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Megemlékezés

A 2004. év súlyos csapással 
köszöntött be a magyar törté-
nettudományra. Már csak 
hetek, napok kérdése volt, 
meddig áll ellen Kristó Gyula 
szervezete a halálos kórnak. 
Barátaitól, megbecsült kollé-
gáitól üzenetekben búcsúzott 
el, mielõtt örökre távozott.

1939-ben született Oros-
házán. A szegedi JATE ma-
gyar-történelem-latin szaká-
nak elvégzése után szûkebb 
szakterülete: a középkori 
magyar történelem és a tör-
téneti segédtudományok 
mûvelése és oktatása lett.

Széles látókörét, kiterjedt érdeklõdését 
jelzi, hogy történeti munkák mellett írt nyel-
vészeti (helynevek elemzése), irodalomtörté-
neti, filológiai, történeti folklorisztikai, régé-
szeti, népesedéstörténeti tanulmányokat is.

A JATE, majd a Szegedi Tudományegye-
tem Középkori és Kora Újkori Magyar Tör-
téneti Tanszékének egyetemi tanára, 1969-
ben a történettudományok kandidátusa, 1977 
óta a történelemtudomány doktora, 1998 óta 
az MTA levelezõ tagja lett, 1962 óta oktatott a 
szegedi bölcsészkaron, 1978-ban nevezték ki 
professzorrá. Elõadásai a magyar õstörténetet 
és a középkori magyar történelmet ölelték fel, 
középlatin szövegolvasási gyakorlatai pedig 
különbözõ forrástípusokra terjedtek ki. Az 
irányításával folyó szegedi középkor törté-
neti doktori (PhD) képzésben nagyszámú 
hallgató tanult. Több vezetõ egyetemi tiszt-
séget töltött be: 1978-79-ben dékánhelyettes, 
1979-1982 között rektorhelyettese, 1982-
1985 között a JATE rektora, 1987-1989 kö- 
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zött bölcsészkari dékán volt. 
A Középkori és Kora Újkori 
Magyar Történeti Tanszék 
élén 1983-1995 között állt. 
Körülötte a magyar közép-
korkutatás számon tartott 
mûhelye jött létre. Az MTA- 
SZTE Magyar Medievisztika 
Kutatócsoportjának szellemi 
központja volt, számos köny-
vet és önálló kiadványt pub-
likált (némelyet társszerzõ-
ként), idegen (latin, angol, 
német, orosz) nyelven is, szá-
mos kötetet pedig szerkesz-
tett. További írásai, idegen 
nyelveken több európai 

országban láttak napvilágot folyóiratokban, 
konferenciakötetekben. Fõ mûvei Az Árpád
kor háborúi (1986), Az Árpádház tündöklé
se és hanyatlása (1992), A Kárpát medence és 
a magyarság régmúltja (1993), Nem magyar 
népek a középkori Magyarországon (2003), 
Tájszemlélet és térszervezés a középkori Ma
gyarországon (2003) c. kötetei.

Az utóbbi két évtizedben a Szent István 
millecentenáris és millenniumi, évforduló-
hoz kapcsolódva több monográfiát publikált 
a honfoglaló vezérekrõl, a IX. századi magyar 
történelemrõl, a magyar államiság kezdetei-
rõl és szereplõirõl. Korábbi kötetei felölelik 
az Árpád-kor és a korai Anjou-kor egész kér-
déskörét a politikatörténettõl a társadalom- 
és településtörténeten át a magyar történet-
írás kezdetéig. A tízkötetes Magyarország 
története I. kötetében az 1116-1242 közötti 
korszakot nagy forrásismerettel dolgozta fel. 
A tanulmányokban tükrözõdõ mikrofilológi-
ai elemzésektõl, részkérdések megvilágításá-
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tól jutott el a szintézisalkotásig. Még Györffy 
György és Bartha Antal életében számos vitát 
kiváltott, önálló elméletet dolgozott ki. A ma-
gyar történelmet tágabb, kelet-közép-európai 
összefüggésekben vizsgálta. Mindenkor gaz-
dag forrásanyaggal dolgozott. Így méltán köti 
le a külföldi olvasók figyelmét összefoglaló 
mûve, Die Arpadendynastie. Die Geschichte 
Ungarns von 895 bis 1301. (1993).

Egyik legnagyobb alkotása a Korai Ma
gyar Történeti Lexikon, IXXIV. század (Bp., 
1994) igen színvonalas megszerkesztése. A 
munka méltán részesült az Akadémiai Kiadó 
1995. évi nívódíjában. Társszerkesztõje volt a 
Bevezetés a magyar õstörténet kutatásának 
forrásaiba címû ötkötetes egyetemi jegyzet-
nek. Sorozatszerkesztõje volt a Szeged törté
nete címû, szintén ötkötetes kiadványnak, 
amelynek I. kötetét maga szerkesztette. Több 
más helytörténeti munkát is írt. Békés megye 
története legfontosabb kútfõit a XVIII. száza-
dig magyar átültetésben tette közzé.

Kiemelkedõ forráskiadó tevékenységet 
fejtett ki. Sorozatszerkesztõje volt az Anjou
kori Oklevéltárnak, amelynek köteteit modern 
kiadásban állította össze. Mályusz Elemér 
akadémikus mellett társszerzõként mûködött 
közre, Thuróczy János krónikája kritikai kiadá-
sában (Johannes de Thurócz, Chronica 
Hungarorum. Textus). Társszerzõkkel több 
válogatásban juttatta el a közönséghez a hon-
foglalás, III. Béla, Kun László, Károly Róbert 
királyok korának legfontosabb forrásanyagát. 
Utóbbi alapos ismeretében lehetett számos 
könyvének tárgya a vármegyerendszer, a te-
rületi hercegség, a széttagoltság, a tar-
tományuraságok, s utóbbiak felszámolása.

Mindez a rengeteg idõt és energiát lekötõ 
tevékenység nem akadályozta abban, hogy 
ameddig egészségi állapota engedte, nagy 
aktivitást fejtsen ki a történész közéletben. 
1980 óta volt tagja az akadémiai Történet-
tudományi Bizottságnak, egy ideig ennek 
alelnöke. 1976-tól a Tudományos Minõsítõ 
Bizottság történettudományi szakbizottságá-

ban tevékenykedett; 1982-ben annak plé-
numában képviselte a történész szakmát. 
Utóbb az Akadémia Doktori Tanácsának 
póttagja volt. Nagy hatású szerepet töltött 
be a történelemtudomány szinte valamen-
nyi helyi intézményében: 1985-1990 között 
a Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai és 
Történettudományi Szakbizottság elnöke. 
Tevékeny volt az országos történészfóru-
mokon is. 1985-95 években a Magyar Tör-
ténelmi Társulat igazgató választmányában 
dolgozott. Sokoldalúságát mutatja, hogy 
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
végrehajtó bizottságának is tagja volt.

1992 óta elnöke volt az országos összeha-
sonlításban legvirágzóbb középkortörténeti 
könyvsorozatot rendszeresen publikáló 
Szegedi Középkorász Mûhelynek. A szegedi 
egyetem Acta Historica periodikáját szer-
kesztõként jegyezte. Elnöke volt a Délalföldi 
évszázadok címû könyvsorozat szerkesztõ-
bizottságának. A Dugonics Társaságban is te-
vékenykedett. Mindezzel nem lett provinciá-
lis tudóssá, sõt ezek adtak alapot országos elis-
mertségére. Az intézeti folyóirat, a Történelmi 
Szemle szerkesztõbizottságának tagja volt. A 
tudományos ismeretterjesztésbõl alaposan 
kivette részét, nagyhatású televíziós és rádi-
ós szerepléseivel, gyakori elõadásokkal és 
cikkekkel. 1994-ben a Szent-Györgyi Albert, 
1996-ban a Szûcs Jenõ nevét viselõ díjban 
megérdemelten részesült.

Munkássága elmélyültségét tekintve alig 
hihetõ, hogy csak hatvanöt évet élhetett. Ki-
terjedt és maradandó értékû szakirodalmi 
hagyatéka ellentmond a magával szemben 
táplált igényességbõl fakadó, egyik mûve 
bevezetésében megfogalmazott hiányérzeté-
nek: „Nem hiszem, hogy hiánytalanul eleget 
tudok tenni vállalt feladatomnak: a magyar 
állam megszületése bemutatásának.” Ellenke-
zõleg: életmûve megkerülhetetlen az Árpád- 
és az Anjou-kor történeti kérdéseiben.

Székely György
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya
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