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Általános és középiskolai tanulmányait Debrecenben végeztem. 1965-ben a KLTE
történelem - orosz nyelv szakára sikeresen felvételiztem, majd a IV. évfolyamot állami
ösztöndíjjal Leningrádban teljesítettem. Diplomámat 1970-ben kaptam kézhez.
1970 óta különböző tanári beosztásokban - középiskolai tanár, vezetőtanár,
főiskolai tanár, egyetemi tanár - dolgoztam, illetve dolgozok. Jelenleg az Eszterházy Károly
Főiskola Kora Újkori Történelem Tanszékén egyetemi tanárként előadásokat,
speciálkollégiumokat tartok és szemináriumi foglalkozásokat magyar és közép-európai
(1301-1790) témákban. A főiskolánkon 2010-ben engedélyezett Történelemtudományi
Doktori Iskola kora újkori programjának a felelőse vagyok és négy doktorandusz
kutatómunkáját irányításom alatt végzi.
Az első tudományos tapasztalatokat recenziók írásával szereztem. 1978-ban pedig
"Az ukrán kozákság a XVI-XVII. században" című témával summa cum laude doktoráltam
a KLTE-n. 1979-ben jelent meg első tanulmányom az Agrártörténeti Szemlében. A sikeres
aspiránsi vizsga letétele után, mint levelező aspiráns háromszor három hónapot (19821985) Kijevben töltöttem. A tanulmányutak célja az volt, hogy a kandidátusi
disszertációhoz szükséges, Magyarországon hozzá nem férhető archív anyagot feltárjam
és összegyűjtsem.
A II. Rákóczi György keleti politikáját feldolgozó értekezését ("Az Erdélyi
Fejedelemség és a Zaporozsjei Had politikai kapcsolatrendszerének vizsgálata 1648-1660
között") a Tudományos Minősítő Bizottság előtt 1986-ban maximális pontszámmal
védtem meg a budapesti nyilvános vitán.
Tudományos érdeklődésem a 17. századi Erdélyre, a fejedelemség nemzetközi
viszonyainak feltárására irányul. Elsősorban a 17-18. századi diplomáciai akciók és
tárgyalások állnak vizsgálódásaim középpontjában. A latin, lengyel, német és orosz
nyelven íródott, a bilaterális (erdélyi-lengyel, Habsburg-lengyel stb.) és a multilaterális
(Habsburg Monarchia, Rzeczpospolita, Oroszország, Oszmán Birodalom) kapcsolatokra
vonatkozó adatokat, a 18-19. századi forráspublikációkat, szakfeldolgozásokat

tanulmányoztam és tanulmányozom. A diplomácia- és politikatörténet jellegéből adódóan
külföldi tanulmányutakat pályáztam meg és nyertem el.
Az Oktatási Minisztérium ösztöndíjaival a bécsi Haus-, Hof und Staatsarchiv-ban,
Kriegsarcvhivban kutattam, a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjával pedig – az
utóbbi évtizedben többször is – az oroszországi levéltárakba és könyvtárakba juthattam
be. Hasznos adatokkal és szakirodalmi ismeretekkel gyarapítottam a kutatott témákat a
lengyelországi Wrocławban, Przemyślben. (A wrocławi Ossolineumban igen gazdag
Közép- és Kelet-Európa történelmével kapcsolatos feltárandó anyag van. Az eredeti
Ossolineumban (Lvovban) visszamaradt anyagok áttekintésével bizonyára újabb magyar
vonatkozásokkal bővülhetne a kutatási terület.)
Tudományos tevékenységem újabb állomásához 2004-ben érkeztem el, amikor a
Magyar Tudományos Akadémián „Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások”
című disszertációmmal doktori eljárásra jelentkeztem. A disszertáció pozitív bírálatai és
a nyilvános védésen szerzett maximális pontszámok alapján az MTA Doktori Tanácsa
2006. június 23-án hozott döntésével az MTA doktora tudományos címet adományozta
számomra.
Az utóbbi évtizedben (2002-2012 között) tizennyolc nemzetközi és huszonkét hazai
konferencián tartottam előadást és adtam számot a kutatási eredményeimről.
Tanulmányaim az Aetas, az Erdélyi Múzeum, a Hadtörténelmi Közlemények, a Századok,
a Történelmi Szemle, a Világtörténet országos szakfolyóiratokban és más, helyi kiadású
konferencia- és emlékkötetekben (pl. Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae, 350lecie
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Hadziackiej

(1658-2008),
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Collegii

Evangelici

Prešoviensis,

Tanulmánykötet Nagy József 80. születésnapjára – Eger, Vadász Sándor 80 éves – Bp.,
Egyed Ákos 80 éves - Kolozsvár stb., stb.) jelentek meg. Az említett helyeken publikált
írások mellett jelentősebb munkáim: II. Rákóczi György erdélyi fejedelem külpolitikája
(1648-1657) Bp., Heraldika, 2004., Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások
Szeged, Belvedere, 2007., A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) Bp., Kossuth, 2009., II.
Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita. Bp., Akadémiai Kiadó, 2013.
Szakmai közéleti tevékenységem az alábbi testületekben zajlik: MTA Magyar-Orosz
Történész Vegyesbizottság alelnöke, MTA Magyar-Ukrán Történész Vegyesbizottság

tagja, a Miskolci Akadémiai Bizottság tagja, a Magyar Történelmi Társukat tagja, az
Intézményi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke.
Oktatási és tudományos teljesítményemet többek között az Oktatásügy Kiváló
Dolgozója miniszteri kitüntetéssel (1975), a Felsőoktatásért Emlékplakettel (1999),
Szent-Györgyi Albert-díjjal (2007), Pro Academia Agriensi-díjjal (2010) ismerték el.
Eger, 2015. április 29.

