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1983-ban végeztem az egri tanárképző főiskola történelem–orosz szakán. Még
ebben az évben jelentkeztem az ELTÉ-re, ahol 1985-ben fejeztem be a történelem szakot
levelező tagozaton, kiegészítő képzésben. Mindkét intézményben több alkalommal is
kitűnő eredményt értem el. Főiskolai tanulmányaimat jeles rendű diplomával zártam, míg
az egyetemen kitüntetéses diplomát kaptam. 1983–1986 között az egri Gép- és
Műszeripari Szakközépiskolában tanítottam, 1986-tól pedig az egri főiskola különböző
elnevezésű történelemtudományi tanszékein dolgoztam, ill. dolgozom.
A főiskolai és egyetemi képzésben többnyire középkori, kora újkori vagy újkori
egyetemes történetet, valamint írás- és könyvtörténetet oktattam. A felsorolt tények csak
a nappali tagozatra vonatkoznak. Kezdettől fogva részt veszek a levelező hallgatók
oktatásában is (konzultációk, vizsgák, szakdolgozatok).
Még az egri főiskolán kezdtem intenzívebben tanulmányozni a Vlagyimir-szuzdali
Fejedelemség történetét. Ezt megkönnyítette, hogy orosz szakosként összesen három
alkalommal voltam részképzésen a Szovjetunióban. Különösen a Vlagyimir városában
eltöltött több mint 4 hónap bizonyult eredményesnek, hiszen ott olyan anyagokhoz
jutottam, amelyek megszerzése Magyarországon hosszú éveket vett volna igénybe.
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történelemből szereztem bölcsészdoktori fokozatot summa cum laude minősítéssel.
Disszertációm címe: A Kijevi Rusz felbomlása és a Vlagyimir-szuzdali Fejedelemség
felemelkedése. A dolgozat elkészítése során értékes segítséget kaptam opponenseimtől,
dr. Szvák Gyulától, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és dr. Font Mártától, a Janus
Pannonius Tudományegyetem tanáraitól.
Miután 1995 decemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-amerikai
Intézetében angol nyelvből szakfordítási vizsgát tettem, 1996 elején kérelmet nyújtottam
be egyetemi doktori fokozatom átminősítésére. Eredeti dolgozatom, két nyelvvizsgám
(orosz, angol) és publikációim alapján az ELTE doktori tanácsa 1996 decemberében
megítélte számomra a PhD fokozatot.
2014-ben habilitációs eljárást folytattam le az Eszterházy Károly Főiskola
Történelemtudományi Doktori Iskolájában. Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal történetéből

címmel tanulmánykötetet készítettem. Ebben a 2008‒2014-es időszak kutatási
eredményeit összegeztem. Magyar nyelvű tantermi és tudományos előadásomat, továbbá
az utóbbi orosz nyelvű változatát 2014 novemberében tartottam meg. A habilitációs (Dr.
habil.) oklevelet 2015 februárjában vettem át.
Az 1980-as évek végétől számos tanulmányt írtam. Ezek általában az óorosz
időszakot tárgyalják. A politika-, had- vagy vallástörténet mellett különleges figyelmet
fordítok a historiográfia kérdéseire. Az utóbbihoz óriási szakirodalmi tájékozottságra van
szükség, viszont a különböző történetírói iskolák által képviselt nézetek összevetése
fontos tanulságokkal szolgál. Mivel a fenti témát Magyarországon csak kevesen kutatják,
a lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Mód van az eredmények idegen nyelven való
interpretációjára is. Ugyanakkor más kérdések is foglalkoztatnak. Igyekszem olyan
témákban elmélyedni, amelyek megszokott kutatásaimtól távol állnak, de az oktatói
munkámban jól kamatoztathatók. Írtam például olyan tanulmányt, amely az egyetemes
történelem egyik legjelentősebb személyiségéhez, Kolumbusz Kristófhoz kapcsolódik, ill.
több nyilvános előadást tartottam a reformáció történetéből.
Első publikációm 1989-ben jelent meg. Azóta rendszeresen publikálok országos
kiadványokban (Világtörténet, Aetas, Századok) és a helyi tudományos közleményekben
(Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Egri Történelmi Évkönyv). Recenzióim is a
vezető szakmai folyóiratokban (Századok, Világtörténet, Aetas, Klió) jelentek meg. Több
tanulmányom gyűjteményes kötetben található. Nagy jelentőséget tulajdonítok a
tudományos eredmények széles körben való megismertetésének. Ezért a helyi napilapok
(Heves Megyei Hírlap, Heves Megyei Nap), sőt az Élet és tudomány számára is írtam már
cikkeket.
Az 1990-es évektől kezdve több szakmai rendezvényen vettem részt. 1994-ben
felkért hozzászólóként Nyíregyházán a debreceni egyetem oktatói által írt Európa
története című kötet kora újkori részét véleményeztem. 1997-ben, 1998-ban, 2000-ben
és 2005-ben Egerben tartottam előadást a Magyar Tudomány Napja, ill. Ünnepe
alkalmából szervezett konferenciákon. 1998-ban és 2010-ben az ELTE Ruszisztikai
központja által Budapesten rendezett nemzetközi tudományos konferencián tartottam
orosz nyelvű előadást a Kijevi Rusz történetét tárgyaló szekcióban. 1998-ban az a
megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos
Akadémia Történész Vegyesbizottsága tagjai sorába kooptált. Így 2000-ben már
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Az Eszterházy Károly Főiskolán az oktatói ranglétrán egyenletesen haladtam előre.
2001-ben főiskolai tanárrá léptettek elő. Szintén 2001-ben kinevezést kaptam az
egyetemi szintű történelem szakos képzés beindítása miatt újonnan létrehozott Ókor- és
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék vezetésére. 2006-ban és 2011-ben ismét sikerrel
pályáztam egy-egy ciklusra. Miután a tanszéki struktúra megváltozott, 2013-tól az Ókori
és Középkori Történeti Tanszéket, 2016-tól pedig az Ókori, Középkori és Kora Újkori
Történeti Tanszéket vezetem. 2006 és 2012 között elláttam a Történelemtudományi
Intézet intézetigazgatói teendőit is. 2010 és 2014 között az EKF BTK kari tanácsának
döntéshozó munkájában vettem részt. 2014 és 2016 között az intézmény szenátusának
tagja voltam. Az egyetemmé válás évében, 2016-ban az EKE BTK kari tanácsának tagjává
választottak. Ugyanekkor megbízást kaptam az EKE szenátusa mellett működő Etikai
Bizottság és Kitüntetési Bizottság elnöki teendőinek ellátására.
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