
In memóriám Dr. Nagy László (1904-1978) 

Bármilyen szorosan tartozik is az élethez az elmú
lás, igen nehéz napirendre térni felette, s különösen 
fájdalmas ez azok számára, akik jó barátot, munkatár
sat, felelősséget vállaló vezetőt és tiszteletet paran
csoló alkotót vesztettek el, visszavonhatatlanul. 

Nagy László 1904. október 4-én született aNyitra 
megyei Jácott. A kecskeméti gimnáziumban érettségi
zett. Ezt követően egyetemi tanulmányait a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, honnan 
Grác és Bécs múzeumaiban, könyvtáraiban folytatott 
speciális tanulmányokat, amelynek eredményeképpen 
„Gyöngyösi István és a barokk" című doktori disszer
tációjával és magyar irodalomtörténet, esztétika és 
klasszika filológia tárgykörökből bölcsészettudo
mányi doktorátust szerzett. 

1930—31-ben állami ösztöndíjasként a berlini 
egyetemen, majd Hamburgban, Drezdában és Prágá
ban folytatott könyvtártani, régészeti és művészettör
téneti stúdiumokat. 

1932. január 1. és 1933. március 31. között a Ma
gyar Nemzeti Múzeumhoz kerülvén önkéntes díjtalan 
gyakornokként, a régészeti osztály világhírű irányító
ja, Tompa Ferenc vezetésével több őskori ásatáson 
vett részt, valamint a néprajzi osztály ugyancsak világ
hírű munkatársaitól, Györffy Istvántól, Viski Károly
tól és Gönyei Sándortól tanult. 

Tanultsága és munkássága alapján érte itt az a meg
tiszteltetés, hogy mint tiszteletdíjas, megbízást kapott 
a Veszprém megyei Múzeum és Könyvtár múzeumőri 
feladatainak ellátására. Néprajzi tanultságának kö
szönhető, hogy az első magyarországi skanzen (Balas
sagyarmat) felépítésével közel egyidőben létrehozta 
1935-ben a veszprémi Bakonyi Múzeum mellett ma is 
álló, és a devecseri járás öcs községében lévő jelleg
zetes kisnemesi ház mintájára felépített Bakonyi Há
zat, amelyet Veszprém jelentős iparos múltjának 
egyik legjellegzetesebb emlékével, az utolsó csutorás 
műhelyével rendezett be. Ujjárendezte az állandó nép
rajzi kiállítást is. Figyelme kiterjedt a céhtörténet, a 
kézművesipar, a textilkészítés adatainak és tárgyi em
lékeinek rendszeres gyűjtésére is, megvetvén ezzel a 
Bakonyi Múzeum országos hírű néprajzi törzsgyűj
teményét. 

Rövidesen, elődje, Rhé Gyula múzeumigazgató 

1. ábra. A Bakonyi Múzeum egykori igazgatója, Dr. Nagy 
László. 

Abb. 1. Der ehemalige Direktor des Veszprémer Museums, 
Dr. László Nagy. 

1936-ban bekövetkezett halála után, kinevezték a 
Veszprém megyei Múzeum és Könyvtár igazgató
jának, amely tisztségét 1949-ig látta el. 

Közben megindította önálló régészeti kutatásait is, 
amelyek közül kiemelkedő történeti forrásértékűek a 
királyszentistváni bronzkori, a farkasgyepűi késő 
bronzkori és a középrépáspusztai kora vaskori teme
tők, valamint a szentkirályszabadjai római villa és a 
zirci Árpád-kori királyi curia és templom feltárásai. 

Felhasználva széles körű könyvtárosi és irodalmi 
tanultságát, a korábban rendszertelenül kialakult mú
zeumi könyvtárat modern, nyilvános közkönyvtárrá 
fejlesztette, sőt az olvasók megfelelő tájékoztatása 
érdekében megindította a könyvtár szépirodalmi cím
jegyzékének folyamatos kiadását. 

A II. világháborút idehaza vészelte át mint a légvé
delemhez beosztott katona. így lehetőséget tudott 
szerezni arra, hogy a Bakonyi Múzeum történeti érté-
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keit megmentse. A rábízott nemzeti kincseinket lá
dákba csomagolva Veszprém, illetve környékének 
bombabiztos helyeire rejtette és ásta el. 

A háború hivatalos befejezése előtt, 1944. április 
2-án már ott találjuk ajelentősen megrongálódott mú
zeum épületének mentési munkálatainál, az anyag 
biztonságba helyezésénél és a helyreállítás munkáinál. 

A legfontosabb és legjelentősebb feladatait a kultu
rális újjáépítés területén végezte, fáradhatatlan mun
kása, vezetője lett Veszprém város és Veszprém me
gye szellemi életének, nemcsak mint az új feladatok
kal birkózó múzeumi és könyvtári igazgató, hanem 
mint Veszprém megye Szabadművelődési Tanácsának 
elnöke is. 

A Budapesti Történeti Múzeumhoz kerülve, nevé
hez fűződik Budapest régészeti leletmentő hálózatá
nak, a későbbi Adattárnak megszervezése. Békás
megyeri ásatásai új fejezetet nyitottak a főváros késő 
bronzkori történetének rekonstruálásában, és értékes, 
addig ismeretlen leletekkel gyarapította ezt a múzeu
mot is. Példamutató ásatásaival iskolát teremtett a 
hamvasztásos temetők feltárásánál. A Budapest III. 
ker. Vöröshadsereg úti temető mintegy 330 késő 
bronzkori sírja egyedi mellékleteivel mind ez ideig 
példa nélkül áll nem csupán hazánkban, hanem egész 
Közép-Európában. 

A sors valahogy úgy hozta, hogy legfontosabb fel
tárásai temetőket hoztak napvilágra. így nem véletlen, 
hogy legtöbbet a halottkultusz rejtélye foglalkoztatta, 
s ezen belül az őskori vallástörténet kérdése. Azonban 
németországi, erdélyi, jugoszláviai, bulgáriai és görög
országi tanulmányútjain nemcsak ezekkel foglalko
zott, hanem a kismesterségeket is tanulmányozta. 
Széles körű tudását nemcsak élőszóban, az általa ren
dezett kiállításokon, hanem népszerűsítő és tudomá
nyos közleményekben is hasznosította a társadalom 
számára. 

Mindezeken felül szerkesztő bizottsági tagja volt a 
Folia Archaeologica, társszerkesztője a Dunántúli 
Szemle, és szerkesztője a Publicationes Veszpre-
miensis folyóiratoknak. 

Mint minden alkotó emberé, tudósé, az Ő munkás
sága is torzó maradt 1978-ban bekövetkezett halá
lával. 

Búcsúzunk Dr. Nagy Lászlótól volt munkatársai, a 
veszprémi Bakonyi Múzeum és a Budapesti Történeti 
Múzeum dolgozói nevében is azzal, hogy emberi és 
tudósi emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük. 

Kőszegi Frigyes-Kralovánszky Alán 

Harminc éve, hogy a szocialista magyar közműve
lődési könyvtárügy fontos állomásaként Veszprémben 
megnyílt hazánk első körzeti könyvtára. Amikor most 
összegezzük megyénk könyvtárainak három évtizedes 
fejlődését, ismét átgondoljuk munkánk eredményeit, 
gondjainkat, feladatainkat, elsőként arról az emberről 

kell megemlékeznünk, akit e munka egyik szellemi 
atyjának, megszervezőjének és elindítójának tekint
hetünk: Dr. Nagy Lászlóról. 

Irodalomtörténésznek indult, a budapesti és kül
földi egyetemeken folytatta tanulmányait. Irodalom
történeti publikációi alapján kapott ösztöndíjat a ber
lini Magyar Intézetbe tanulmányai folytatására. Vol
taképpen itt, a berlini egyetemen került kapcsolatba a 
könyvtárüggyel. Irodalomtörténeti és esztétikai stú
diumai mellett ugyanis Fritz Milkaut is hallgatta, aki a 
század első felének világhírű könyvtári szaktekintélye 
volt. Könyvtári kézikönyve nálunk is közismert. A 
gazdasági válság azonban lesodorta a szépen induló 
pályáról, és a Magyar Nemzeti Múzeumban kapott 
gyakorlati képzés után muzeológusként került Veszp
rémbe 1933-ban. 

Veszprémben akkor nem volt nyilvános könyvtár, 
és ilyennek létesítésére még csak kezdeményezések sem 
voltak. De volt a múzeumnak egy elég nagy, hagyaté
kokból összegyűjtött könyvanyaga. Nagy László 
Veszprémben történő letelepedése után azonnal el
kezdte a múzeum könyvtára tevékenységének új ala
pokra való helyezését. Ezt a munkát a múzeumigaz
gatói teendők átvétele után még határozottabban és 
céltudatosabban folytatta. Nemcsak felismerte a 
könyvtár jelentőségét a város és az itt élő emberek 
életében, hanem minden erőt és eszközt felhasznált 
annak érdekében, hogy az addig főként ajándéko
zások útján gyarapodó szakkönyvtári gyűjteményt a 
közművelődés szolgálatába állítsa és nyilvános szolgá
lattá fejlessze. Mindenekelőtt az ő érdeme, hogy pár 
évi erőteljes és következetes munka után Veszprém
ben az akkori igényeknek minden tekintetben meg
felelő közművelődési könyvtár alakult ki, amelynek 
mai szemmel nézve is modern katalógusa, raktári és 
kölcsönzési rendszere volt. 

A könyvtárépítésben és a nyilvános szolgálat kiala
kításában Szabó Ervin elveit vallotta magáénak. Az 
állomány gyarapításához, a gyűjtemény kiépítéséhez 
megnyerte Szerb Antal támogatását. Rendszeresen 
vele tárgyalta meg a vásárolandó könyvek jegyzékét, 
tőle kért tanácsokat az akkori élő magyar irodalom 
alkotásai közötti válogatásban is. A tudományos és 
ismeretterjesztő művek beszerzésénél pedig a múzeum 
baráti köréhez tartozó szakemberek véleményét vette 
igénybe rendszeresen. 

A felszabadulás után elvállalta a megyei Szabad
művelődési Tanács elnöki tisztségét. A felszabadult 
magyar nép lelkesedésére, forradalmi lendületére és a 
kultúra iránti szomjúságára támaszkodó és rendkívül 
gyorsan fellendülő kulturális forradalom egyik vezető
je, kezdeményezője és lelkesítője volt a megyében. Jól 
látta, hogy a közkönyvtárak nélkül nem lehet meg
valósítani a társadalom kulturális nevelésének alap
vető feladatait sem. 

Páldy Róberttel, a Megyei Szabadművelődési Ta
nács titkárával és szabadművelődési figyelővel egyet
értésben vállalta 1947 elején, hogy a múzeumi könyv-
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tárra építve megvalósítja annak az új típusú közműve
lődési könyvtárnak első hálózati egységét, amelyet 
akkor a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
könyvtári osztályát vezető Sebestyén Géza tervezett 
és országosan megvalósítandónak javasolt. E könyv
tári ellátás, az akkori terv szerint nem igazodott még a 
közigazgatási szervezethez. A meglévő nagyobb városi 
gyűjteményekre támaszkodva kívánták létrehozni az 
ún. körzeti könyvtárakat, a közművelődési könyvtári 
ellátás első egységeit. A falusi könytárak számára két
féle állományt javasoltak: az egyik a törzsanyag, 
amely állandóan a helyi igényeknek megfelelően fej
lődne, a másik a ,vándor anyag', amely a körzet köz
ponti könyvtárából félévenként cserélődne. Nagy 
László 1948 tavaszán kapott megbízást a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumtól, hogy készítse el a 
Veszprémi Körzeti Könyvtár szervezési tervét. Ennek 
jóváhagyása után mint a körzeti könyvtár szervezője 
munkájának ideiglenes vezetőjét a minisztérium meg
bízta a terv végrehajtásával. E megbízatásnak megfele
lően vállalta, hogy a létesítendő körzeti könyvtárnak 
a múzeum helységeiben helyet, működéséhez a leg
fontosabb személyi és dologi feltételeket biztosítja. 

Nagy László tevékenységének tehát nagy része volt 
abban, hogy 1949 áprilisában Veszprémben nyílt meg 
hazánk első körzeti könyvtára, s az akkor Veszprém 
megyéhez tartozó Mezőszentgyörgy községben — 
Eötvös Károly szülőhelyén — az első falusi népkönyv

tár. Talán az sem véletlen, hogy egészen más körülmé
nyek között napjainkban a fenti terv korszerűbb vál
tozatának megvalósításán munkálkodunk Veszprém 
megyében. 

Nagy László Veszprémből történő elköltözése után 
sem szakította meg kapcsolatait a megyével, az itt 
dolgozó könyvtárakkal. Szeretettel figyelte, tanácsai
val segítette, tudásával támogatta munkánkat. Az öt
venes évek közepén elkészítette „A Veszprém megyei 
hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1920—1956" 
című munkáját, amely a Somogy megyei hasonló ki
advánnyal együtt első ilyen jellegű mű volt hazánk
ban. Ebben a kiadványban kidolgozta a sajtóbibliográ
fiai feltárás módszereit, amelyet aztán kisebb-na
gyobb módosításokkal átvettek és követtek más me
gyék bibliográfusai. A Magyar Tanácsköztársaság 40. 
évfordulójára elkészítette az 1919. évi forradalmi kor
szak megyei sajtójának cikkbibliográfiáját. Ez a mű 
1959-ben ugyancsak úttörő jellegű kezdeményezés
nek számított. 

Az elmúlt húsz esztendőben olyan feladatok meg
oldásában vett részt, amelyek nem kötődtek ilyen 
szorosan a megye könyvtárügyéhez, de mindenkor 
tudtuk és éreztük, hogy figyeli munkánkat. 

Emlékének megőrzése nemcsak kötelességünk, 
hanem tisztünk is. 

Varga Béla 
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Nagy László bibliográfiája 

Gyöngyösi és a barokk. = Budapest 1929. 1-S6. 
Németh Antal: A színjátszás esztétikájának vázlata (ism.) = EPhK 54. 1930. 122. 
Thienetnann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak (ism.). = EPhK 54. 1930. 

183-185. 
Tolnai Vilmos: A nyelvújítás (ism.) = EPhK 54. 1930. 122-123. 
Klatt, Fritz: Die geistige Wendung des Maschinenzeitalters (ism.). = EPhK 54. 

1930. 130-131. 
Térbe Lajos: Petőfi és a nép (ism.). = EPhK 54. 1930. 178-179. 
Lehmann, Paul: Pseudo-anti|ce Literatur des Mittelalters (ism.). = EPhK 54. 1930. 

193-195. 
Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig 

(ism.). = EPhK 55. 1931. 120-121. 
Módszertani széljegyzetek irodalomtudományunk legújabb termékeihez. = EPhK 

56. 1932. 53-56. 
A középrépáspusztai (Veszprém megye) koravaskori temető. Das früheisenzeitliche 

Gräberfeld von Puszta Középrépás (Kom. Veszprém). = FolArch 1-2. 1939. 
39-57. 

Adatok a magyar csutora és csutorásmesterség eredetéhez. Beiträge zur Frage der 
Herkunft der ungarischen Feldflasche- und Feldflaschendreckslerei. = Veszprém 
vármegyei füzetek 3. Veszprém 1940. 14—31. 

A Veszprémvármegyei Nyilvános Könyvtár címjegyzékei. I. Szépirodalmi müvek. 
Összeállította: Nagy László és Herkely Károly = Veszprém. 1941. 1-91. 

óskori telepnyomok a budai Várhegyen—Trace d'un établissement préhistorique 
sur la colline du château de Bude = ArchÉrt 79. 1952. 190-197. 

Veszprém megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1820-1956 = Veszprém 
1957. 1-170. 

A Tanácsköztársaság Veszprém megyei sajtójának cikkbibliográfiája = Veszprém 
1959. 1-207. 

Dr. László Nagy, ehemalige Direktor des Veszprémer 
Museums wurde in Jác (Kom. Nyitra, Slowakie) den. 4. 10. 
1904 geboren. Er studierte an der Budapester Universität wo 
er Doktor der Philosophie wurde. Im Jahre 1931-32 war er 
an der Berliner Universität Stipendist. In 1933-34 war er 
Forscher des Ungarischen National Museums. Von hier aus 
wurde er zum Veszprémer Museum versetzt, wo er von 1936 
als Direktor arbeitete. Nach dem II. Weltkrieg ist er Forscher 

A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései az 1958. évben = BudRég 19. 1959. 
243-245, 247-249. 

Budapest, III. Pünkösdfürdő = ArchÉrt 88. 1961. 282-283. 
Budapest, III. Kossuth Lajos utca. Üdülőpart = ArchÉrt 88. 1961. 283. 
Budapest, XIV. Zugló = ArchÉrt 89. 1962. 257-258. 
Budapest, III. Békásmegyer, Vöröshadsereg útja • ArchÉrt 88. 1961. 283. 
Budapest, XIV. Zugló = ArchÉrt 89. 1962. 257-258. 
Budapest, III. Békásmegyer, Vöröshadsereg útja = ArchÉrt 89. 1962. 257. 
A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai az 1959. évben = BudRég 

20. 1963. 529-531. 
Topográfiai kartoték a Budapesti Történeti Múzeumban = BudRég 20. 1963. 561. 
Budapest, III. Békásmegyer-Nagy L.-Schreiber R. = ArchÉrt 90. 1963. 297. 
A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai 1960-6l-ben. Őskor = 

BudRég 21. 1964. 295-296. 
Budapest, XIV. Paskál utca és Cinkotai út = Bud Rég 21. 1964. 296-297, 325. 
Budaörs-Kamaraerdői Hosszúrét. Nagy L.-Schreiber R. = ArchÉrt 91. 1964. 250. 
Budapest, III. Békásmegyer, Vöröshardsereg útja. ArchÉrt 92. 1965. 229. 
Budapest, III. Vöröshadsereg útja. Schreiber R.-Nagy L. = ArchÉrt 93. 1966. 290. 
Letkés, Kertészföld = ArchÉrt 93. 1966. 292. 
Budapest, III. Vöröshadsereg út 6. Schreiber R.-Nagy L. = ArchÉrt 95. 1968. 126. 
Letkés = ArchÉrt 95. 1968. 128. 
Letkés = MittArchlnst 1. 1970. 110-111. 
Budapest, III. Békásmegyer, Vöröshadsereg út = BudRég 22. 1971. 385. 
A veszprémi tobakok. Egy bőrkészító kismesterség és művelői a XVI1I-XIX. 

században. - Die Tobaken aus der Stadt Veszprém - Les 'tobak' dans le ville 
de Veszprém - Tobaki v gorode Veszprémé. VMMK 10. 1971. 189-240. 

A tűzikutya és a holdidol kérdése. - Zur Feuerblock- und Mondidolfrage aufgrund 
der ungarländischen Funde = VMMK 14. 1979. Hist. 

des Historischen Museums in Budapest bis zu seinem Tod in 
1978. Die Archéologie ist sein Fachgebiet. Mehrere wichtige 
bronzezeitliche und eisenzeitliche Freidhöfe legte er im 
Komitat Veszprém und Budapest frei. In erster Reihe forsch
te er die urzeitliche Religionsgeschichte. Als Ethnograph und 
Literaturhistoriker erreichte er auch bedeutungsvolle Ergeb
nisse. Sein Arbeit als Bibliotekorganisator war hervorragend. 

IN MEMÓRIÁM DR. LÁSZLÓ NAGY (1904-1978) 
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