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1967-ben Egerben születtem és Heves közelében, Tarnaszentmiklóson nőttem fel.
Középiskolai tanulmányaimat 1985-ben a hevesi gimnáziumban fejeztem be. 4 év munka
és katonai szolgálat után 1989-ben kezdtem meg tanulmányaimat az egri Ho Si Minh
Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán és 1993-ban az Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskolán kaptam diplomát. Közben bekapcsolódtam a politikatudományi
tudományos diákkör munkájába, és mivel érdekelt a magyar nemzettudat fejlődése, a
kelet-közép-európai népek együttélése. 1992-ben Szabó Dezső író kelet-európai
konföderációs tervéről írtam politológiai TDK-dolgozatot, amellyel a helyi, mind az
országos konferencián díjat nyertem. Ekkor ismertem meg jobban az eszmetörténetet és
az író munkásságát. A történelem más korszakai és személyei is érdekeltek, ezért főiskolai
szakdolgozatomat historiográfiai témából, az angolszász hercegek XI. századi
magyarországi tartózkodásáról írtam. 1993-ban kezdtem tanítani az angolkisasszonyok
egri Sancta Maria Leánygimnáziumában. 1994-ben kezdtem el a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem történelemtanári szakát, ahol Szabó Dezsőnek az ún. zsidókérdésről
vallott nézeteiről írtam szakdolgozatomat. 1997-ben, amikor befejeztem az egyetemet,
felvettek Debrecenbe a levelező tagozatos doktori képzésre. Ezután Szabó Dezső politikai,
társadalmi hatását, 1945 utáni értékelését kutattam és ebből készítettem el a doktori
dolgozatomat is. Emellett a XX. századi magyar politika-, társadalom-, és eszmetörténet,
valamint a szépirodalmi művek történelmi forrásértéke érdekel. A történeti demográfián
belül egyházi anyakönyvek kutatását segítem. Fontosnak tartom még a magyar katolikus
egyház XX. századi történetének, hazánk két világháború közötti külpolitikai helyzetének,
szellemi életének és a magyar parasztság 1945 utáni sorsának bemutatását, mert úgy
érzem, hogy a ma is ható téveszmék eloszlatása fontos feladat. Középiskolai tanítási
gyakorlatom miatt 2002-ben módszertani gyakorlat tartására hívtak a főiskolára, azóta
sok más tantárgyat is oktatok. 2003-től vagyok a főiskola főállású oktatója, miközben a
középkori és újkori magyar történelmi tanszékről a modernkori magyar történelmi
tanszékre kerültem, és 2005-ben megvédtem a doktori dolgozatomat. Jelenleg főiskolai
docensként dolgozom. Angolból C típusú középfokú nyelvvizsgám van.

Egerben lakom, négy gyermekem van, hobbim pedig leginkább a film, a zene, de
szeretek túrázni, biciklizni is.
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