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Tisztelt Tanár Úr! Kedves Jóska!

A fővárosban töltött évek után az egri főiskola magyar–történelem szakos diák-
jaként kaptál 1974-ben diplomát. A diákéveket követően az intézmény oktatója 
lettél, és 2011-es nyugdíjba vonulásodig dolgoztál az időközben többször átala-
kuló Történelem Tanszéken, Történelemtudományi Intézetben. A történelem 
szakos egyetemi oklevelet és a bölcsészdoktori fokozatot az ELTE-n szerezted 
meg. Oktatói munkád a 19. és a 20. századi egyetemes történelemhez kapcso-
lódott. Több olyan jegyzetnek is társszerzője voltál, melyet a főiskolák történe-
lem képzésein általánosan használtak. Szerzőként vettél részt az Állampolgári 
és jogi ismeretek, az Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789–1918 és 
az Egyetemes történelem 1849–1918 című egységes jegyzet létrehozásában. 
Pályád során két területen kutattál. Az egyik téma az agrártörténet volt, amin 
belül a kataszteri iratok keltették fel a figyelmedet. Pályád második szakaszában 
pedig elsősorban 1956 katonai történetének Heves megyei vonatkozásait dol-
goztad fel. Mindkét esetben elmondható, hogy a helytörténeti jellegű kutatá-
sok országos figyelmet kaptak. A 2000-es évek közepén OTKA kutatócsoportot 
alapítottál a gyöngyösi borvidék kataszteri iratanyagának feldolgozására és a 
táj 19. századi földbirtokviszonyainak rekonstruálására. Az általad összeállított 
adattár feldolgozása a következő történészgeneráció feladata. 1956-os kutatá-
said alapján szervezhette meg az Intézet 2006-ban, a forradalom és szabadság-
harc 50. évfordulójára emlékezve azt a konferenciát, mely fontos előzménye a 
ma működő doktori iskolánknak. 

Kiemelkedő szereped volt a tanszék és az intézet életében. Az első tanévtől 
részt vettél abban a TDK mozgalomban, ahonnan saját kutatói pályád is elin-
dult. Témavezetőként bekapcsoltad diákjaidat a kutató munkába. Nemcsak a 
történelem szakon vezetted azonban a TDK-t, hanem a Bölcsészettudományi 
Kar TDK elnöki tisztét is elláttad. Kiemelkedő szereped volt abban, hogy a főis-
kola nagy sikerrel tudta megrendezni 2011-ben a 30. OTDK Humán Szekcióját. 
Munkád elismeréseként megkaptad a legmagasabb országos diákköri díjat, a 
Mestertanári Aranyérmet, melyet azóta is büszkén viselsz. Számos kirándulást 
és régésztábort szerveztél, ahol a hallgatók életre szóló élményeket szereztek. 
Az utóbbi években aktív szerepet vállaltál a Kutatók Éjszakájához kapcsolódó 
rendezvényeken. Ott egy másik oldaladat, a professzionális szinten folytatott 
makettezést mutattad meg az érdeklődőknek. Jelenleg az intézet folyosóján a 
munkáidat bemutató kiállítás vonja magára az érdeklődők figyelmét.

Az elmúlt évtizedekben végzett oktatói, kutatói és tudományos népszerűsítő 
tevékenységedet köszönjük. A hetvenedik születésnapod alkalmával köszön-
tünk ezzel a kötettel és jó egészséget kívánunk Neked és családodnak!



Kedves Kriston Tanár Úr!

Az intézet azon oktatói közé tartozol, akik először az egri főiskola, majd az ELTE 
történelem szakán végeztek. Éppen 40 éve, 1979-ben kerültél a Történelem 
Tanszékre, amely akkor még alapvetően tanárképzéssel foglalkozott. Csak főál-
lásban több mint három évtizedet dolgoztál a magyar felsőoktatás szolgálatá-
ban; egri, salgótarjáni és budapesti helyszíneken készítetted fel a hallgatókat a 
pedagógushivatásra. 1993-tól az Egyetemes Történeti, a 2000-es évek elejétől 
az Ókor- és Középkori Egyetemes Történeti Tanszék tagja voltál. A hallgatók az 
ókor és a középkor szakavatott tanáraként ismertek meg. Az ókori Kelet, Hellász 
és Róma történetéről tartottál órákat, otthonosan mozogtál a középkori egye-
temes történelem útvesztőiben, elvállaltad a historiográfia, sőt – amikor a 
helyzet úgy kívánta – a régészet oktatását is. Munkádat alapos felkészültség, 
lényeglátás és következetesség jellemezte. Legfőbb eszközödet, az anyanyelve-
det olyan színvonalon használtad, hogy azzal minden kollégádnak és diákodnak 
példát mutattál. Tanítványaid számára egyértelmű követelményeket fogalmaz-
tál meg, a számonkérés során pedig rugalmas és rendkívül igazságos voltál. 
Hallgatóid felkészülését három jegyzet megírásával segítetted. 1984-ben sze-
reztél bölcsészdoktori fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezt 
követően is végeztél tudományos munkát. Heves megye tőkés iparának 1867 
és 1945 közötti történetét kutattad, s vizsgálódásaid eredményeit két kötetben 
tetted közzé.

A főiskola és a különböző elnevezéssel funkcionáló történelem tan-
székek működését nemcsak oktatói tevékenységeddel segítetted. A 
Történelemtudományi Intézeten belül hosszú időn keresztül szervezted a 
levelező konzultációkat. A felmerülő nehézségeket toleránsan és jó érzékkel 
oldottad meg. Tagja voltál a Történelemtudományi Intézet Intézeti Tanácsának. 
Higgadtságoddal és realitásérzékeddel számos probléma megoldásához járul-
tál hozzá. Beválasztottak a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsába, éveken 
keresztül vezetted a BTK Tanulmányi Bizottságát és tagja voltál a Kreditátviteli 
Bizottságnak. Minden megbízatásodat felelősségteljesen láttad el. 

Köszönjük, hogy 2011-ben történt nyugállományba vonulásod után szer-
ződéses oktatóként segítetted egykori tanszékedet, intézetedet. Kölcsönös 
felelősségünk, hogy megőrizzük az egykori kollégáiddal, barátaiddal fenntar-
tott kapcsolataidat. Esetenként ugyan panaszt teszel az egészségi állapotodra, 
azonban elhiheted, hogy sokan örülnének, ha 70 évesen olyan testi kondícióval 
és szellemi frissességgel rendelkeznének, mint Te.

Isten éltessen sokáig minél jobb erőben és egészségben! 

Eger, 2019. október–november 

Makai János     Pap József
tszv. főiskolai tanár    tszv. főiskolai tanár,

intézetigazgató
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