
„A történelem  iránti érdeklődésem ... ? 
Alighanem születési hiba lehet.”

Beszélgetés Zsoldos Attilával

1962. június 23-án született Budapesten. 1986-ban az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Karának  
levéltár-történelem (középkori speciális tanulmányok) szakát elvé
gezve szerzett diplomát.
1986. szeptem ber 1. és 1987. június 30. között az Eötvös Loránd  
Tudományegyetem Bölcsészettudom ányi Karán, a Történelem Se
gédtudom ányai Tanszék tudományos segédmunkatársa, majd 1987. 
szeptember 1. és 1990. augusztus 31. között a M agyar Tudományos 
Akadém ia Tudományos M inősítő  Bizottságának tudományos to
vábbképzési ösztöndíjában részesült. 1990. szeptember 1. és 1994. 
augusztus 30. között az ELTE Történelem Segédtudományi Tanszé
kén egyetemi tanársegéd. 1994. szeptem ber 1-től a M agyar Tudo
mányos Akadém ia Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1999. feb ru á r  1-től tudományos főm unkatársa. Intézeti 
fe ladata i ellátása m ellett 1995 és 1997 között tanított a Pázmány 
P éter Katolikus Egyetem  Bölcsészettudom ányi Karának Medie- 
visztikai Intézetében (Piliscsaba). A z 1995/96. évi tanév tavaszi sze
meszterétől kezdődően újra tanít az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Bölcsészettudom ányi Karán.
1985 óta jelennek  meg tudományos publikációi. Kutatási területe a 
m agyar középkor története, azon belül is elsősorban az Árpád- és 
A njou-kor társadalom - és intézménytörténete, de az európai közép
kor egyes eszm etörténeti kérdéseivel is foglalkozott. 1992-ben be
nyújtotta a M agyar Tudományos Akadém ia Tudományos M inősítő  
Bizottságának  „A várjobbágyi birtoklás és társadalm i háttere M a
gyarországon a 11-14. században” cím ű értekezését, m elyet 1993- 
ban m egvédve a történelem tudom ány kandidátusa fokoza to t szere
zett.
1998-ban a Soros A lapítvány Szűcs Jenő-díjban részesítette, 1999- 
ben pedig Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott a  2000 és 2004  
közötti időszakra.
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1999-ben a  M agyar Történelm i Társulat igazgatóválasztm ánya  
tagjának, 2000-ben a M agyar H adtörténészek Nem zeti B izottsága  
elnökségi tagjának választották.
Tagja az Ókortudományi Társaságnak, a Középkortudom ányi Tár
sulatnak és a M agyar Történelm i Társulatnak.

SzL: H a m egnézzük az Intézet honlapján található önéletrajzodat, 
akkor azt olvashatjuk, hogy 1986-ban levéltár-történelem  (speciális 
középkori tanulm ányok) szakon végeztél a pesti bölcsészkaron. Ez a 
speciális középkori tanulm ányok foga lom  m it takar?

ZsA: Ez egyéni lelem ény volt. A nnyit jelentett, hogy a m ásodéves 
szigorlat után egyéni tanterv szerint végezhettem  tovább az egyete
met, ami gyakorlatilag abból állt, hogy a m indenkori aktuális tan
rendből kiválogattam  azokat az órákat, am elyek hallgatása ésszerű
nek látszott egy speciális m edievisztikai képzés szempontjából. 
Term észetesen nem  teljesen saját szabad belátásom  szerint „garáz
dálkodhattam ” , hanem  volt egy tutorom , Gerics József professzor, 
és a vele való egyeztetés alapján történt az órák kiválasztása. É rte
lem szerűen elsősorban a középkori történelem m el kapcsolatos órák 
jö ttek  szóba, m ásfelől azonban jártam  a latin  tanszék óráira, m agyar 
nyelvtörténetre, és máshová, attól függően, m ikor hol adódott va
lami érdekesség.

SzL: ez az egyéni tanrend m inek volt köszönhető?

ZsA: V oltaképpen valószínűleg a szem telenségem nek. M egkérdez
tem  az akkori oktatási dékán-helyettest, U nger M átyás tanár urat, 
hogy ez m egoldható-e, és ö azt mondta, hogy voltaképp ilyesm it 
lehetővé tesz az egyetem  képzési rendje. Tudtom m al m ások is ta
nultak egyéni tanrend szerint , nem  sokan és nem  középkorból, 
hanem  más tém ákból, de azért volt egy-két m ásik kolléga, aki ha
sonló m ódon végezte az egyetemet.

SzL: Tehát a középkor iránti szereteted m ár ekkor is m egm utatko
zott?
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ZsA: Igen, sőt, m ár jóval korábban. Ő szintén szólva nem  tudom, 
hogy pontosan hogyan és m ikor alakult ki a történelem  iránti érdek
lődésem, alighanem  születési hiba lehet. Arra határozottan em lék
szem, hogy am ikor elkezdtem  történelm et tanulni, tehát az általános 
iskola ötödik osztályában, akkor azonnal világossá vált, hogy en
gem  valójában ez érdekel, csak  hát — ahogy az, gondolom , nem  
egyedül velem  esett m eg -  m indig a történelem nek az a része érde
kelt, am iről éppen olvastam, vagy am ilyen film et láttam. Aztán 
sokáig azt hittem , hogy a török kornak leszek „nagy és kiváló kuta
tó ja ,” m ert úgy 14 éves korom ban, amikor már kom olyabb dolgokat 
is tudott az em ber olvasni, éppen dúlt a  „M ohács-vita” és az engem  
nagyon érdekelt. K ésőbb valahogy kigyógyultam  ebből a szerelem 
ből, aztán valamikor, gondolom  a gim názium i évek alatt, jöhetett a 
középkor iránti rajongás, de m egm ondom  őszintén, arra m ár nem  
emlékszem , volt-e egy bizonyos m eghatározó élmény, vagy van-e 
valami konkrét ok, am ire ez a  vonzalom  visszavezethető. Az biztos, 
hogy az egyetem re m ár úgy mentem, hogy engem  valójában a kö
zépkor érdekel.

SzL: A z egyetem en a tanárok közül kik  voltak rád nagy hatással?  
K iknek az óráira já r tá l szívesen ?

ZsA: R engeteg jó  tanárral találkoztam , hogy ki volt rám  a legna
gyobb hatással, az nagyon könnyen és egyértelm űen m eghatározha
tó. Gerics József professzor úr tanítványának vallom  magam, és azt 
hiszem, hogy ő sem  tiltakozna ez ellen. Abban az időben m inden 
óráján ott voltam , és rengeteget tanultam  tőle. Kapcsolatunk le 
véltár szakos hallgató voltom ból következett, akkoriban ugyanis a 
Segédtudom ányi T anszéken gyakorlatilag az ő vállára nehezedett a 
középkori tárgyak oktatásának jelentős része, illetve többet Berté- 
nyi Iván professzor tartott, úgyhogy ez egészen kiváló iskola volt. 
Gerics József m ellett feltétlenül m eg kell említeni Ladányi E rzsébe
tet, aki szintén részt vett az egyéni képzésem ben és tőle is sokat 
tanultam , de sokat já rtam  Kozm a Bélához, Székely Györgyhöz, Sz. 
Jónás Ilonához, K laniczay Gáborhoz. Tehát tulajdonképpen azok
hoz, akik m a is az egyetem i középkoroktatás oszlopai. A Segédtu
dományi Tanszéken ugyanakkor ott volt Bertényi Iván vagy óra
adóként Érszegi G éza a M agyar Országos Levéltárból, akik okle-
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vélolvasásra, latin  nyelvre és egyéb re j té ly e s  dolgoknak” az ism e
retére tanítottak, de rengeteget köszönhetek Bak Borbálának is, aki 
levéltár szakon oktatott történeti földrajzra, m agyar iratolvasásra, 
m égpedig borzasztóan kem ényen, am iért m a is hálás vagyok neki. 
Szögi Lászlónak szintén sok órájára jártam , és bár ő nem  kifejezet
ten középkorral foglalkozott, de nem  úgy em lékszem  az óráira, 
m intha elvesztegetett időt jelentettek  volna, nagyon is jó l tudtam  
használni m indazt, am it tőle tanultam.

SzL: A z egyes szemináriumokra, gondolom, sokat kellett készülni. 
Hogyan nézett ki egy egyetemi napod? Hol tanultál?

ZsA: A rra határozottan em lékszem , hogy az em ber bem egy első
évesként az egyetem re, és borzasztó elégedett m agával, hogy lám  
felvették, hát ennek nyilván oka van, m ert olyan kiváló, sokat tud és 
okos. Ez alól én sem  voltam  kivétel. A ztán beültem  Gerics profesz- 
szor első korm ányzattörténet órájára, és olyan dolgokról hallottam, 
amilyenekről életem ben nem , és fogalm am  sem  volt arról, hogy 
ilyesféle dolgok egyáltalán léteznek, és persze a felét sem  értettem  
annak, am iről az órán szó esett. Gyaníthatóan így volt ezzel az 
egész csoportunk, m ert nagyon ham ar kialakult az a rend, hogy 
kora délután, am ikor véget értek az egyetem i órák, szinte testületi
leg átvonultunk az O rszággyűlési K önyvtárba -  éppen akkor köl
tözködött az Országos Széchényi Könyvtár, tehát ez volt az a tudo
mányos könyvtár, am elyet sok más egyetem  hallgatói m ellett a 
bölcsész hallgatók is használtak -  és gyakorlatilag estig ott voltunk, 
aztán ki-ki képezte m agát, és tanulta azt, amit szükségesnek látott. 
V áltozóak voltak az órák, nagyon sokat és folyam atosan kellett ké
szülni például B ak B orbála óráira, de hát azt m ásképp nem  is lehe
tett. Ugyanezt elm ondhatom  Szögi László óráiról is. M ás órák talán 
így kevesebb m egterhelést jelentettek, vagy csak a félév végén, a 
jegyszerzés környékén kellett kim ondottan tanulással foglalkozni. 
M ivel általában igyekeztem  olyan órákra járni, am elyek érdekeltek, 
ezért a tanulást nem  éreztem  különösebben m egterhelőnek.

SzL; Évfolyam társaid közül kik m aradtak a szakmában?
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ZsA: A levéltár szakon akkor viszonylag kis létszám ú évfolyam ok 
voltak, a mi csoportunknak is négy „törzsgárdistája” volt, m ások 
pedig hosszabb-rövidebb ideig jártak  velünk. A „törzsgárdához” 
tartozott még ra jtam  kívül Nagy Balázs tanár úr, aki m ost az egye
tem es tanszéket erősíti, Lenkefi Ferenc, aki a Hadtörténeti Levéltár 
m unkatársa, és K óta Péter, aki Piliscsabán, a Katolikus Egyetem  
M edievisztikai Intézetében tanít, de például Nyitrai István, aki az 
iranisztikai tanszéken van, szintén a csoporttársunk volt, velünk 
együtt kezdte a levéltár szakot. Csoporttársaim  tehát egytől-egyig a 
szakm ában vannak, ami nem  is meglepő. M ár annak idején minden 
tanárunk azt m ondta, hogy elég jó  csoport vagyunk. K i ebben volt 
jobb, ki abban. Elég harm onikus és jó  volt az emberi kapcsolatunk 
is, én legalábbis úgy em lékszem  vissza, hogy összességében na
gyon jó l m egvoltunk egym ással.

SzL: Az egyetemi életet hogyan tudnád minősíteni? Volt-e valami 
törzshely? Közös program , ami a tanuláson kívüli életre je llem ző  
volt?

ZsA: Ez nem  volt különösebben jellem ző. Persze összejártunk, ám  
egymástól függetlenül is kialakult kinek-kinek a m aga baráti köre. 
V olt példa közös program okra, de különösebben nagy élet nem  
volt.

SzL: Ha m egnézzük az első publikációidat, akkor úgy tűnik, hogy 
nem egészen a m agyar középkorral kezdtél el foglalkozni. A ngol
szászok, Írország. Ez honnan jö tt?

ZsA: Ez m egint középiskolai élm ény lehet. A kelták, az angol
szászok és a vikingek a m ai napig is érdekelnek. Ehhez a témához 
kapcsolódott az első jele  annak, hogy talán valami tudományos 
vagy tudom ányos je llegű  m unkát végezhetnék. Kozm a tanár ú r 
egyik óráján a brethw aldákról írtam  egy szem inárium i dolgozatot, 
ami nagyon tetszett neki, és utána leültünk beszélgetni, hogy m it 
lehetne, hogy lehetne. Ez m ég a nyolcvanas éveknek az első fele 
volt, és nem  kellett különösebben nagy ész ahhoz, hogy az em ber 
felfogja, itt M agyarországon egyetem es történetet m űvelni nem  
olyan egyszerű. A kkor m ég nem  nagyon voltak olyan utazási lehe-
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tőségek, ösztöndíjak, m int m anapság. U gyanakkor azt láttam, hogy 
a szakm ában azok is, akik általában egyetem es történészként van
nak elkönyvelve, többnyire ,,valami és annak m agyar kapcsolatai” 
jellegű tém ákkal foglalkoznak, és ez nem  volt túlságosan izgalmas, 
legalábbis számomra. H am ar kiderült tehát, hogy ez m egm aradhat 
talán hobbinak, m eg szerelem nek, de erre alapozni nem  lehet. 
Adandó alkalom m al m ost is szívesen olvasok ilyen jellegű  könyve
ket, m eg írok is erről a témáról, ha m uszáj, de egyre bátortalanab
bul, m ert m ost m ár fel tudom  m érni, hogy m ekkora a tudatlansá
gom  ezen a téren.

SzL: Tehát akkor igazából nem  je len te tt olyan nagy váltást, hogy a 
m agyar középkorral kezdtél foglalkozni.

ZsA: Nem, egyáltalán nem. V oltaképpen egész eddigi pályafutáso
m at döntően befolyásolta Gerics professzorral való kapcsolatom . 
Az ő ötlete volt, hogy szakdolgozatként az Á rpád-kor nem esítő for
m uláival foglalkozzam . Irányításával készítettem  el a  szakdolgoza
tot, és m ondhatom , hogy eddigi pályafutásom  szinte m inden tém ája 
ebből a döntésből levezethető. Ez kivételesen jó  tém aválasztás volt, 
ami a részéről bizonyosan tudatos volt, a részem ről persze jóval ke
vésbé. A zóta is hálás vagyok neki, hogy ebbe az irányba terelte az 
érdeklődésem et.

SzL: Ha van egy téma, ami különösen érdekel téged, m ilyen m ód
szertani szem pontok szerint dolgozod fe l?

ZsA: Igyekszem  sok forrást olvasni, és ezt m indenkinek tanácso
lom. Szerencsére van egy olyan nagyobb szabású m unkám , ami 
gyakorlatilag arra kényszerít, hogy elolvassam  az Á rpád-kor teljes 
forrásanyagát. A  források olvasása közben pedig az szokott történ
ni, hogy egy idő után feltűnik az em bernek, hogy valami olyasm it 
olvas, am it nem  tud hova tenni, vagy olyan egym ástól függetlennek 
látszó jelenségeket, am elyek m égiscsak összekapcsolhatók. Akkor 
elkezdem  vizsgálni, hogy valóban van-e ilyen kapcsolat, m egpróbá
lok m ás forrásokat keresni, elolvasom  term észetesen a szakirodal
m at, ami rendelkezésre áll. Igyekszem  tehát a teljes forrásanyaggal 
dolgozni, ez az Á rpád-kort illetően nem  ütközik olyan borzasztó 
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nagy nehézségekbe, m int a későbbi korszakok esetében. A ztán a 
tém a m aga határozza m eg, hogy m iként lehet megközelíteni: egy 
kronologikus jellegű  tárgyalás látszik ésszerűnek, vagy a dolog 
struktúráját érdem es előtérbe helyezni. Esete válogatja. N em  hin
ném, hogy lenne valam i egyéni, csak rám  jellem ző m ódszer, és nem  
gondolnám , hogy m ódszertani újdonságok lennének hozzám  köthe
tők, beérem  azzal, ha a hagyom ányos m ódon sikerül egy tém át fel
dolgozni. Ebből a szem pontból kifejezetten a hagyományos, ha úgy 
tetszik, a régi m ódi történetírás híve vagyok.

SzL: 1997-ben je len t meg  Az Á rpádok és alattvalóik cím ű könyved. 
Előszavában úgy fogalm aztál, hogy inkább a középkori em bert sze
retnéd bemutatni. N em  kronologikus rendben tárgyalod az Árpád- 
kort, hanem  társadalm i rend szerint. M ennyiben volt új ez az elem 
zési mód, és a  szakm a hogyan fogad ta  ezt a fa jta  felosztást?

ZsA: A z a helyzet, hogy eredetileg egy egyetem i előadást terveztem  
ezzel a m ódszerrel. A zt képzeltem  ilyennek, azért is lett az érdem i 
fejezetek száma éppen tizenhárom , m ert körülbelül annyi szokott 
lenni egy egyetem i szem eszter hasznosítható ideje. Azt hittem, 
hogy ez egy borzasztóan új dolog, aztán valószínűleg itt is az tör
tént, m int szám os m ás esetben, hogy az em ber olvas valamit, talál
kozik valam ivel és akkor olyan m agától értetődőnek tekinti, hogy 
egy idő után azt hiszi, ő találta ki. Valójában Fügedi Erik a 15. szá
zaddal foglalkozó könyvében, az Uram, királyom  cím ű m éltán nép
szerű m unkájában valam i ehhez hasonlóval kísérletezett m ár, ám bár 
nem  a kor teljes társadalm ára vonatkozóan. Nyilván ez lehetett va
lahol a tudatalattim ban, de m indenesetre én ennek úgy ültem  neki, 
hogy ez a saját lelem ényem . Á m  készséggel lem ondok az elsőség
ről, m ivel az valóban Fügedit illeti meg. A  felkérés ugyanakkor 
arról szólt, hogy egy Á rpád-kor történetet kellene írni. Ez a  k ilenc
venes évek közepe táján volt. E z az időszak vélhetően azzal fogja 
beírni m agát a m agyar historiográfia történetébe, hogy soha ilyen 
virágzó időszaka a különböző m agyar történeti összefoglalásoknak 
nem  volt. A  könyvszakm ában volt egy hatalmas robbanás, egyre- 
m ásra jelentek  m eg addig nem  létező könyvkiadók, és egy idő után 
m indegyik kötelességének érezte, hogy a m agyar történelem ről 
m egjelentesse a m aga változatát. E zek egyike volt ez a könyv, és
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meg kell m ondanom , unalm as dolognak tűnt egy kronologikus Ar- 
pád-kori történetet m egcsinálni és talán nem  is voltam  m ég akkor 
arra felkészülve, legalábbis m ost így látom , ez viszont érdekes do
lognak látszott. Főképpen azért, m ert arra gondoltam, hogy aki egy 
ilyen terjedelm ű kronologikus Á rpád-kori történetet akar olvasni, az 
talál ilyet. U gyanakkor viszont attól tartottam , ha az esem énytörté
net m inden olyan eleme benne van a m unkában, ami szükséges, 
akkor éppen azoknak a jelenségeknek a bem utatására nem  nyílik  
m ajd tér, amelyek általában ki szoktak m aradni a hasonló terjedel
mű összefoglalásokból. Ebben a könyvben viszont éppen ezek a j e 
lenségek kerülnek az előtérbe, tehát ennyiben valóban hézagpótló
nak tűnik a munka. Fogadtatásáról azt hiszem , elm ondhatom , hogy 
viszonylag jó . Fogy a kötet, hallgatók is olvassák, és a szakmában 
sem váltott ki felhördülést. Sőt általában szerepel ajánlott irodalom 
ként is.

SzL: Jelenleg az Á rpád-kori királynékkal foglalkozol. Egy nagyobb  
lélegzetű m unka vége fe lé  haladsz, m ilyen új m egállapításaid van
nak: m i volt a királynéknak a szerepe, m ilyen volt az udvartartá
suk? A z Á rpádok házasodási politikájában m egfogható-e valami 
tudatosság ?

ZsA: A végén kezdve: m egfigyelhető ilyen tudatosság, de én ezzel 
nem  foglalkozom , tehát a királyi házasságok nagyjából ki fognak 
m aradni a m unkából, m ert engem  m ár a m egkoronázott királyné 
érdekel. A  házasságokkal kapcsolatban am úgy sincs túl sok újdon
ság, amit elm ondhatnék. M aga a királynékkal kapcsolatos tém a 
onnan szárm azik, hogy annak idején Györffy György hívta fel a 
figyelm em et, hogy Szentpétery Imre, m iközben az Árpád-házi kirá
lyok okleveleinek kritikai jegyzékét készítette, anyaggyűjtést vég
zett a hercegi és királynéi oklevelekre vonatkozólag is. Fenn is m a
rad t egy kézirat erről, azt G yörffy odaadta nekem , innen pedig m ár 
értelem szerű volt az a gondolat, hogy ha m ár van ez a  kézirat, akkor 
ezzel kezdeni kellene valamit. Term észetesen a kéziratot ere-deti 
form ájában m egjelentetni nem  lett volna értelm e, hiszen Szent
pétery m ég sokkal kevesebb oklevelet ism erhetett, m int mi — mivel 
összehasonlíthatatlanul rosszabb kutatási feltételek m ellett dolgoz
hatott —, és a regesztázási elvek is alaposan m egváltoztak azóta, 
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elsősorban B orsa Iván m unkásságának köszönhetően. Ú gyhogy 
először kiegészítettem , illetve átdolgoztam  az anyagot, m intha 
Szentpétery kézirata nem  is létezne. Ez volt az alapanyaga a k irály
né-tém ának. H a az em ber ilyen nagy, összefüggő anyaggal dolgo
zik, akkor term észetesen fölm erül, hogy lehetne-e azzal valam it 
kezdeni. E leinte voltak kétségeim  afelől, van-e a tém ában annyi 
anyag, hogy érdem es lenne önálló kutatási tém aként kezelni, aztán 
amikor belebocsátkoztam  a részletekbe, akkor kiderült, hogy igen. 
Azt hiszem , hogy nagyon m egterhelné az olvasók figyelm ét, ha, 
akár csak tézisszerüen is, m inden új vagy újnak vélt m egállapításon 
végigm ennék. Ö sszefoglalóan talán azt em elném  ki, ami a  királynéi 
és a királyi intézm ény közötti kapcsolatra vonatkozik. M indeddig 
azt lehetett gondolni, hogy a királynéi a királyival párhuzam osan 
létező intézm énye volt az Á rpádok királyságának. E lvégre a  király
nénak is voltak birtokai (m int a királynak), azokon szolgálónépek 
éltek (m int a királyiakon), s a szolgálónépek jogállása és szervezeti 
rendje is az uralkodó udvari birtokszervezetének m egfelelő je llem 
zőivel volt azonos. A  királynénak is volt udvara (mint a királynak), 
s abban ugyanolyan tisztségviselőket találunk, m int a királyiban, s a 
királyné udvarában m ég kancellária is m űködött, mely a külső és 
belső jegyeiket tekintve m indenben a királyiakhoz hasonló királynéi 
oklevelek kiállítását intézte. A két intézm ény egyes elem ei tehát 
pontosan m egfeleltethetők egymásnak, csak éppen a királynéi in
tézm ényhez tartozó elem ek mind m ennyiségüket, m ind je len tősé
güket tekintve eltörpülnek a királyiak m ellett. A tényleges helyzet 
azonban alapvetően m ás volt: vizsgálataim  eredm ényei a királynéi 
intézm ény helyét valójában nem  a királyi hatalom  m ellett, hanem  
annak keretein belül je lö lik  ki.

SzL: A  szakm a hogyan fogad ta  ezt az új kutatási eredményt?

ZsA: Ebből a királynéi udvarra vonatkozó szöveg jelen t meg abban 
a form ában, ahogy ez egy tudományos közlem énytől elvárható. 
Ennek jó  volt a visszhangja, s azzal áltatom  magam, hogy m ajd a 
m unkának a többi részlete is hasonló érdeklődést fog kiváltani. Az a 
helyzet, hogy M agyarországon nem  nagyon divatos a  királynékkal 
foglalkozni, talán éppen azért, m ert olyan elhanyagolhatónak, je len 
téktelennek és a k irályhoz képest semmi újdonsággal nem  szolgáló-
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nak tűnik a tém a. M ost tájékozódtam  a szakirodalm i előzm ényeket 
illetően, és összesen három  m unka született az elm últ 150 évben, 
ami önállóan foglalkozik a királyné-tém ával. Term észetesen könyv- 
fejezetekben, olyan összefoglaló m unkákban, am elyek valamilyen 
tém át a teljesség igényével dolgoznak fel, bőségesen találunk adott 
esetben nagyon alapvető kutatási eredm ényeket, am elyeket fel lehet 
használni a királyné-tém ánál, de hogy divatos kutatási terület lenne, 
azt éppenséggel nem  lehet mondani.

SzL: Említetted, hogy át kellett nézned az Á rpád-kor teljes okleveles 
anyagát, és a  királynékkal kapcsolatban az előbb fe lvázo lt új m eg
állapításokra jutottál. Véleményed szerint van-e az Árpád-kornak  
olyan területe, ahol hasonló új elképzelések várhatók?

ZsA: Vannak, de nem  szeretném  senkitől elvenni a felfedezés örö
mét.

SzL: Jó, akkor ez m aradjon műhelytitok. M unkahelyekről. Egyetem, 
egyrészt az ELTE, m ásrészt Piliscsaba, Történettudományi Intézet. 
Hogyan, m ilyen sorban jö ttek  ezek egymás után ?

ZsA: A m ikor végeztem  az egyetem en, a Tudom ányos M inősítő 
Bizottságnak, ami m ár nincs, volt egy három éves továbbképzési 
ösztöndíja, és én erre pályáztam , de először nem  nyertem  el, csak 
m ásodszorra, úgyhogy egy évig a Történelem  Segédtudom ányai 
Tanszéken voltam  tudom ányos segédm unkatárs. Em ellett m ár dol
goztam  egy eredetileg bölcsészdoktori értekezésnek szánt témán.

SzL: Am i a várjobbágy okkal fog la lkozo tt. ..

ZsA: Igen, ez volt a várjobbágyos téma. A m ikor három  év után 
lejárt az ösztöndíj, a Segédtudom ányi Tanszéken lettem  tanársegéd 
és beadtam  a disszertációt. A z értekezés m unkahelyi vitáján m erült 
fel, hogy a disszertáció kandidátusi értekezés legyen. így lettem  
viszonylag fiatalon kandidátus. Ezt követően aztán 1994-ben elfo
gadtam  a Történettudom ányi Intézet invitálását, hogy ott dolgozzak. 
Engel Pál hívott ide már régóta. Vele a kapcsolatom  úgy keletke
zett, hogy szerkesztője volt M akk Ferenc m ellett a Korai m agyar 
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történeti lexikonnak, ami K ristó Gyula főszerkesztésével jelent 
meg, és ennek m unkálataiban én is szerephez jutottam .

SzL: Több szócikk m egírása m ellett a térképeket is te szerkesztetted.

ZsA: A fiatalok vakm erőségével felhívtam  Kristó G yula professzor 
ú r a  figyelm ét arra, hogy térképek is jó t tennének a m unkának, aki 
nagyon örült ennek az ötlenek. Egyetlen kikötése az volt, hogy ne
kem  kell őket m egcsinálni, vagy legalábbis kézbe venni az ügyet. 
Em iatt aztán akkoriban sokat já rtam  Szegedre Engel Pállal együtt, 
és a vonaton beszéltünk erről, arról, amarról. 1994-ben végül előállt 
egy olyan helyzet, am ikor eluntam  azt, hogy annak a kétes hírnév
nek örvendjek, hogy kandidátusként vagyok tanársegéd, akkor vé
gül is eljöttem  az egyetem ről ide az Intézetbe, és m eg kell m onda
nom, jó  döntés volt, m ert nagyon jó l érzem  itt m agam. K iváló kol
légákkal ism erkedtem  m eg, nem  csak középkorászokkal, hanem  
más korszakok kutatóival -  oszm anistákkal például —, akikkel vél
hetően soha nem  kerültem  volna közeli kapcsolatba, ha az egyete
m en maradok. Itt az Intézetben tényleg az ideálist m egközelítő ku
tatási feltételek vannak. V oltaképpen semmi m ásról nincsen szó, 
csak éppen azokkal a tém ákkal foglalkozom , am elyek egyébként is 
érdekelnek.

SzL: G erics-tanítványként azért nem lehetett könnyű beilleszkedni...

ZsA: Nem , ezt nem  m ondhatnám . M indenki tudta, hogy én Gerics 
József tanítványa vagyok. N ekem  ebből soha sem milyen hátrá
nyom, vagy akár csak kellem etlenségem  nem  származott. N em  titok 
az, hogy Engel Pál egy csom ó alapvető kérdésben egészen más 
nézeteket vallott, m int Gerics József vagy akár én. E zt a nézetkü
lönbséget nem  söpörtük a szőnyeg alá, többször is nagyon kom oly, 
éles vitát folytattunk ez ügyben. Ezek során biztosítottuk egym ást 
arról, hogy nagyon csodálatos az, hogy olyan értelmes ember, m int 
ő illetve én, ilyen tarthatatlan nézeteket vall, de ebben m aradtunk, 
és ez elfogadható volt szám ára is, számomra is. M ás dolgokban 
viszont nagyon is közel állt a felfogásunk egymáshoz. Terveztük is, 
hogy rendezünk egy nagy vitát, folyóiratokban üzengetünk egy
m ásnak és m ajd intézeti napokon kávézgatva együtt röhögcsélünk
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azon, hogy m indenki azt hiszi, m i m ost összevesztünk, pedig köz
ben nem  is. D e hát erre m ár nem  került so r ... Ú gyhogy sem mi ilyen 
problém ám  nem  volt. M eg kell m ondanom , ugyanilyen kellem es 
tapasztalataim  voltak K ristó G yulával is, aki szintén kom oly és 
m eglehetősen kem ény vitát folytatott korábban Gerics Józseffel, de 
soha eszébe sem  jutott, hogy ezt velem  bárm i m ódon éreztesse. A  
kandidátusi értekezésem  opponense volt — Engel Pállal együtt -  és 
m ondhatom , hogy m indkettőjüktől nagyon tárgyszerű és hasznos 
opponensi vélem ényt kaptam. U gyanez m ondható el K ubinyi A nd
rásról is, aki szintén számos kérdésben m ás felfogást vall, m int 
Gerics József vagy én, de vele is m indig nagyon szívélyes és na
gyon korrekt kapcsolatom  volt, illetve van. Én ezt tekintem  term é
szetesnek, és tudom  ugyan, hogy a m agyar történettudom ány le
gendárium ában szerepel az „intézet-egyetem  ellentét” . B izonyára 
volt ilyen is, de én ezt nem  tapasztaltam  itt az intézetben, és b izto
síthatok m indenkit arról, hogy nem  tartunk titkos összejöveteleket, 
ahol azokat a lehetőségeket taglalnánk, hogyan lehetne az egyetem 
nek ártani, m iközben abban is bizonyos vagyok, hogy az egyetem en 
sem folynak ilyen dolgok. Szerintem  ez az egész dolog m eglehető
sen túldim enzionált.

SzL: A  középkori osztály vezetőjeként m ilyen fe lada ta id  vannak?

ZSA: Én Engel Pál halála után kerültem  ebbe a pozícióba, és ez 
igazán nem  az az alkalom , am ire az em ber vágyik, de hát végül is 
így alakult. Az a szerencsém , hogy egyrészt valóban nem  olyan 
m egterhelő osztályt vezetni, m int egy egyetem i tanszéket, már ami 
az adm inisztratív teendőket illeti. A  szakmai m unkát illetően pedig 
kom oly kollégákkal dolgozom , akiknek nem  kell a kezét fogni ah
hoz, hogy ők pontosan tudják, mi a  dolguk. Ez egyébiránt nem  az 
én érdem em . Az Intézet középkori osztályának jelenlegi kutatógár
dáját javarészt Engel Pál toborozta össze, így én az ő jó  ítélőképes
ségének a gyüm ölcseit élvezem  most. M ásrészt az osztály kutatási 
tém áinak javát is Engel határozta meg, illetve m ár ő is örökölte. 
E zek közé tartozik az Árpád-kori történeti földrajz, am it folytatni 
kell. Pillanatnyilag úgy néz ki, körvonalazódik az a m egoldás, ami 
biztosítja azt, hogy ez a m unka folytatódjék a m egszokott m agas 
színvonalon. A z archontológiai kutatásoknál Engel készítette a kö- 
14



zépkor középső részét. D olgozunk azon, hogy az Á rpád-kori, illetve 
a késő középkori kötet se hiányozzon a m agyar középkorászok 
könyvespolcáról. Ezenkívül van m ég számos olyan kutatási terület, 
ahol részben m ár elkezdett vállalkozásokat folytatunk, részben pe
dig vannak m ég új elképzeléseink is, am elyeket igyekszünk m egva
lósítani az elkövetkezendő években. Ha m inden úgy sikerül, ahogy 
tervezzük, akkor a következő 10—15 évben nem  kell m unkahiányra 
panaszkodnunk.

SzL: A történeti fö ld ra jz  hogy áll most?

ZsA: Pillanatnyilag úgy, hogy m egjelent négy kötet és a későbbi 
kötetekből vannak részek, am elyek elkészültek. A  m unkát az hátrál
tatja, hogy -  ha nem  is m ondhatom , hogy a java csak m ost jön , de — 
olyan „óriás” m egyék jönnek, m int Pozsony, Sopron, Somogy, 
Veszprém , Zala. Aki csak egy kicsit is ismeri a  m agyar középkor 
első három  évszázadának, az Árpád- és A njou-kom ak a forrásanya
gát, az tudja, hogy ezeket nem  lehet máról holnapra elkészítem. 
Tehát nem  tudok azzal biztatni senkit, hogy jövőre m ár a következő 
kötet m egvásárolható lesz, de dolgozunk rajta.

SzL: Térjünk vissza az egyetemi oktatásra. H ogyan tartod az órái
dat, mi a célod az oktatással, és egyáltalán: hogyan kerültél vissza  
az egyetem vérkeringésébe ?

ZsA: A m ikor távoztam  az egyetem ről, akkor fél évig nem  tanítot
tam  sehol, a következő félévben m ár az ELTE-n, a Katolikus Egye
tem en is voltak óráim , m eg fél évig volt egy kis kirándulásom  a 
főiskolai karon. Aztán m aradt az ELTE és Piliscsaba, végül 
Piliscsabát is fel kellett adnom , m ert egy teljes napomat elvette, és 
nem  engedhettem  m eg m agam nak, hogy ilyen sok időt töltsék az 
itteni m unkám  szem pontjából m ellékes dolgokkal. Tehát m aradtam  
az ELTE-n. Azt hiszem , akkortájt történt, hogy Bertényi Iván átvet
te a  Középkori M agyar Történeti Tanszék irányítását. Ő kérdezte, 
nem  lenne-e kedvem  újra órákat adni m ost m ár azon a tanszéken, én 
pedig azt m ondtam  neki, hogy lenne. Akkor ilyen egysze-rüen m ent 
a dolog. A zóta is tartok  órákat, úgy látom, hogy egyre növekvő 
számban. Oktatói ars poe ticám  nincsen, vagy legalábbis nem  tudok
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róla. Am ire törekszem , az az, hogy a szem inárium ok a lehető leg
közelebb legyenek a forrásokhoz, m ert én  hallgatóként is, oktató
ként is azt tapasztaltam , hogy a történelem  tanulásának, illetve taní
tásának a leghatékonyabb m ódja, ha forráselem zéssel foglal
kozunk. N ekem  is voltak nagyon kellem es em lékeim  egyetem ista 
korom ban ilyen forráselem ző órákról. E zek közül V árady L ászló
nak egy róm ai történeti szem inárium át tudom  m egem líteni, vagy 
Bak B orbálának egy m agyar iratolvasás óráját. M indkettő a m aga 
nem ében egészen kiváló óra volt, és rengeteget tanultunk belőle. A  
forrásokat a hallgatókkal m agyar fordításban vagyunk kénytelenek 
olvasni, ritkán adódik olyan alkalom , hogy latinul lehetne forrás
elemző órákat tartani, de m ár volt olyanra is példa. A forráselem 
zéssel m égiscsak el lehet boldogulni, és azzal álltatom  m agam, 
hogy talán a hallgatók is többet tanulnak, m intha az óra azzal telne 
el, hogy bizonyos szakirodalm at elolvasnak és visszakérdezem  tő
lük. H allgatóként én sem  örültem  ennek. Gondolom , a m ostani 
hallgatók sem  lennének ettől elragadtatva. A hhoz viszont szeretek 
ragaszkodni, hogy a forrást szőröstül-bőröstül fel kell dolgozni, 
tehát az olyan dolgoknak is utána kell menni, am elyek m ellékesnek 
tűnnek, egy helynévnek, egy m értékegységnek, am inek aztán az a 
haszna, hogy legalább a hallgató m egism erkedik a m agyar történet- 
tudom ány rendelkezésére álló főbb kézikönyvekkel, ami aligha lesz 
ártalm ára, akár tanár lesz, akár szakdolgozatot akar elkészíteni.

SzL: Hogyan adsz jegyet?

ZsA: Nehezen, nehezen. Az m indig kom oly fejtörést okoz. Szere
tem  m agam  azzal áltatni, hogy korrekt vagyok, m indenesetre törek
szem  rá. M ásfelől el tudom  fogadni azt, hogy az órám ra nem  csak a 
m agyar középkor lelkes és elszánt hívei járnak, tehát az nekem  nem  
okoz szívfájdalm at, ha — finom an fogalm azva — m érsékelt érdeklő
désnek látom  a jeleit.

SzL: M égiscsak sok hallgatód van , egy-egy feliratkozásnál kisebb  
töm egverekedések szoktak kialakulni...

ZsA: Igen, vannak, de szerintem  ez annak szól, hogy arra gondol
hatnak a hallgatók, hogy aki nincs főállásban az egyetem en, egy 
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kicsit lazább, m eg m ég m indig fiatalnak számítok, és szerintem  ez 
is szempont lehet. Egy dolgot nem  szeretek a hallgatónál, hogyha 
nem  korrekt. N em  nagyon szoktam  kiszórni az embereket, egyetlen 
olyan dolog fordulhat elő, am ikor viszont bizton szám íthat arra, aki 
ezt elköveti, hogy a „m egtorlás” nem  marad el. Ha m egbeszéltük, 
hogy a szem inárium i dolgozatot egy bizonyos időpontra le kell 
adni, akkor nekem  ne m ásnap vagy egy hét m úlva hozza, m ert azt 
nem  fogom  elfogadni és akkor elveszett a féléve. Egyszerűen nem  
lenne m éltányos a többiekkel szemben, akik viszont betartották a 
határidőt. Tehát ilyen késéseknél egyébként m éltányolandó kifogá
sokat sem szoktam  elfogadni.

SzL: Előadást is tartasz az egyetemen. M ire törekszel: átfogó képet 
kapjon a hallgató, vagy pedig  valamilyen részterületre kívánod  
fe lh ívn i a  figyelm et?

ZsA: Átfogó képre. Igen, én határozottan em lékszem  arra, hogy 
annak idején hallgatóként U nger tanár ú r egy olyan előadására já r
tam, ami szigorlat előtti félévben volt, lényegében a szigorlatra 
készített fel, és borzasztó hasznos és jó  volt. Tehát én azt a — talán 
m a m ár kicsit porosabbnak tűnő — elképzelést vallom, hogy az elő
adás arra való, hogy iránytűként szolgáljon. A  szem inárium  ad al
kalm at arra, hogy el lehessen m élyedni a részletekben. Néhány 
dologra kifejezetten törekszem , am it aztán vagy sikerül elérni, vagy 
nem. Egyrészt arra, hogy egy általános, megbízható képet adjak az 
előadás tém ájának egészéről, m ásfelől azt gondolom, hogy az se 
baj, ha em ellett m ég érdekes is az előadás. Törekszem  annak bem u
tatására is, hogy egy-egy kérdéssel kapcsolatosan milyen különböző 
felfogások jelennek m eg a történetíráson belül, (ugyanakkor úgy 
vélem, az is szem léletform áló lehet, ha felhívom  a figyelm et arra, 
meddig terjed tudásunk, s mi az, amiről legfeljebb csak feltevéseket 
fogalm azhatunk meg. Á ltalában az előadásaim  és szem inárium aim  
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, tehát ezt a 19. századi m odellt a 
m agam  részéről megvalósítom .

SzL: M ilyen vizsgáztató vagy? Tételeket adsz, vagy szeretsz m in
denbe belekérdezni?
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ZsA: Á ltalában tételeket adok, m ég akkor is, ha úgy tűnik, hogy 
csak tesztszerűen kérdezek. A rra szoktam  törekedni, hogy eleinte 
hagyjam  összefüggően beszélni a  hallgatót, m ert az számos érdekes 
inform ációval szolgál a felkészültségével, tájékozottságával kapcso
latban. Persze kérdezek is, ha szükséges. Á ltalában igyekszem  
gyorsan elintézni a vizsgáztatást, nem  azért, m ert sietek valahová, 
vagy m ert nem  érdekel, amit a hallgató mond, hanem  azért, mert 
teljesen irreálisnak tartom , hogy azt várjam  el a hallgatótól, hogy 
bárm ilyen tém ából fél órán keresztül, vagy akár csak 15 percen 
keresztül folyam atos, egybefüggő előadást tartson. M ásfelől vizs
gáztatás közben nem  akarom  m egtanítani az anyagot, m ert azt nekik 
m ár tudniuk kell.

SzL: A  fia ta labb  generáció középkorászai közül tanítottál-e valakit?

ZsA: Tanítottam , igen. Tanítottalak Téged, úgy em lékszem , egy-két 
órára jártál, Thoroczkay tanár úr is volt, hogy járt az órámra. K ör
m endi tanár úr a Segédtudom ányi Tanszékről is bejárt hozzám  ok
levélolvasásra. Azt hiszem  az ELTE-n ti hárm an voltatok, akik 
jártatok hozzám.

SzL: Térjünk á t egy m ásik témára. A z utóbbi időben nagyon elbur
jánzo tt a  középkorírásnak egy alternatív válfaja, gondoljunk csak az 
Illig-könyv eltűnt 300 évére, vagy egyéb más vad dolgokra, am elyek  
nagy publicitást kapnak. Foglalkozol-e az efféle irodalommal, van-e 
valam i vélem ényed a nem  hivatalos történészi munkáról?

ZsA: E lőször is, hadd igazítsalak ki. N em  nem  hivatalos, hanem  
nem  hivatásos. M ert nincsen hivatalos m agyar történetírás, rögtön 
hozzáteszem: hála a jó  Istennek. Az a halála lenne a szakmának, 
hogyha bárm ilyen kérdéssel kapcsolatban valam ilyen nézetet kelle
ne hivatalból képviselni valakinek. Azokat, akiket em lítettél, én 
m isztikusoknak nevezem. N em  valami lelkesen figyelem  őket, első
sorban, m ert egy idő után nagyon fárasztóak tudnak lenni. Ám bár 
ez nem  zárja ki azt, hogy am ikor az Illig-könyv m egjelent, volt egy 
olyan hét, am ikor m ást sem  csináltam , m int rádióknak adtam  inter
jú t arról, hogy ez 'm iért m arhaság úgy, ahogy van. M indig azt kép
zeltem  -  aztán persze lehet, hogy nagyot tévedek, és ebben a kér- 
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désben is, m int m inden m ásban, fenntartom  m agam nak a tévedés 
jogát hogy olyan em berekről van szó, akiket nem  elégít ki vala
m ilyen oknál fogva a reális történelem, és valami szebbre, jobbra 
vagy m eghökkentőre, érdekesebbre vágynak. Foglalkoztam  ilyen
nel, fogok is még, például a Kassai-kódex ügyében valam ilyen 
vizsgálatokat el fogok végezni.

SzL: Ez az egyik forrásbázisuk...

ZsA; Igen, kétségkívül. Az a helyzet, hogy erre azért valamilyen 
m ódon reagálnia kell a hivatásos történészeknek, m ert ezek a néze
tek sajnos terjedőben vannak, tudnék riasztó példákkal szolgálni, de 
nem  teszem. Ú gy látom , hogy m inden tudom ánynak m egvannak a 
m aga Illigjei. A  történelem  talán azért van rossz helyzetben, mert 
tulajdonképpen olyan, m int a futball, hogy ehhez is ért mindenki. 
Ilyen esetekben én azzal a példával szoktam élni, hogy ha m ost én 
azt állítanám, hogy elolvastam  m ásfél vagy akár több száz könyvet 
a sebészetről, és radikálisan új elképzeléseim  vannak e tárgyban, 
akkor vajon rám  m em é-e bárki bízni a gyerekének a vakbélmütét- 
j é t . .. Gyanítom , hogy senki sem  lenne erre hajlandó, és helyesen is 
tenné. Akkor, őszintén szólva, m iért lehetne a történelem  kapcsán 
az efféle „újításoknak” teret engedni? N em  arról van szó, hogy én 
m ost m isztifikálni szeretném  a történészi szakmát, ez is csak egy 
olyan szakma, m int bárm i más. Nyilván kell hozzá egyfajta tehet
ség, érzék vagy képesség ugyanúgy, m int a hegedűkészítéshez, meg 
ahhoz, hogy valaki a szőlőből jó  bort tudjon készíteni, vagy hogy jó  
asztalos legyen. A m ásik része m eg szakma, az megtanulható. M a
gam  is ism erek nagyon kiváló úgynevezett laikusokat, akik komoly 
és érdemi történészi m unkát végeznek, pedig az egyik pszichiáter, a 
másik biztosítási nyom ozó. Ő k azonban vették m aguknak a fárad
ságot, hogy ami érdekli őket, az ahhoz tartozó szakmai tudást m eg
szerezzék, és tényleg olyan kom oly m unkákat készítenek, am elye
ket bárm elyik céhbeli történész elvállalhatna. Tehát nem  arról van 
szó, hogy az akadém ikus történetírás elzárkózik a kívülről jö ttek  
elől, de azért mégis vannak olyan szakmai szabályok, am elyek nem  
áthághatóak.
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ZsA: A, dehogy. Ezek az em berek „hitvallók” , nem  lehet velük 
vitatkozni. Eldöntötték, hogy ők ezt hiszik, és innentől kezdve b e 
zárul m indenféle érdem i párbeszéd lehetősége.

SzL: M iben látod ennek a népszerűségét?

ZsA: Ezek érdekes dolgok és ha van egy jó  tollú, intelligens ember, 
aki úgy dönt, hogy ilyeneket ír, akkor az garantáltan könyvsiker. 
M ennyivel érdekesebb arról olvasni, hogy Nagy Károly nem  is 
létezett, m int m ondjuk egy kom oly diplom atikai tanulm ányt olvasni 
a Karoling oklevelek forráskritikai kérdéseiről. Ne áltassuk m agun
kat, az előbbi sokkal érdekesebb a szakm ainál szélesebb olvasókö
zönség számára, m int egy szigorú szaktudom ányos munka.

SzL: Távlati terveidben m ilyen tém ák szerepelnek, amelyeket most 
el tudsz nekünk árulni ?

ZsA: Szeretném  az em lített királyné-tém át befejezni, szeretném  
m agát a forráskiadványt elkészíteni, a királynéi és hercegi okleve
lek kritikai jegyzékét. Ez voltaképpen m ár 95 %-os állapotban van, 
csak hát a feldolgozás során kiderült egy csom ó m indenről, hogy 
még finomítható: az egyik napi kelet nélküli oklevél m égsem  oda 
való, ahová eredetileg tettem, vagy valam elyik keltezetlennek meg 
lehet állapítani az idejét, m ert egyszerűen úgy illik be az esem ények 
rekonstrukciójába, szóval még egy kis m unka van azzal is van. Az 
sem  titok, hogy az Á rpád-kori archontológia elkészítése a terveim  
között szerepel, az anyaggyűjtés fázisában vagyok, de annak a vége 
felé járok, tehát az sem annyira a távoli, hanem  inkább a közeljövő
nek a m unkája lesz. Ezen kívül m ég vannak egyebek is, de azok 
még annyira korvonalazatlanok, hogy talán kár lenne em líteni őket.

SzL: Gondoltál-e arra, hogy a középkornak más korszakával is 
foglalkozzál, m int az Árpádékor?

ZsA: Nem, nem  gondoltam. Az Anjou-korba szoktam  alkalm anként 
bem erészkedni, és ebből a szem pontból m aradéktalanul osztom  
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Györffynek azt az álláspontját, hogy a m agyar középkor voltakép
pen Nagy Lajos halálával véget ér, és Zsigm ond m ár borzasztóan 
modern valaki volt, és teljesen m ás az ő kora, m int a korábbiak. Ezt 
m agam  is látom , m ivel az Arpád-kor kutatásához az em ber csak 
kezébe vesz 14-15. századi okleveleket, ha m ásért nem, hát az át
írások m iatt, és kiderül, hogy m ások az emberek, m ások a családok, 
m ásképpen néznek ki az oklevelek, más a szókincsük és egyebek, 
szám om ra ez idegen korszak. Úgyhogy az nem  várható, hogy a 
késő középkorban érdem i kutatásokat folytassak. Az Anjou-kor az 
valóban olyan hátország, ami m indig is érdekelt.

SzL: Nagyon sok az elfoglaltságod, mégis megkérdezném, hogy  
szabadidődben mivel foglalkozol. Ha fellapozzuk a Ki kicsodái, 
akkor azt látjuk, hogy hobbiként szerepel a sport, a természetjárás, 
az olvasás. Úgy tudom, já rsz  női kézilabdameccsekre...

ZsA: Igen, m égpedig lelkesen. N em  olyan sok dologban világszín
vonalú ez az ország, szerintem  m eg kell becsülni, ahol m égis az, s a 
m agam  részéről ezen vagyok. O tt a sport sport m aradt m a is: szokás 
például az ellenfél játékosait bem utatáskor m egtapsolni, az ellenfél 
szurkolóival is kim ondottan baráti a kapcsolat. N incsenek tehát 
je len  azok a hol bosszantó, hol m eg ijesztő járulékos elemek, am e
lyek például a labdarúgást megterhelik. A já ték  pedig összehason
líthatatlanul élvezetesebb.

SzL. A kkor tehát rendszeresen já rsz  drukkolni...

ZsA: Igen, rendszeresen járok.

SzL: Egyebek?

ZsA: E lszánt kiránduló vagyok, de ritkán ju tok  m ostanában hozzá. 
Ezért, am ikor alkalm am  van rá, nem  m ulasztom  el.

SzL: Kirándulással kapcsolatban, van-e kedvenc régiód, ahová  
többször is elm ész ?
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ZSA: A hegyeket szeretem, tehát Magyarországon a Mátrát és kör
nyékét, egyébként a Tátrát, a Szepességet, Gömört kedvelem ki
váltképp.

SzL:Az olvasás?

ZsA; Az olvasás meg valóban fő szórakozás gyerekkorom óta. Azt 
nem állíthatom, hogy mindenevő vagyok, de van egy-két szerző 
akiket valóban szívesen olvasok, például Mikszáthot meg Krúdyt 
korlátlanul és minden mennyiségben. Nagyon kedvelem a dél
amerikai nagyepikát, de például nem Garcia Marquez-t, hanem 
inkább Vargas Llosa-t az ismertebbek közül, de van egy-két más 
kedvencem is.

SzL: Mikor van erre időd?

ZsA: Viszonylag keveset alszom, korán kelő vagyok, és hajnalban 
igazán remekül lehet olvasni.

SzL: Köszönöm a beszélgetést.

Készítette: Sze László


