Cziráky Antal-díj

Draskóczy István laudációja
Elhangzott 2015. november 13-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar alapításának 380. évfordulójáról megemlékező ünnepségen.
Draskóczy István 1975-ben végzett az ELTE-n történelem-levéltár szakon. 1975 és 1978 között
Esztergomban, a Komárom megyei Levéltárban dolgozott levéltárosként. Egyetemi doktorátust
1978-ban szerzett, kandidátus 1995-ben lett, akadémiai doktori értekezését pedig 2009-ben védte
meg.
1979 óta oktat. Tanított a nappali tagozat mellett esti és levelező tagozaton, tanári
továbbképzésen.

Emellett az 1980-as években egyetemi felvételi előkészítőket szervezett,

azokon oktatott. Jelenleg BA, MA, doktori képzésben egyaránt tanít, törvényben előírtnál
magasabb óraszámban.

A Középkor MA program szakmai vezetője.

Neki és középkor

történetet tanító kollégáinak köszönhetően ez a szakirány jelenleg a történelem MA szak egyik
legsikeresebb programja.
2005-ben jött létre a Középkori Magyar Történeti Doktori program, amelynek a megalakulása óta
ő a vezetője. Nagy Balázzsal együtt kezdeményezője a középkor történetével foglalkozó
doktorandusz hallgatók éves konferenciáinak, amelyet az idén már hatodszor rendeztek meg, és
országosan számon tartott konferenciává nőtte ki magát. Draskóczy István 2013 óta az MTAELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport vezetője. Ezen kívül 2015-ben senior kutatóként tagja
lett az MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoportnak is.
Széleskörű publikációs tevékenységet fejt ki. Főként a középkori magyar gazdaságtörténet érdekli
(ezen belül a sóbányászat), ám foglalkozik a magyar művelődés múltjával is. Rendszeresen tart
tudományos konferenciákon előadásokat itthon és külföldön.
2000 és 2009 között a Turul c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottság munkájában vett részt.
Tagja különböző szakmai szervezeteknek, így a Magyar Történelmi Társulatnak is. A Magyar
Levéltárosok Egyesületének alapító tagja. A Magyar Heraldikai és Genealógia Társulat
vezetőségében dolgozott 2014-ig. Emellett tagja az MTA Gazdaságtörténeti Albizottságának és

Várostörténeti Albizottságának, 2009 óta pedig az MTA II. Osztály Történettudományi
Bizottságának.
Az egyetemi oktatás és a tudományos munka mellett is igyekszik tartani a kapcsolatot a
középiskolai oktatással. Az 1990-es években a minisztérium számára tankönyvvé nyilvánítás
céljából általános iskolai és középiskolai tankönyveket bírált. A 90-es évek végén és a 2000-es
évek első felében rendszeresen volt érettségi bizottságok elnöke, különböző típusú iskolákban,
különböző tagozatokon. 1991 óta tagja az OKTV történelem szakbizottságának. Ezen munkája
elismeréseképpen 2014-ben Bonis Bona díjat kapott.

