Szakmai önéletrajz
Dr. Bessenyei József egyetemi tanár

1949. június 12-én születtem, Budapesten. A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
érettségiztem

jeles

eredménnyel.

Egyetemi

tanulmányaimat

az

ELTE

Bölcsészettudományi Karán, történelem-könyvtár-levéltár szakon 1978-ban fejeztem be,
kitüntetéses oklevéllel.
Tanulmányaim során két dolgozatom, 1977-ben és 1979-ben az országos
tudományos diákköri pályázaton első díjat kapott. Szakdolgozatomat „XVI. századi
magyar nyelvű elbeszélő források történeti értéke" címmel írtam, 1977-ben,
bölcsészdoktori disszertációmat, amely egy XVI. századi humanista, Verancsics Antal
kéziratgyűjteményének egyik darabját, a „Memoria rerum..." című krónikát elemzi, 1980ban védtem meg, a doktori címet summa cum laude minősítéssel nyertem el.
Diplomám megszerzése után az MTA Történettudományi Intézetében dolgoztam, a
könyvtárban, majd a Kora újkori Osztályon. Feladatom az 1646-47. évi pozsonyi
országgyűlés iratanyagának összegyűjtése és sajtó alá rendezése volt (Péter Katalin
vezetésével). Emellett elkészítettem „Enyingi Török Bálint oklevéltára" című kandidátusi
disszertációmat, amelynek védésére 1993-ban került sor. Egyik résztvevője voltam az
OTKA által támogatott „Hatások, konfliktusok és változások a kora újkor népi
mentalitástörténetében" nevű pályázatának. Ennek eredményeként szerkesztésemben
megjelent „A magyarországi boszorkányperek oklevéltára" c. forráskiadvány I. és II.
kötete, amelyek anyagát részben én gyűjtöttem.
Az 1992. esztendőben elfogadtam a Miskolci Egyetem meghívását, ugyanebben az
évben az Ókortudományi és Történelem Segédtudományai Tanszék vezetőjének
választott. 1998-tól 2007-ig a Történelem Segédtudományai tanszéket vezettem. 2006–
2008 között pedig a történelem szak szakfelelősi tisztét töltöttem be. 1993-1997 között
igazgatóhelyettesként,

1997-től

2001-ig

pedig

a

Bölcsészettudományi

Kar

dékánhelyetteseként tevékenykedtem. 1998. október 16-án habilitáltam Miskolcon, a
Szövegtudomány tudományszakán. Egyetemi tanári kinevezésem 1999. július 1-én kelt.
2001-2005 között a Kar dékánjaként dolgoztam. „Menekültek… A kereskedelem helyzete
Magyarországon 1526 után, Bornemisza Tamás és kereskedőtársai működésének

tükrében” című akadémiai doktori értekezésemet 2004-ben védtem meg, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora (D. Sc.) címet 2005-ben nyertem el.
2002-től – kezdettől – fogva részt vettem a Miskolci Egyetem irodalomtudományi
doktori iskolájának munkájában. Vezetésemmel három hallgató szerzett doktori
fokozatot, heten az abszolutóriumig jutottak el.
Munkásságom elismeréseként 1997. április 5-én elnyertem a Széchenyi Professzori
Ösztöndíjat.
Tagja vagyok a TIT-nek, a Magyar Történelmi Társulatnak, a Magyar Történészek
Nemzeti Bizottsága országgyűlésekkel foglalkozó albizottságának, az MTA Filozófiai és
Történettudományok

Osztálya

Történettudományi

Bizottsága

Gazdaságtörténeti

Albizottságának, az International Commission for the History of Representative and
Parliamentary Institution-nak (Commission

Internationale

pour l'Histoire

des

Assemblées d'États) és az IEFN-nek (Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit)
valamint az MTA köztestületének is.
1993

márciusában

az

MTA

Miskolci

Területi

Bizottsága

(MAB)

Történelemtudományi Munkabizottsága titkárának választott, 2000 március 1-től pedig
a MAB Történelemtudományi és Néprajzi Szakbizottságának elnökeként tevékenykedek.
1997-1999 között az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda megbízásából a jogász
és a bölcsész, 1997-2001 között pedig a bölcsész történelem szakos felvételi tételeket
elkészítő bizottságot vezettem.
1997-től 2001-ig az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományok
Szakmai Bizottságában bizottsági tagként képviseltem a Miskolci Egyetemet.
1997-2001 között a Felsőoktatási Pályázatok Irodája Felsőoktatási Tankönyv - és
Szakkönyvtámogatási Pályázatának szakértőjeként a Történelemtudományi és Régészeti
Szakbizottság tagja voltam.
1996-2008

között

szerkesztettem

a

Miskolci

Egyetem,

A

Történelem

Segédtudományai Tanszék. I. sorozat. Jegyzetek. C. kiadványsorozatát. (1-6 kötet). 2002 –
2007 között a Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. C. sorozat
szerkesztőbizottságának tagja voltam.

2002 óta szerkesztem a Miskolci Akadémiai Bizottság évkönyveit. (eddig 6 kötet
jelent meg). 2008 márciusa óta a Budapesti Történeti Múzeum kiadásában megjelenő
Tanulmányok Budapest Múltjából szerkesztőbizottságának munkájában veszek részt.
2010 április 15-től az egri Eszterházy Károly Főiskola BTK Történelemtudományi
Intézet professzoraként folytatom oktatói és tudományos pályámat.
Eger, 2015. április 29.

