
évé ben az Archaeologiai Ér te sí tõ szer -
kesz tõ je. RÓMER Fe renc há rom je len tõs
ta nít vá nyá nak egyi ke, és el sõ sor ban a
ma gyar ság õs- és ál lam ala pí tás elõt ti tör -
té ne té vel fog lal ko zik. E cél ból szá mos ré -
gé sze ti, nyel vé sze ti, ge ne a ló gi ai, et no ló -
gi ai, kro no ló gi ai ta nul mányt vé gez, hi va -
ta li mun ká já nak mel lé kes ered mé nyei is
klasszi kus ma gyar vi se let-, fegy ver-, vár -
tör té ne ti kö te tek.

*

A sok ol da lú tu dós NAGY Gé za NAGY
Ist ván föld bir to kos és THALY Zsu zsa fia, 1855.
aug. 4-én szü le tett, Gár dony ban. Anyai nagy ap ja
Fej ér me gye le vél tá ro sa, any ja a tör té nész
THALY Kál mán el sõ uno ka test vé re. Gyönki és
pes ti, re for má tus, il let ve pi a ris ta gim ná zi u mi
éve ket, majd a bu da pes ti tu do mány egye te men
vég zett tör té nel mi, ré gé sze ti, ok le vél ta ni, iro da -
lom tör té ne ti, össze ha son lí tó nyel vé sze ti, föld raj zi
ta nul má nyo kat kö ve tõ en RÓMER Fe renc hív ja
ma ga mel lé dol goz ni a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -
um ba. 

1875–1881-ben a ré gi ség tár díj no ka. Pár -
hu za mo san, ke re se te ki egé szí té se kép pen ne -
gyed évig az Egyet ér tés or szág gyû lé si tu dó sí tó ja,
1878 vé gén és 1879 ele jén. Egy hír la pi cikk ben,
me lyet ar ra a nap ra idõ zí te nek, ami kor a ki rály
Bu da pest re ér ke zik, meg ír ja, ho gyan fosz tot ta ki
az oszt rák ka to nai ha tó ság 1850-ben a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um fegy ver gyûj te mé nyét. Ezt kö -
ve tõ en jó aka rói jobb nak lát ják, ha egy idõ re nem

lesz szem elõtt. 1881-ben a Szé kely Nem ze ti Mú  -
ze um õré nek ajánl ják, aho vá meg is vá laszt ják, és
csak 1889-ben tér vissza Sep si szent györgy  rõl a
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba. 

Ré gi ség tá ri gya kor nok, 1891-tõl az it te ni
had tör té ne ti gyûj te mény se géd õre. Meg ha tá roz -
za, ren de zi anya gát, kü lön osz tállyá fej lesz ti,
1892–1915 kö zött a gyûj te mény kü lön nap lót ve -
zet, el ké szí ti ka ta ló gu sát, nem zet kö zi hí rû vé te szi.
1902-tõl igaz ga tó-õre. 1901-tõl a MTA le ve le zõ
tag ja, éle te utol só más fél esz ten de jé ben az
Archaeologiai Ér te sí tõ szer kesz tõ je. 1915. febr.
3-án hal meg, a fõ vá ros ado má nyoz ta dísz sír -
hely re te me tik, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ne -
vé ben SZALAY Im re, az Or szá gos Ré gé sze ti és
Em ber ta ni Tár su lat ne vé ben ÉBER Lász ló, a
MTA, a Ma gyar Tör té ne ti Tár su lat, a Ma gyar 
He ral di kai és Ge ne a ló gi ai Tár sa ság, va la mint a 
Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság ne vé ben pe dig SE -
BES TYÉN Gyu la bú csúz tat ja.

Az élet raj zi ada tok után pró bál juk meg
be mér ni a ma gyar tu do mány tör té ne té ben be töl -
tött he lyét. NAGY Gé za a ma gyar ré gé szet tu do -
mány aty ja ként számontartott RÓMER Fe renc
há rom je len tõs ta nít vá nyá nak egyi ke, HAMPEL
Jó zsef és CSETNEKI JE LE NIK Elek mel lett. A
Szá za dok ban meg je lent nek ro lóg jel lem zé sé ben,
ré gé sze ti ku ta tá sai min dig a ki tû zött cél szem-
meltartásával tör tén nek, be le nem ful lad va a
rész kér dé sek be (Bu da pest és kör nyé ke õs ko ri le -
le te i nek köz zé té te le, a szkí ta em lé kek ér té ke lé se,
1906-os ása tás a zug lói bronz ko ri ur na te me tõ -
ben, 1909-es a kajászószentpéteri bronz ko ri te le -
pen). A Szé kely föld, Er dély, Bu da pest õs ko rá ban
egy aránt mes ter, klasszi kus a népvándorláskori
hoz zá já ru lá sa is. 

CSETNEKI, akit RÓMER az õs ré gé szet
szak em ber ének szánt, ko rán el hal (1889), öz ve -
gyét, a LISZT Fe renc-ta nít vány ZAPHIRYHe lént
NAGY Gé za ve szi el fe le sé gül, el hunyt ba rát ja
jegy ze te i bõl is õ dol goz fel ered mé nye ket. Az
ere de ti leg ró mai ko ri ré gész nek szánt HAM-
PELtõl, aki már RÓMER ide jé ben a Ré gi ség tár
tény le ges, ki vá ló ve ze tõ jé vé emel ke dik, 1913-
ban a ve ze tõ ré gé sze ti pe ri o di ka szer kesz té sét
örök li meg. Õ ma ga már a CCoommppttee rreenndduunek is
szer kesz tõ je (RÓMER be szá mo ló je len té se az
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1876. évi bu da pes ti nem zet kö zi õs ré gé sze ti és
em ber ta ni kong resszus ról, amely RRee ppeerr ttóó rrii uu mmá -
val a ma gyar ré gé sze ti ku ta tás el sõ öt ven évé nek
zár kö ve – ér té ke li MÁR TON La jos). 

Mint egy 200 cikk, ta nul mány, ki ad vány
szer zõ je. Min den meg té vesz tõ sok ol da lú sá ga
mö gött, NAGY Gé za mun kás sá ga el sõ sor ban a
ma gyar ság ál lam ala pí tás elõt ti, ki emel ten õs tör -
té ne té re irá nyul (a ma gyar ság ere de té nek kér dé se,
a kö zép-ázsi ai nép moz gá sok, a ma gyar ság ázsi ai
ro kon sá gá nak kér dé se). Ez if jú ko ri prog ram ja, és
bár mennyi re az a látszat, hogy a ter ve  zett mû he -
lyett csak kü lön bö zõ rész ta nul má nyok ké szül nek
el, va ló já ban egész éle tét ez zel töl ti. En nek a cél -
nak a je gyé ben vég zi szá mos ré gé sze ti, nyel vé -
sze ti, ge ne a ló gi ai, et no ló gi ai, kro no ló gi ai ta nul -
má nyát is. Ugyan csak meg té vesz tõ, hogy a mel -
lék ter mé kek, de akár hi va ta li mun ká ja há lát la -
nabb vagy mel lé kes ered mé nyei kö zött is
klasszi kus mo nog rá fi á kat, ta nul má nyo kat ta lá -
lunk, így a fegy ver- és vi se let tör té net vagy a
szláv és ro mán kér dés te rén. 

A ma gyar ré gé szet ké sõb bi je les kép vi se -
lõi fi gyel mez tet nek, hogy a hon fog la ló szol ga nép
ha gya té kát szláv nak tu laj do nít va saj nos a „bar -
bár hon fog la ló” mí to szát ala poz ta a ké sõb bi
utód ál lam ok nem ze te i ben. Eh hez azért meg je -
gyez nénk, hogy a mil len ni u mi ma gyar tu do má -
nyos ság ban más is ha son ló kép pen ér té kelt, és pl.
PULSZKY Fe renc cel el len tét ben õ leg alább a lo -
va so kat ma gyar nak te kin tet te. Más részt, sú lyos
ké tellyel él nénk azt il le tõ en, hogy a „bar bár hon -
fog la ló” mí to sza az utód ál lam ok ban en nek kö -
vet kez té ben ala kult ki (ti. az utód ál lam ok et ni kai
ala pú po li ti kai nem ze tei nem a szol ga nép ha gya -
té kát vin di kál ták ma guk nak, ha nem egy ál ta lán a
te rü le tü kön ta lált ré gé sze ti le let anya got). 

A NAGYGé zá nak már éle té ben fel rót tak
ugyan csak so rol ha tó ak. Ám egy ol da lú an ki ra ga -
dott vá dak he lyett hadd néz zünk egy tel jes 
ér té ke lést. MÁR TON La jos sze rint Sep si szent -
györ gyön el szo kik a szi go rúbb tu do má nyos 
fe gye  lem tõl, dé li bá bo kat ker get, és mi kor szám -
ûze té sé bõl vissza tér, már be teg sé ge aka dá lyoz za
a kö vet ke ze tes mun ká ban, emi att nem vesz a
mun kás sá ga ha tá ro zott irányt, a szá má ra ki tün te -
tett fon tos sá gú nak tû nõ õs tör té net te rén sem. Bár

– is me ri el – pl. Bu da pest kör nyé ké nek õs ko rá ról
ki vá ló és tár gyi la gos össze fog la lást nyúj tott, és
is me re tei szé les kö rû ek vol tak, (1931-re) még
nem tisz tult le, mi volt õs ko ri mun ká i ban a tisz ta
in tu í ció, és mi a kép ze let ter mé ke. Nem ta gad ja
ugyan ak kor ki emel ke dõ in tel lek tu sát, erõs kép -
ze lõ te het ség ét, nagy mun ka bí rá sát. Vélt hi á nyos -
sá ga it az zal ma gya ráz za, hogy a ha zai ta nul má -
nyok, ame lyek kel pá lyá ján NAGYGé za is in dult,
ele ve hát rá nyos hely zet be hoz ták. Aki, kü lö nö -
sen eb ben a kor ban, pár évig bár nem ta nul ha tott
Nyu ga ton, az leg több ször kép te len volt alap kép -
zett sé gét pó tol ni. NAGY Gé za, ír ja, en nek el le -
né re, hol tá ig ta nul va, ki tû nõ em lé ke zõ ké pes sé ge
ál tal is se gít ve sok fé le is me ret óri á si hal ma zá ra
tett szert. Ám bá mu la tos sok ol da lú sá gát, iro dal mi
és ku ta tá si ada ta it a sa ját szem lé le tén át szûr ve,
szub jek tí ven, hi deg mér le ge lés re és nem ze té vel
szem be ni szi go rú íté let re kép te le nül hasz nál ta. 

Ezek után fur csa mód, a konk ré tu mok ra
tér ve mint ha egé szen más ér té ke lés alá tá masz tá -
sá ra vo nul tat na fel ér ve ket. Sok prob lé mát ve tett
fel, foly tat ja, és nem egyet vég ér vé nye sen meg is
ol dott. Vi tás kér dé sek ben nem rit kán messze
meg elõz te a mód sze re seb ben dol go zó kat is, pl. a
szé ke lyek ere de te kö rü li iro dal mi vi tá ban. Ott is
he lyes úton mert jár ni, ahol a bi zo nyí té kok hi á -
nya mást vissza ri asz tott. Ré gi ség tá ri mun ká ját
pe dig nagy gond és lel ki is me re tes ség jel le mez te,
ha ke vés tárgy sze re tet is – a fegy ver- és vi se let -
tant ti. nem tar tot ta ma gá hoz mél tó nak, csak
kény sze rû ro bot nak, és leg fel jebb a hon fog la lás
ko ri le le tek kö töt ték le ér dek lõ dé sét.

Ha jól meg fi gyel jük, az újabb hon fog la -
láskor-iro da lom, így RÉ VÉSZ Lász ló ki fo gá sa
vég sõ so ron kö zép-eu ró pai össze ha son lí tó tu do -
mány tör té ne ti és nem zet po li ti kai irá nyult sá gú
(tu do má nyos el mé let ha tá sa a szom széd né pek -
kel va ló po li ti kai vi szony ra), míg MÁR TON
La jos a ma gyar ság õs tör té net ét il le tõ „dé li bá bos”
gon dol ko dást ró fel. Az, hogy egyi kük sem sa ját
szû kebb szak te rü le tén belül ta lált ki fo gá sol ni va -
lót, min den eset re ár nyal ni tû nik íté le te ik ér vé -
nyes sé gét. Néz zük, mit mond olyas va la ki, aki az
õs tör té net te rén kép vi selt ri vá lis el mé le tet. 
SE BES TYÉN Gyu la is a ta nul má nyok ból, a fel -
dol  go zott ha tá sok ból in dul ki, és mon da ni va ló ja
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fur csán, mert na gyon sa já to san rí mel a MÁR TON
La jos vé le mé nyé re. 

NAGY Gé za mes te rei SZA BÓ Kár oly és
HUNFALVY Pál vol tak, ír ja (a ma gyar ság ra 
vo nat ko zó kút fõk tü ze tes is me re té ben, il let ve a
nép raj zi-nyel vé sze ti szem pont ok ér vé nye sí té sé -
ben). A mes te rek nyo mán nem a hon fog la lás 
ér dek li (an nak ku ta tá sá ban az elõ dök már je len -
tõs mun kát vé gez tek), ha nem a hon fog la ló ma -
gyar ság õs tör té ne te. 1889-ben, mi kor vissza tér
Bu da pest re, épp meg ala ku ló ban a Ma gyar Nép -
raj zi Tár sa ság, és el nö ke HUNFALVY Pál. Ez zel
az össze ha son lí tó nyel vé szet és a nyelv tör té net
el fog lal ja he lyét az õs tör té ne ti ku ta tás szol gá la tá -
ban ál ló et nog rá fi á ban. A tes tü let ben, foly tat ja,
NAGY Gé za az õs tör té ne ti kút fõk ben és a ro kon
né pek de mog rá fi á já ban va ló el iga zo dást kép vi se li,
az ural-altáji (ak ko ri ki fe je zés sel-el kép ze lés ben
tu rá ni) õs tör té net enciklopedistája. Ér de mes ki -
egé szí te ni tehát, túl ezen, hogy két ri vá lis kö ze lí -
tés kö zött te szi le he tõ vé az át já rást, mind két em -
lí tett mes ter tõl min de nek elõtt a ma is el is mert
ered mé nye ket hasz no sít ja, míg té ve dé se ik kel az
el sõk kö zött he lyez ke dik szem be ha tá ro zot tan –
lé nye gé ben nem pusz tán köz ve tít, de har ma dik
utat jár, okos szin té zi sét, akár csak PAULER Gyu la.
Mind ezt va ló ban Nyu ga ton kel lett vagy akár le -
he tett vol na el sa já tí ta nia? Ma gyar nyel vé sze tet,
ma gyar iro dal mi for rás is me re tet? Vagy ké sõbb,
egy szá zad for du lós je len ték te len ma gyar ori en ta -
lisz ti ka ered mé nye it kel lett vol na ne tán pó tol nia?

A ko lozs vá ri Dol go za tok nek ro lóg ja, va -
ló szí nû leg PÓSTA Bé la tol lá ból, nyíl tan fo gal -
maz. A túl zott, min den ben csak kül föl di ha tást
ke re sõ tár gyi la gos ság el le né ben NAGY Gé zát a
nem ze ti ér té kek ke re sé se jel le mez te. Ez volt a
sep si szent györ gyi tar tóz ko dás esé lye is, nem -
hogy ve szí tett, ha nem nyert a szám ûze té sen
az zal, hogy on nan már va ló ban tel jes fegy ver zet -
ben, biz tos ér ték tu dat ban, letisztulrt szem lé let tel
jö he tett vissza a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba, el -
ke rül ve az ál ob jek tív, min den ben ma gun kat 
ki csi nyí tõ ref lex is me rõs csap dá ját. Így te szi té -
má vá a ma gyar tör té net írás ban a ma gyar ság
fegy ver ze tét, a ma gyar ság vi se le tét, a sa ját kul tú -
ra, sa ját ér té kek irán ti fe le lõs ség je gyé ben. (Az
1896. évi mil len ni u mi ki ál lí tás al kal má val pl. a

ma gyar va dá szat tör té ne ti váz la tát nyújt ja, vagy
ké sõbb KÖ NYÖ KI Jó zsef vár tör té ne ti mû vét 
fe je zi be és ad ja ki.) Vég sõ össze ge zés ben, a 
ma gyar kul tú ra sok ol da lú sá gát hang sú lyoz za, a
ma gyar kul tú rát ala po zó nép raj zi jel le ge ket, köz -
ve tí tõ sze re pün ket nyu gat, ke let, észak és dél kul -
tú rái kö zött. 

Tér jünk vissza SE BES TYÉN Gyu la
1915. évi jel lem zé sé re. NAGY Gézánál tö ké le te -
seb ben nem is mer te sen ki, ír ja, a vo nat ko zó kö -
zép ko ri la tin, gö rög, orosz és arab kút fõ ket, a
nyelv tör té net, az össze ha son lí tó nyel vé szet és a
nép rajz ugyan olyan ré gi tör té ne ti ér té kû ada ta it.
Sen ki ennyi re meg szó lal tat ni nem tud ta az év ez -
re des em lé ke ket. Õ volt a leg na gyobb, so kan
nem ér tet ték ugyan, vagy fél re ér tet ték, ám az idõ
min dig ne ki adott iga zat. SEBESTYÉN mél ta -
tása egy nek ro lóg ré sze, te hát bi zo nyá ra be fo lyá -
sol ja a ke gye let, de azt se hagy juk fi gyel men kí -
vül, hogy aki ír ja, az a kö zös ér de kelt sé gû vi ták
ide jén in kább mel lõz ni lát szott NAGY Gé za fel -
ve té se it és ér ve it.

SE BES TYÉN most ép pen eb bõl a kor -
szak ból ad meg pél dá kat té te le sen. NAGY Gé za
tet te szó vá a szé kely és a du nán tú li nyelv já rás ok
kö zös sa já tos sá ga it. Ezt ak kor dé li bá bos nyel -
vész ke dés nek mi nõ sí tet ték, ma pe dig is mert
tény. THOMSEN meg fej té se elõtt ro ko ní tot ta a
szé kely ro vás írást a bel sõ-ázsi ai türk fel irat ok kal
(te gyük hoz zá, egyik utol só dol go za ta is e fel ira -
t ok alap ján fo gal maz meg kér dé se ket a so kak ál -
tal a szé ke lyek õse i nek tar tott vol gai bol gár
eszegel törzs elõ tör té ne té rõl). Hon fog la lásko ri
de mog rá fi ai vi szo nyok elem zé sé re vál lal ko zott,
az Ár pá dok ge ne a ló gi á já ban fe de zett fel meg le -
põ kap cso la to kat. A szkí ták ról írt aka dé mi ai
szék fog la ló ját SE BES TYÉN egye te mes tör té ne ti
fon tos sá gú nak tart ja.

A NAGYGé zá ról írott leg szebb össze ge -
zés mind azo nál tal a Századok-lehozta nek ro lóg -
ban ta lál ha tó. NAGY Gé za ré geb ben meg je lent,
egy be kö tött ta nul má nyai ál la nak a szer zõ elõtt,
olvassuk. Két kér dés kö zött fe szül ki a mun kák
gon do la ti íve: Hol kez dõ dik a vi lág tör té net? Be -
le tar to zik-e az ún. tör té ne lem elõt ti kor? Il let ve:
Lesz-e elég ide je a ma gyar ság nak tel je sen ki fej -
lesz te ni nem ze ti egyé ni sé gét mi e lõtt, mai szó val,
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ma ga a nyu ga ti ci vi li zá ció is ál do za tul es nék egy
min dent el tör lõ, tár sa dal mi át ala ku lás hoz ta nem -
zet kö zi ség nek? Van-e esély rá, hogy össze tett,
szin te ti zál ni ké pes jel le gé nek kö szön he tõ en ek -
kor épp a ma gyar kul tú ra õriz zen meg eu ró pai ér -
té ke ket? A ket tõ kö zött: „fá radt tes ten át tö rõ erõs
aka rat, mély sé ges tu dá son ala pu ló hit, vég te len
sok mun ka, a «dé li báb» vád ja, egy cson kán ma -
radt nagy vi lág tör té ne lem, szá mos ap ró tor zó,
ami bõl em be rit meg ha la dó vol na ezt az  egy sé ges
nagy világnézleten ala pu ló éle tet, a NAGY
Gé zá ét, hi ány nél kül re konst ru ál ni.”

Ha re konst ru ál ni nem is, de bár az élet mû
ele me it új ra ér té kel ni min den kép pen tar to zunk.
Leg alább is er re fi gyel mez tet mind az utób bi idõ -
szak né hány ku ta tá si ered mé nye, mind pe dig a
NAGY Gé za je len le gi, fö löt tébb hi á nyos je len lé -
te a ma gyar tör té ne ti iro da lom ban. Te kint sük
csak a sep si szent györ gyi éve ket. Cik ke i nek, írá -
sa i nak ne gye de ek kor szü le tik, és nagy  ré szük rõl
SZINNYEI Jó zsef sem tu dott. Tár gyuk ré gé sze ti,
nyel vé sze ti, mû ve lõ dés tör té net és ré gi ma gyar
iro da lom (Emí lia-kó dex és 17. szá  za di ét ke zés),
könyv tör té net (Ré gi Ma gyar Könyv tár), tör té ne ti
tár gyi nép rajz (kály ha csem pék le írá sa), a ma gyar
kép zõ mû vé szet tör té ne te (bras sói fes tõk), a MTA
tör té ne te (vo nat ko zó for rás  köz lés), le vél tá ri for -
rás köz lés (do ku men tu mok a 16. szá za dig vissza -
me nõ en – ek kor bi zo nyít ja, el sõ ként, do ku men -
tál va és me cha niz mu sát ki mu tat va, a ké sõ kö zép -
ko ri-ko ra új ko ri ro mán be te le pe dést Er dély be),
tör té ne ti de mog rá fia (Er dély 18. szá za di nem ze -
ti sé gei), kor társ de mog rá fi ai sta tisz ti ka (az em be -
ri ség sta tisz ti ká ja), 1848–49-esek ada tai, a szé -
kely cí mer stb. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um ál ta -
la kez di meg a szak sze rû ré gé sze ti ása tá so kat
(1882), fel mé ré sé vel (1883) tû nik részt ven ni az
el sõ ma gyar or szá gi skanzen épület fel ál lí tá sá ban
(1885), gyûj te mé nyé ben az õ sep si szent györ gyi
éve i ben for dul meg TÉG LÁS Gá bor, RÁTH Kár -
oly és HERMAN Ot tó, most ké szü lõ le író ka ta ló -
gu sa elõtt KRIS TÓF György hajt fe jet ké sõbb
Ko lozs vár ról, az Er dé lyi Nem ze ti Mú ze um ha -
son tárgyú egy ko rú és ké sõb bi mun kás sá ga (vagy
en nek hi á nya) is me re té ben. A he lyi lap ban kö -
zöl ni, mint ba rá ta it, RÉTHY Lász lót és
SZÁDECZKY La jost nye ri meg. 

Ki emel ten a kö vet ke zõk re hív nánk fel a
fi gyel met: A Szé kely Nem ze ti Mú ze um a társ ala -
pí tó VASADY NAGY Gyu la ha lá lát kö ve tõ en
DANIEL Gá bor köz ben já rá sá val szer vez ma gá -
nak mú ze um õr-utó dot. DANIEL pat ro nál ta Szé -
kely föld el sõ ré gé sze ti ása tá sát, és õ áll a tér ség -
bõl ki tû nõ kap cso lat ban – THALY Kál mán nal,
már ko ráb bi kö zös for rás köz lé sük okán is.
NAGY Gé za úgy ér ke zik másrészt a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um ba 1881-ben, hogy Nagy vá ra -
don meg sza kít ja út ját RÓMER Fe renc nél, és, ér -
te lem sze rint, a tér ség ré gé sze ti le he tõ sé ge it az
1876-os CCoommppttee rreenndduu óta mind ket ten is me rik.
Egyik leg je len tõ sebb szé kely föl di kez de mé nye -
zé se a kö zép ko ri fal ké pek it te ni ku ta tá sá nak
meg kez dé se (1882), mely nek ala po zá sa vé gett
Bu da pest re is fel uta zik szak köny ve kért. 

Er rõl azon nal eszünk be jut, hogy a ma -
gyar falképkutatás RÓMER egyik ked venc té má -
ja volt, és pe dig IPO LYI Ar nold ha tá sá ra. NAGY
Gé za te hát egy ma gyar mû vé szet tör té nész-ha gyo  -
mány har ma dik lánc sze me ként vég zi ezt az út  tö -
rõ mun kát is. Ugyan csak eszünk be jut IPO LYI
MMaa ggyyaarr mmyytthhoollooggiiáája és hogy NAGY Gé za
egyik je len tõs sep si szent györ gyi dol go za ta az 
ÁÁll mmooss--mmoonn ddaa (1884), de TÜN DÉR Er zsé bet,
TÜN DÉR Ilo na alak já val is itt kezd fog la koz ni
egy Árgirus-szövegváltozat kap csán, a szé ke lyek
ere de té rõl itt ki dol go zott el mé le té ben pe dig fon -
tos elem a Csa ba-mon da le het sé ges gyö ke rei.
NAGY Gé za mun kás sá ga va ló ban egy ma gyar
tu do mány tör té ne ti ha gyo mány szer ves ré sze, és
elem zé se ma gát ezt a ha gyo mányt te szi vi lá go -
sab bá és ér tel mez he tõb bé. 

AAddaa ttookk aa sszzéé kkee llyyeekk eerree ddee ttéé hheezz ééss eeggyy kkoo --
rrii llaakk hheellyy üükk cí mû ta nul má nyát (1883–1886) kü -
lön is meg kell em lí te nünk, nem csak azért, mert
el sõ nagy mun ká ja, ha nem azért is, mert en nek
hát ol da lán je le nik meg to váb bi mun kás sá ga nagy
ter vé nek váz la ta, egy a ma gyar õs tör té net rõl ké -
szü lõ kö tet tar ta lom jegy zé ke. Az AAddaa ttookk mel les -
leg a ma gyar tör té net írás ba va ló be lé põ je.

Azt, hogy NAGY Gé za mi ért nem tud ta
el fog lal ni az élet mû ve ré vén meg ér de melt he lyet
a szak mai köz tu dat ban, már az 1915-ös nek ro ló -
gok ból elég gé ért he tõ, és bi zo nyá ra hoz zá já rult
az idõ pont, az el sõ vi lág há bo rú el sõ éve is. Mi ért
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hull ha tott ki szá mos ered mé nye is ilyen mér ték -
ben a szak mai köz tu dat ból, az már to váb bi elem -
zés re, mert nem utol só sor ban elõ ze tes új ra ér té ke -
lés re szo rul. Hogy ezt meg ke rül ni vé tek vol na,
azt egyet len, tü net ér té kû pél dá val je lez nénk. A
szé kely ere det kér dés mai, va ló ban hasz ná lat ban
lé võ iro dal má ban nem olyan ré gi összeg zõ mun -
ka is úgy em lí ti, mint egy „fu tot tak még” ka te gó -
ri á ban, mint aki a 19. szá zad vé gi ún. „ha gyo -
mány ér té ke lõ” is ko la, te hát a hun szár ma zás nak
kró ni kák alap ján hi telt adók egyik kép vi se lõ je
volt, az ezt ta ga dó, nyel vé sze ti ér vek re ala po zó
„for rás kri ti kai” is ko la el le né ben. Eh hez csak
annyit ér de mes hoz zá fûz ni, hogy el sõ ként 1886-
ban, NAGY Gé za bi zo nyít ja meg sem mi sí tõ bí rá -
lat tal az ún. Csí ki Szé kely Kró ni ka ha mis vol tát
(utol só meg jegy zé se: „vé gez tünk ve le”), és ép -
pen emi att le he tet le nül el a Szé kely föl dön, ha ra -
go sá vá té ve töb bek kö zött OR BÁN Ba lázst.
(SZA BÓ Kár oly ma ga, a „ha gyo mány ér té ke lõ”
is ko la leg je len tõ sebb kép vi se lõ je, DOMJÁN Ist -
ván, az utód sep si szent györ gyi ta nár-mú ze um õr
sze rint föld höz vág ta a bí rá lat ol vas tán a Kró ni -
kát, de to vább ra is ki tû nõ vi szony ban ma radt
NAGY Gé zá val, akit a ha lá la elõt ti év ben, 1889-
ben is meg lá to ga tott még a Szé kely Nem ze ti Mú -
ze um ban.) Más részt már az AAddaa ttookk ban,
CORNIDES Dá ni elt és köz vet le nül MÁ TYÁS
Fló ri án és PAULER Gyu la vo nat ko zó ta  nul  má -
nya it (1883) kö ve tõ en, NAGY Gé za épp nyel vé -
sze ti bi zo nyí té kok kal ér vel ne gye dik ként Anony -
mus III. Bé la ko ri vol ta mel lett Azt sem vizs gál -
ta meg sen ki még, hogy mi lyen sze re pe van az
1887-ben meg is mert AAddaa ttookk nak PAULER 1888-
as nagy, je len tõs for du la tá ban a szé kely ere  det -
kér dést il le tõ en (a csat la ko zott nép – PAULERnél
ez a kabar – fel te vé se).

Zár juk a meg em lé ke zést egy rö vid idé -
zet tel, je lez ve hogy NAGYGé za szak mai utó éle -
té ben min dig je len volt azért egy na gyon más 
ér té ke lés is, amely nek vi szont az érin tett szak em -
be rek személye, munkássága ad súlyt. LÁSZ LÓ
Gyu la sza vait idézzük, 1978-ból: „... B. I.-t
[BÓNA Ist ván] tar tom „A ré gész nek”, mond tam
is ne ki egyik dol go za tá val kap cso lat ban (amit a
Tíz kö te tes szá má ra írt), hogy NAGY Gé za mél tó
utó da.”
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GGéé zzaa NNAAGGYY
((11885555––11991155))
(Rezumat)

Om de ºtiinþã multilateral, custode al
Muzeul Naþional Secuiesc (1881–1889) ºi al
Muzeului Naþional Maghiar (din 1902 custode-
diriginte al secþiei de armament), din 1901 mem-
bru corespondent al Academiei Maghiare de ªti-
inþã, la sfârºitul vieþii sale a fost redactor al prin-
cipalei reviste de arheologie din Ungaria
(Archaeologiai Ér te sí tõ). A fost unul din cei trei
discipoli de seamã ai lui Fe renc RÓMER, pãrin-
tele arheologiei maghiare, ºi a fost preocupat în
primul rând de originea maghiarilor ºi de istoria
lor înainte de întemeierea regatului Ungariei. În
acest scop a efectuat numeroase studii arheolo -
gice, lingvistice, genealogice, de etnologie, de
cronologie, realizând totodatã lucrãri clasice în
domeniul istoriei vestimentaþiei, armamentului ºi
fortificaþiilor maghiare. 

GGéé zzaa NNAAGGYY
((11885555––11991155))
(Abstract)

The versatile scholar, Gé za NAGY, the
guard of Szé kely National Museum (1881–
1889), later the guard of Hungarian National
Museum, chief-guard of the storehouse since
1902, corresponding member of Hungarian Sci-
entific Academy since 1901, in the second half of
his life he was the edi tor of Archaeologiai Ér te sí -
tõ, the ma in archaelogical magazine in Hun ga ry.
He was one of Fe renc RÓMER’s students and he
was mostly interested in the early history of the
Hungarian. He studied archaeology, linguistics,
geneology, etnology and he also wrote books on
the history of classical Hungarian arms, cos-
tumes and castles. 
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