
történeti siemle

A középkortörténet tudós kutatója, Kristó Gyula 
egyetemi tanár, akadémikus 2004. január 24-én 
távozott az élők sorából.

Kristó Gyula 1939. július 11-én, Orosházán született, 
1957-ben nyert felvételt a József Attila Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karára, ahol 1962-ben ma
gyar-történelem, 1969-ben pedig latin szakos tanári 
diplomát szerzett. Negyvenkét esztendőn át, 1962 nya
rától 2004 januárjában bekövetkezett haláláig hűséges 
maradt a Szegedi Tudományegyetemhez; 1969-ben 
kandidátusi fokozatot szerzett, 1977-ben a történettudo
mányok doktora lett, 1978-ban nevezték ki egyetemi ta
nárrá, 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia leve
lező tagjává választották.

Egyedülálló tehetségének és fáradhatatlan munkabí
rásának köszönhetően páratlanul gazdag életművet ha
gyott hátra: életében százegy könyve és 
könyvjellegű munkája látott napvilágot, 
amelyeket nagyrészt önállóan, kisebb 
részben társszerzőként alkotott (csaknem 
valamennyi világnyelven jelent meg mo
nográfiája), huszonöt kötetet szerkesztett, 
több mint hatszáz tanulmányt publikált ti
zenkét nyelven; halálát követően az elkö
vetkező években több általa írott munka, 
számos tanulmány és önálló kötet megje
lenése várható.

Munkásságának gazdagsága mögött 
semmivel nem marad el annak sokoldalú
sága: szívéhez ugyan az Árpádok kora állott legköze
lebb, de maradandót alkotott a magyar őstörténetet és a 
vegyesházi királyok századait vizsgáló munkáiban is. 
Kutatási időszaka az uráli őshaza korától a mohácsi csa
tavesztésig terjedt. Alkotásainak tematikai változatos
sága, látásmódjának interdiszciplinaritása szintén cso
dálatraméltó: a politika-, az állam-, a jog-, a társadalom-, 
az ideológia-, az egyház-, a had-, az irodalom- és a mű
velődéstörténetnek egyaránt mestere volt, kiváló szak
értelemmel művelte a történettudomány segédtudomá
nyait is. Bármely korszakról és bármely tárgyról szólja
nak is volt művei, mindegyiket a feltétlen forrástisztelet 
hatja át. A dogmatizmust és bármiféle prekoncepciót el
utasítván, munkáit kritikailag megvizsgált, hiteles for
rásokra alapozva írta meg, és csupán annyit írt meg, 
amennyit a források megírni engedtek. Végigkísérték 
pályáját a filológiai precizitást kívánó, kevésbé látvá
nyos, ám fontosságában nehezen túlbecsülhető -  hiszen 
valamennyi további történészi munka fundamentumául 
szolgáló -  forráskiadási és fordítási munkák. Az előbbi
ek közül mint legjelentősebbet a Thuróczy-krónika edi- 
tióját lehet kiemelni, amely Mályusz Elemérrel és 
Galántai Erzsébettel társszerzőségben jelent meg;1 a 
munkatársaival közösen szerkesztett és fordított, a hon
foglalás2 és az államalapítás korának3 írott forrásait ma
gyar nyelven hozzáférhetővé tevő két kötete immáron 
mind az oktatásban, mind a kutatásban nélkülözhetetlen 
kézikönyvvé vált. Kristó Gyula tehát mind a mikro- 
filológiai elemzésnek, mind pedig a nagyívű elméletal
kotásnak egyedülálló mestere volt. A megalé syntaxis
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„Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul. ”
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ideje az 1998 és 2003 közötti évek voltak, ebben az idő
szakban harmincöt könyve látott napvilágot, amelyek 
között találhatni egyfelől teljességgel új, a kutatás szá

mára még hosszú ideig alapkönyvként 
fungáló műveket, másfelől pedig korábban 
már publikált, ám jelentősen átdolgozott 
és bővített munkákat.4 Az Árpád-kort tel
jes egészében feldolgozó műve5 a magyar 
kiadás után két esztendővel Franciaország
ban is megjelent,6 önálló könyvben írta 
meg a XI. század,7 Makk Ferenccel társ
szerzőségben a IX. és X. század,8 és szin
tén társszerzőségben a XIV. század9 törté
netét; koncepciójában korszakaikotóan új 
a középkori térszervezésről és tájszem
léletről,10 és hézagpótló a középkori histo

riográfiáról szóló monográfiája." Ugyanezen időben 
két igen jelentős, az Árpádokról (szintén Makk Ferenc
cel társszerzőségben)12 és a magyar nemzet szüle
téséről13 írott munkáját Németországban is kiadták.

Nagyívű munkásságának interdiszciplináris voltát ki
válóan mutatja, hogy számos műve nem csupán a stric- 
to sensu középkortörténészek, hanem a középkort kuta
tó jogtörténészek számára is alapirodalomként szolgál
hat. Ezek közül feltétlenül kiemelendők a vármegye
rendszer kialakulását,14 a magyar állam15 és a magyar 
nemzet megszületését16 tárgyaló monográfiái, a közép
kori históriákat17 és Kun László történetét18 az okleve
les forrásokban bemutató szövegválogatásai, Szent Ist
ván Törvényeinek és Intelmeinek tanulságos bevezetés
sel ellátott fordítása,19 és -  utolsónak hagytuk e talán 
legnagyobb volumenű, tudománytörténeti jelentőségű 
vállalkozás megemlítését -  az azóta tizenhét kötetet 
megért, 1990-ben általa ifticiált és gondozott Anjou-ko- 
ri oklevéltár.20

A magántudós Kristó Gyula azonban nem nyomta el 
Kristó professzort, a tudományszervezőt. 1983-tól 
1995-ig állott a József Attila Tudományegyetem Kö
zépkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének 
élén, segítségével jött létre -  az országban másodikként 
-  a Történeti Segédtudományok Tanszéke, amelynek 
keretében immáron -  az országban egyedülállóan -  
Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszékcso
port is működik, 1992-ben létrehozta a Szegedi Közép
korász Műhelyt, amely megindította a -  nem csupán 
Magyarországon, hanem Közép-Európában egyedülálló.



lodéneli szemle

-  Szegedi Középkortörténeti Könyvtár sorozatát, 
(1993-ban Szegeden indult először az országban 
medievisztikai szakképzés, 1994-ben pedig a középko
ri PhD-képzés), Kristó professzor 2003-ig vezette a tör
téneti szakok mindegyikére kiterjedő Történész PhD- 
iskolát vállalván a tanítványnevelés fáradságos munká
ját. Kristó Gyulát oroszlánrész illeti abban, hogy a sze
gedi medievisztika az európai középkorkutatás egyik 
központjává, országon belül pedig immáron vitathatat
lan fellegvárává válhatott. Tagja volt a Történelmi 
Szemle, a Századok, az Acta Historica Universitatis 
Szegediensis szerkesztőbizottságának, főszerkesztőként 
állott a Szeged történetét öt kötetben bemutató munka 
élén, hosszú időn át dolgozott a Magyar Tudományos 
Akadémia, az Oktatási Minisztérium, a Szegedi Akadé
miai Bizottság, a Magyar Történelmi Társulat bizottsá
gaiban.

E kiterjedt tudományos és tudományszervezői tevé
kenység mellett a közéletre szintén jutott ideje és ereje 
Kristó professzornak, 1982-től 1985-ig a JATE rektori, 
1987-től 1989-ig a JATE Bölcsészettudományi Kará
nak dékáni, 1992-től 1993-ig a Történeti Tanszékcso
port vezetői feladatát látta el áldozatkész lelkiismeretes
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séggel. Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték, 
1981-ben „Az 1300 éves Bulgáriáért” kitüntetést, 1985- 
ben pedig a Munka Érdemrend Aranyfokozatát kapta 
meg, 1986-ban Kuun Géza-díjban, 1994-ben Szent- 
Györgyi Albert díjban, 1994-ben Csongrád Megye Al
kotói Díjában, 1995-ben Szűcs Jenő-díjban részesült, 
1998-ban Szeged város díszpolgára, 2002-ben pedig a 
Pécsi Egyetem díszdoktora lett.

Engedtessék meg végezetül néhány szó a tanítvány
nak Kristó professzorról a tanárról és az emberről: akár 
az Auditórium Maximum katedrájáról tartott előadáson, 
akár tanszéki szobájának sacrariumában vezetett két- 
három fős műhelyszemináriumán hallhattuk őt megnyi
latkozni, a bámulatba ejtő szaktudáson átsütő mély hu
mánum, a felelősségteljes komolysággal elénk tárt ku
tatási anyag feszességét oldó derű, a hallgatóság kérdé
seire, felvetéseire adott precíz válaszokat személyessé 
tevő, az egyes tanítványok kutatói habitusához mért, ar
ra pontosan odafigyelő, tehetségét kibontani sarkalló ja
vaslatok és kritikájában is építő jellegű megjegyzések 
hatották át, és tették mindannyiunk számára életre szó
lóan emlékezetessé ezen alkalmakat.

Nótári Tamás

10 Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon. Sze
gedi Középkortörténeti Könyvtár 19. [Szegedi Középkorász Mű
hely] (Szeged. 2003).

11 Magyar Historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarorszá
gon. (Osiris Kiadó, Bp.. 2002).

12 Die ersten Könige Ungarns. Die Herrscher dér Arpadendynastie. 
[társszerző: Makk Ferenc], (Herne. Verlag Tibor Scháfer. 1999).

13 Die Geburt dér ungarischen Nation. Studien zűr Geschichte 
Ungarns. 4. (Herne. Verlag Tibor Schafer, 2000).

14 A vármegyerendszer kialakulása Magyarországon. Nemzet és 
emlékezet. (Magvető Könyvkiadó, Bp., 1988).

15 A magyar állam megszületése. Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár 8. [Szegedi Középkorász Műhely], (Szeged, 1995).

16 A magyar nemzet megszületése. Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár 12. [Szegedi Középkorász Műhely], (Szeged, 1997).

17 Középkori históriák oklevelekben (1002-1401). Szegedi Közép
kortörténeti Könyvtár I. [Szegedi Középkorász Műhely], (Gon
dolat Kiadó. Szeged, 1995). (második kiadás 2000.)

18 Kun László emlékezete. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 5. 
[Szegedi Középkorasz Műhely], (Szeged, 1994).

19 Szent István király Intelmei és Törvényei. Szent István Könyvek, 
[társszerző: Bollók János], (Szent István Társulat, Bp., 2000).

20 Anjou-kori oklevéltár. I. 1301-1305. (Bp.-Szeged 1990).

■ i s — táLJkí

Börtönügyi kiállítás 
Szilvásváradon

ASzalajka völgyébe kanyarodó turistát rögtön az 
autóbusz-parkoló mellett nagy tábla és több, a ki
állítás előtt kiállított kaloda invitálja a Börtön

múzeumba. De ha személygépkocsival érkezne is, a 
völgyben lépten-nyomon beléakad a börtönmúzeum

__képeivel illusztrált kedvcsináló táblákba. „Sok szere-
64

tettel várja Önöket a Panoptikum Börtönmúzeum Szil
vásváradon a buszparkoló mellett. Izgalmas, nem szok
ványos élmény várja a kedves Látogatót. A kiállítás 
gazdag anyaga mellett a középkori tortúrák és kivégzé
si módok panoptikumszerű megjelenítései „láthatók!” 
A hirdetmény nyomán egy hatalmas barakkhoz jut a lá
togató, mely nem klasszikusan múzeumépület. (Néme
tül már nem is a múzeum szó szerepel, csupán a szeré
nyebb üzenetű „Ausstellung”) A szakmát értő érdeklő
dő némi aggodalommal lépi át az egykori műhely (gép
állomás? hombár?) alkalminak tűnő ajtaját. Szerte az 
országban számos hasonló kiállítást nyitottak meg, me-


