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NEKROLÓG – OBITUARY

DR. KALICZ NÁNDOR
(1928. március 6.–2017. április 15.)

2017. április 15-én súlyos betegség után életének
90. évében elhunyt Kalicz Nándor, a törté
ne
lemtudományоk doktora, a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézetének nyugalmazott
tudományos főmunkatársa, a hazai és nemzet
közi őskorkutatás kiemelkedő alakja.
Igen nagy megtiszteltetés volt számomra,
mégis szívszorító érzés fogott el, amikor megkaptam a felkérést, hogy készítsek megemlékezést Kalicz Nándorról, sokunk szeretett Nándi
bácsijáról, aki amellett, hogy a magyar őskorkutatás igen nagy hatású, emblematikus képviselője volt, emberileg is igen közel álló személyiségként él sokunkban. E rövid megemlékezés keretei között szinte lehetetlen feladatnak tűnik szerteágazó életművének teljes áttekintése,
egyéniségének méltatása, a vele kapcsolatos emlékek felidézése.
Kalicz Nándor 1928. március 6-án egy kicsiny
Heves megyei faluban, Tarnabodon született
földműves szülők harmadik gyermekeként. A
környék lelőhelyekben való gazdagsága már
igen korán felkeltette érdeklődését, és meghatározta elhivatottságát a régészet iránt. Szülőföldje
nemcsak életpályájára, hanem egyéniségének
alakulására is igen nagy hatással volt. Az a természetes közeg, amelyben nevelkedett, formálta
személyiségét, alakította emberi kapcsolataiban
mindenkor megnyilvánuló közvetlenségét és
egész életét jellemző erkölcsi tartását is. Az egy-

szerűségében kemény szülőföld szívós kitartásra
nevelte, ami soha nem tűnő kíváncsisággal párosulva folyamatos belső meghajtóvá vált a régészettudomány iránt elkötelezett pályáján.
Gimnáziumi tanulmányait rokonai támogatásával Miskolcon végezhette, ahol 1947-ben érettségizett. Ezt követően, talán családi okból, először másfél évig az Agrártudományi Egyetem diákja volt. Miután egy betegség véget vetett mezőgazdasági tanulmányainak, érdeklődése végleg a
régészet felé fordult, és az Eötvös Lóránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Kará
nak
muzeológia (régészet–muzeológia) szakára jelentkezett. Egyetemi tanulmányait 1950-ben
kezdte meg, majd 1955-ben szerzett diplomát kitűnő eredménnyel. Tehetsége, szakmai rátermettsége már pályája elején megmutatkozott; a
Tiszazugra koncentráló, alapvetően terepbejárási
eredményekre épülő szakdolgozata úttörő jelentőségűnek számított. Gyakornoki évét a Magyar
Nemzeti Múzeumban töltötte; aztán tudását és
tapasztalatait 1955–1957 között a nyíregyházi
Jósa András Múzeum, majd 1957-től 1958-ig a
miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársaként
kamatoztatta. Szabolcs-Szatmár és Borsod-Aba
új-Zemplén megye régészeti feladatait ellátva –
kisebb-nagyobb leletmentésekkel is – feltérképezte az addig fehér foltnak tűnő területek
újkőkori, rézkori és bronzkori kultúráit. E tevékenysége során nagy területeken végzett terep-
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bejárást, már ekkor számos jelentős lelőhellyel
gazdagítva a régészettudomány adatbázisát.
Kiemelkedő eredményeinek köszönhetően
igen korán, 1958 és 1961 között lett Banner János
ösztöndíjas aspiránsa a budapesti ELTE Ős
régészeti Tanszékén, ahol bekapcsolódott az
oktatás mindennapjaiba is. Egyetemi doktori fokozatot 1961-ben szerzett, majd 1962-ben az
„Észak
kelet-Magyarország kora bronzkora és
kapcsolatai” című disszertációjával elnyerte a
történettudományok kandidátusa címet is.
Kalicz Nándor már egyetemi évei alatt külső
munkatársa lett a Magyar Tudományos Aka
démia megalakuló Régészeti Kutató Csoportjá
nak, majd 1961-től már hivatalosan is a Régészeti
Intézethez kapcsolódott, ahol 1971-től tudományos főmunkatárs, 1975-től pedig az őskori osztály vezetője lett. Kezdettől fogva az Intézet meghatározó személyiségnek számított, amelynek
hosszú ideig, egészen 1990-ig aktív tagjaként
munkálkodott annak ellenére, hogy 1988-tól már
nyugdíjaséveit töltötte. Hivatásától nyugdíjasként sem vonult vissza, életének utolsó pillanatáig ápolta kapcsolatait, és még betegen is töretlen
elhivatottsággal dolgozott. Közeli lakhelyéről
ekkor is gyakorta sétált fel az Intézet Úri utcai
épületébe, hogy áttekintse a friss szakirodalmat,
és munkájukat követve termékeny beszélgetésekre kerítsen sort egykori és újdonsült kollégáival.
Bár hivatalos munkahelye 1961-től az MTA
Régészeti Intézete lett, Kalicz Nándor mély elhivatottságot érzett a régészek képzése iránt.
Szerteágazó anyagismeretével, széles körű olvasottságával, kitűnő terepi gyakorlatával mind
végig kész volt segíteni a hozzá fordulókat.
Pályafutása során hallgatók és kollégák serege
kereste fel szakdolgozati vagy doktori témákkal
kapcsolatban is. Évtizedeken át szinte a végsőkig
gondoskodott a régészettudomány egymást követő generációinak tudományos életpályájáról,
így az ELTE Régészettudományi Intézetéhez is
kapcsolódva döntő szerepe volt a doktori hallgatók képzésében.
Kalicz Nándor szakmai érdeklődése és tudományos tevékenysége kezdetben a bronzkor kutatására irányult, majd később figyelme a neolitikum és a rézkor felé fordult, ezek végül munkásságának fő irányvonalai lettek. Legelső, 1963-ban
megjelent önálló könyvében az Ózd-centeri antropomorf urnák kapcsán összegzést készített a
késő rézkori Baden-kultúra kulturális és kronológiai kapcsolatairól Trójával, s ez a munka igen
korán az európai őstörténet felfedezőinek nagyjai közé emelte. Ezt követte az ÉK-Magyarország
kora bronzkori leletanyagát rendszerbe foglaló,
még ma is sok szempontból alapvető forrást je-

lentő nagy önálló munkája, ami 1968-ban jelent
meg.
Az MTA Régészeti Intézetének munkatársaként Kalicz Nándor már a kezdetektől részt vett
a Magyarország régészeti lelőhelyeit feltérképező és tudományosan értékelő Magyarország
Régészeti Topográfiája program szervezésében,
módszertani megalapozásában, gyakorlati megvalósításában és a két első iránymutató veszprémi kötet megalkotásában is. Ennek kapcsán a topográfiai munkák mellett kisebb ásatásokkal a
Dunántúlra is kiterjesztette tevékenységét, ettől
kezdve e térség őstörténetének, elsősorban neo
litikumának és rézkorának kutatása is tudo
mányos érdeklődésének szerves részévé vált.
Egyebek mellett e munkálatokhoz kapcsolódva
tette meg az első lépéseket az addig fehér foltnak
számító dunántúli rézkor első felének kutatásában, amelynek kérdésköre mindvégig foglalkoztatta.
Széles körű szakmai érdeklődése mellett Kalicz
Nándor tudományos tevékenysége az 1970-es
évektől már alapvetően a neolitikum kutatása
felé fordult. Bizonyság erre a következő, 1970ben megjelent, majd több kiadást is megért önálló könyve, amelyben a rézkor mellett a neolitikum idejének szintézisét készítette el. Ez a munka
számos idegen nyelvre lefordítva igen széles körben tette híressé szerzőjét, nevét a köztudatban
egybeforrasztva az „Agyagistenek”-kel. A kezdeti lépéseket nagy volumenű feldolgozások követték a neolitikum tárgyköréből, amelyek ma is
alapvető forrásként szolgálnak a kutatások számára. Az alföldi vonaldíszes kerámia napjainkig
is egyedülálló monográfiája 1977-ben társszerzővel látott napvilágot. Utóbb kiemelt jelentőségű
önálló munkája a dunántúli vonaldíszes kerámia
kutatásának eredményeit összefoglaló és szin
tetizáló, „A termelőgazdálkodás kezdetei a
Dunántúlon I–II.” című disszertációja volt, amivel 1989-ben elnyerte a Magyar Tudományos
Akadémia Doktora címet. Néhány évvel később,
1990-ben a délkelet-európai kulturális fejlődés
szerves részét képező kora neolitikus Starčevokultúra dunántúli leletanyagának szisztematikus
áttekintését, értékelését is közreadta. Kalicz
Nándor szinte mindenre kiterjedő tudományos
tevékenységében, mindezek mellett, a késő neolitikus Lengyel-kultúra és az aszódi település
több évtizedes kutatása jelentette azt a folyamatosan vissza-visszatérő izgalmas és kimeríthetetlennek tűnő feladatot, amelynek összefoglalásán
– végül már munkatársakkal – még betegen is
dolgozott.
Korai nyugdíjazása mellett Kalicz Nándor életében felesége elvesztése jelentette a legnagyobb

