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 Debrecenben születtem, pedagógus családban. Felsőfokú tanulmányaimat a Kossuth 

Lajos Tudományegyetem történelem-orosz szakán 1976-ban fejeztem be. Szakdolgozatomat a 

„Debrecen és a Rákóczi szabadságharc” címmel készítettem. 

 A KLTE Középkori Magyar Történeti Tanszékén előbb (1976 aug.) az egyetem 

tudományos továbbképzési ösztöndíjasa lettem, majd 1978-tól tanársegédi, s 1984-től 

adjunktusi beosztásban dolgoztam. 1993. július 1-től lettem docens, s 2009. szeptember 1-től 

kaptam meg a köztársaság elnökétől professzori kinevezésemet. 

 1979-ben védtem meg bölcsészdoktori értekezésemet „Bihar megye magánföldesúri 

birtokainak parasztsága a XVIII. század első felében” címmel, s 1980-ban summa cum laude 

minősítéssel kaptam doktori oklevelet (1854-56/1980.). 1984-től a TMB levelező 

ösztöndíjasaként folytattam kutatásokat. 1992-ben védtem meg kandidátusi értekezésemet „A 

bihari magánbirtok és jobbágysága a XVIII. században” címmel, s lettem a történettudomány 

kandidátusa (száma: 14.267). 2008-ban nyújtottam be „Az erdélyi Csákyak” című akadémiai 

doktori értekezésemet, amit sikeresen megvédtem, s 2010 decemberétől elnyertem az MTA 

doktora címet.  

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében végzett oktatómunka mellett 1992-ben a 

Nyíregyházi Főiskola történelem tanszékén kaptam féléves (szemináriumok tartására 

vonatkozó) megbízást, majd 1993–1997 között a Miskolci Egyetem Történelem és 

Művelődéstörténeti Tanszékén nyertem félállású docensi kinevezést. 

 2000 júliusától lettem a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének 

igazgatóhelyettese, majd 2003-tól igazgatója. 2000-től 2017-ig vezettem a Középkori és 

Koraújkori Magyar Történelmi Tanszéket is. A Történelmi Intézet oktatóinak képviseletében 

1989-tól tíz éven át tagja voltam a Bölcsészkar Oktatási Bizottságának. 2007-től 2017-ig 

képviseltem a Történelmi Intézetet a BTK Kari Stratégiai Bizottságában. 

Egyetemi szakmai közéleti tevékenységemnek több évtizedes múltja van. Többször 

dolgoztam a BTK Kari Tanácsa, vagy az Egyetemi Tanács, később a Szenátus tagjaként. 

2010-től a BTK Kari Tanácsa dékánná választott, majd 2013-2017 között ismét a BTK 

dékánja lettem. Második ciklusban képviselem a történészeket a BTDHT (2014-ig), első ízben 

a BTT és a BTHB ülésein. 2010-2014 között tagja voltam a TEK (Tudományegyetemi Karok) 

elnökségének és tanácsának, 2010-től az egyetem Dékáni Kollégiumának, majd 2013-tól az 

egyetemi Promóciós Bizottságnak. 2010-2017 között tagja voltam az Magyar Rektori 

Konferencia Bölcsész Bizottságának is. 

Az 1990-es években részt vettem az új tanterv előkészítésében, kidolgozásában. 2000 

után a Történelmi Intézet akkreditációját, valamint a BA és az MA tantervek (tanári és 

diszciplináris MA) elkészítését is irányítottam. A BA történelem alapképzés, a Levéltári 

szakirány és az MA történelem tanárképzés szakfelelőse voltam. 

 A DE Történelmi Intézetében előadásokat és konzultációkat, szemináriumokat tartok 

történelem nappali és kiegészítő szakos hallgatóknak. Évente 5–6 szakdolgozóm van, 

általában az uradalomtörténet, a társadalomtörténet és a művelődéstörténet témaköréből. 

Művelődéstörténeti kurzusaim az értelmiségi modul részeként is hallgathatóak voltak, ahol a 

bölcsészeken kívül matematikus, földrajzos és közgazdász hallgatóm is volt. 

A határon túli magyar tanárok számára szervezett nyári továbbképzésen, az Ady 

Akadémián megalakulása óta (15 éven át) tartottam előadásokat. Bekapcsolódtam a Civitas 

Egyesület egyetemen indult „Polgári ismeretek és készségek oktatása” című programjába. A 

„Történeti értékek” modulon belül tartottam szemináriumot a 16–18. századi politikai-

intézményi-társadalmi változásokról. 



1993–1995 között szerveztem a „Studium Generale” egyetemi-főiskolai előkészítő 

kurzusait. 1998–1999-ben szervezője voltam a Bolyai-Akadémia (középiskolai 

tanártovábbképzés) nagyváradi és csíkszeredai történelem előadásainak. 

 2006. május 1–15. között Erasmus ösztöndíjjal tanítottam Szlovákiában, Eperjesen (A 

Bocskai felkelés szerepe és jelentősége, A magyarországi nagybirtok a 16–17. században 10. 

óra), s ugyanabban az évben kaptam vendégtanári meghívást Romániába, a Kolozsvári 

Egyetemre, ahol a master képzés résztvevőinek tartottam előadásokat (Nemesi társadalom a 

16–18. századi Magyarországon 10 óra). 

Résztvevőként illetve témavezetőként rendszeresen vettem részt OTKA 

pályázatokban. 1994–1997 között közreműködő kutató voltam a „Tiszántúl és Erdély 

társadalom- és művelődéstörténete, 16–18. század” című pályázatban (T 013518). 1999–2003 

között „A Csáky uradalmak gazdasága és társadalma a 18. században” című egyéni 

tematikus OTKA pályázat alapján kutattam (T 032802). A munkáról kapott értékelés: 

kiválóan megfelelt. 2000–2002 között közreműködő voltam a „Nagyvárad története a 18–19. 

században” című pályázatban. (T 029149). A szakzsűri véleménye az elvégzett munkáról 

„kiválóan megfelelt”. 2003–2006 között dolgoztam a „Tudományos iskolák” pályázatban (TS 

044710), majd a „Szőlőművelés és borkereskedelem a 16–19. században” pályázat alapján 

folytattam kutatásokat. (K 61447, futamidő 2006–2009.), feladatom az érmelléki 

szőlőművelés és az erdélyi borvidékek vizsgálata volt. 2010-2012 között a TÁMOP-4.2.2.A-

11/1/KONV kutatóegyetemi pályázat Kora újkori magyar emlékezethelyek című 

kutatócsoportját vezettem és irányítottam. 2011-2015 között a „Műveltség és társadalmi 

szerepek: 23 akadémikus) vezető kutatója voltam, amely szintén kiválóan megfelelt 

minősítést kapott. 2016-tól pedig vezetem „A magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere a 16-

20. században” című, K 120197 számú NKFI pályázatot, 11 hazai és külföldi 

közreműködővel. 

 Tudományos tevékenységem eddigi eredménye 5 önálló könyv, huszonöt 

szerkesztésben való közreműködés, 74 könyvrészlet, vagy tanulmánykötetben megjelent 

tanulmány (ebből külföldön megjelent 16, idegen nyelvű 6), 44 tanulmány (ebből külföldön 

megjelent 12, idegen nyelvű 8), 2 egyetemi tankönyv és segédlet, 1 tudományos 

ismeretterjesztő könyv, 2 bibliográfia, 2 cikk és 7 recenzió. A munkáimra történt független 

hivatkozások száma: 446, ebből 15 recenzió. 

Tagja vagyok a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának. 2008-

tól a „Gazdaság és társadalomtörténeti alprogram”, majd a történelem program vezetője 

lettem. 2015 és 2020 között a történelem doktori program és a Doktori Iskola vezetője voltam. 

 A doktori iskola programjaiba évek óta témavezetéssel is bekapcsolódom, eddig 

tizenhárom megvédett PhD disszertáció vezetője voltam (1. Ulrich Attila: A tokaji uradalom a 

XVII–XVIII. században (2001), 2. Balogh Judit A székely nemesség kialakulása (2001), 3. 

Jeney-Tóth Annamária: Kolozsvári céhek a XVII. század első felében (2002), 4. Szabó Jolán: 

Gyöngyös önkormányzata (2003), 5. Aranyiné Patai Magdolna: Szentes népesedési viszonyai 

a XVIII–XIX. században (2004.), 6. Kovács Teofil: A német nyelv oktatása a Debreceni 

Református Kollégiumban (2004), 7. Szendiné Orvos Erzsébet: Debrecen jegyzőkönyvei 

(2005), 8. Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei (2006), 9. Gorun-Kovács Blanka: 

Az 1784. évi erdélyi parasztlázadás magyarországi iratai (2008), 10. Füreder Balázs: A 

„hosszú reneszánsz konyhakultúra” magyar nyelvű szakácskönyveinek bemutatása és 

összehasonlító elemzése (2009).), 11. Szálkai Tamás: A bihari armalisták nemeslevelei 

(2010),) 12. Vinkler Bálint: Magyarországi borok Krakkóban a 16. század végén (2014)), 

Török Péter: A szabolcsi hajdúvárosok szerepe a Rákóczi-szabadságharcban (2020) négy 

hallgatóm jutott túl az abszolutóriumon, s vezetésemmel jelenleg is két hallgató folytatja 

képzését. Rendszeresen kapok feladatot a doktori szigorlatok, vagy a szakmai nyelvvizsga 

munkáiban, s eddig tizenegy doktorandusz bizottságának munkálataiba kapcsolódtam be. 



Nyolc PhD disszertáció (M. Antalóczy Ildikó, Barta Mária, Tonhaizer Tibor, Mátay Mónika, 

Kollmann Örs, László, Kujbusné Mecsei Éva, Pozsonyi Zoltán, Szász Anikó (Kolozsvár)) 

bírálója voltam. A TMB, majd a Doktori Tanács felkért bizottsági tagságra, pld. Iványosi 

Szabó Tibor kandidátusi és nagydoktori vitáján egyaránt a bizottsági titkár feladatait láttam el, 

opponens/tag voltam G. Etényi Nóra, Miru György, Kiss László, Pál Judit és Sipos Gábor, 

Oborni Teréz, Papp Sándor habilitációjában, Pálffy Géza és Papp Sándor akadémiai doktori 

bizottságában. A MAB a professzori kinevezéseknél és doktori iskola akkreditációknál 

többször kért fel szakértőnek, s több éven át dolgoztam a Bolyai kuratóriumnak is. 

2007. november 29-én sikeresen teljesítettem a habilitációs követelményeket. 2008. 

április 16-án a Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa a „dr. habil.” cím 

viseléséhez szükséges követelmények teljesítését megerősítette (intézményi azonosító:FI 

17198, anyakönyvi száma: 8/2008. Hab) 

Rendszeresen veszek részt előadóként szakmai konferenciákon: 2000 és 2015 között 

46 előadást tartottam, amely előadások anyagának többsége tanulmányként 

tanulmánykötetekben már megjelent. 2000-2014 között 17 szakmai konferenciát szerveztem, 

ebből hatot külföldön. 2019 novemberében Kolozsváron szervezek konferenciát. 

A nemzetközi tudományos közvélemény Erdély történeti képének formálódásához 

járultam hozzá, amikor szerepet vállaltam a három kötetes „Erdély története” című munka 

debreceni vitájának megszervezésében valamint a vita nyomán készült tanulmánykötet 

szerkesztésében. Az utóbbi néhány évben négy nagyobb konferencia szervezését irányítottam 

(Millenniumi történészkonferencia 56 előadóval, az eperjesi Rákóczi konferencia 25 

előadóval, a debreceni Bocskai konferencia 26 előadóval, Mátyás és öröksége konferencia 27 

előadóval). Ezen kívül a Menyhárt emlékülés, az EME bemutatkozása a DAB rendezvényén, 

a sárospataki „Szent Erzsébet és hagyománya”, valamint a Szilágysomlyón rendezett 

„Szőlőtermelés és borkereskedelem” konferenciákat szerveztem. 2008 októberében a 

Debrecenben és Nyírbátorban tartandó „Báthory Gábor és kora” című, illetve decemberében a 

Kolozsváron tartandó „Szőlőművelés és társadalmi hatásai” című konferencia egyik 

szervezője voltam. 

Két idegen nyelvű konferencia-kötet, a „The First Millennium of Hungary in Europe” 

és az „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein” die Friedensschlüsse von 

Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606) szerkesztésében vállaltam szerepet. 

 Vezetésem alatt a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete az Eperjesi Egyetem 

Történelmi Intézetével 1993 óta fennálló kapcsolatokat megerősítette, amely az elmúlt 

években alapja lett a két kar együttműködésének, illetve a két egyetem együttműködési 

megállapodásának. A kapcsolatok keretében elsősorban konferencia-együttműködések 

történtek: 2000 – Millenniumi konferencia Debrecenben, 2003 – Rákóczi konferencia 

Eperjesen, 2006 – Tolerancia és intolerancia konferencia Eperjesen, – Bocskai konferencia 

Debrecenben, 2007. november 22–23. – Eperjes Thököly konferencia, 2008 októbere – 

Báthory konferencia Debrecenben. 2011-ben Eperjesen vettünk részt a „Reformáció-

ellenreformáció, 1681–1781” c. konferencián, majd 2013-ban a „Rekatolizácia, 

protireformacia a katolícka restaurácia v Uhorsku” című tanácskozáson, 2012-ben pedig az 

eperjesi történészek adtak elő a „Vallási terek történelmi és néprajzi öröksége” c. 

konferencián, illetve 2014 őszén a DE BTK századik évfordulójára szervezett nemzetközi 

konferencia történelem szekciójában. 2017 decemberében szervezőként és előadóként is 

közreműködtem az eperjesi „Reformáció közép-Európában” című nemzetközi konferencián. 

Az eperjesi kollégák pedig a 2018. októberi „Arisztokrata kapcsolatok” és a 2019 novemberi, 

Kolozsváron rendezett, „Cselekvő arisztokraták” konferencián. 
Az erdélyi magyar tudományosság műhelyével, az Erdélyi Múzeum Egyesülettel az 

1990-es években induló találkozásokat követően együttműködési megállapodást kötöttünk, 

amelynek közös rendezvények és könyvkiadások (ebben két PhD doktorandusz tanítványom: 



Jeney-Tóth Annamária és Dáné Veronka munkáinak megjelenése, s az Erdélyi Csákyakról 

szóló monográfiám kolozsvári kiadása, Egyed Ákos Mikó Imréről szóló monográfiájának 

debreceni kiadása) lettek az eredményei. 2005-ben a DE Történelmi Intézetének 

kezdeményezésére kötött a BTK együttműködési megállapodást a BBTE Történeti és 

Filozófiai Karával, s a kapcsolat debreceni felelőse ettől az időtől én lettem. 2012 

decemberében a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kar Magyar 

Történeti Intézete, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 

Történelmi Szakbizottsága, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete közös szervezésben 

tartott tudományos konferenciát Kolozsváron „A magyar arisztokrácia társadalmi 

sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok” címmel, amelynek egyik fő szervezője 

voltam. A szakmai program keretében került sor az „... éltünk mi sokáig ‘két hazában’...” 

Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére című  kötet bemutatójára, amelyet Sipos 

Gábor, az EME elnöke méltatott. 2013-ban pedig rendezői lettünk a Kolozsváron tartott 

nemzetközi Bethlen Gábor konferenciának, 2019 szeptemberében pedig az Imreh István 100. 

születésnapjára szervezett konferenciának. 

Az együttműködés új színtere a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskolával és a 

Lehoczky Tivadar intézettel formálódó kárpátaljai kapcsolat, amely a kolozsvári, eperjesi, 

nagyváradi kollégákkal együtt vezetett a Nemzetközi Inter-regionális Társadalomtörténeti és 

Néprajzi Kutatóközpont létrejöttéhez (2013 júniusa), amelynek vezetője lettem. Új kapcsolat 

formálódik a Csíkszeredai Sapientia Egyetem oktatóival, akikkel közös konferenciát 

szerveztünk, s egy reprezentatív kötetet jelentettünk meg „Kulturális identitás és alteritás az 

időben” címmel (Szerk. Pieldner Judit, Pap Levente, Tapodi Zsuzsa, Forisek Péter és Papp 

Klára, Debrecen, 2013.). 2019 novemberében jelent meg a  Történelmi Intézet sorozatának 

26. köteteként, a Kutatóközpont közreműködésével készült „A magyar arisztokrácia 

társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása” című tanulmánykötet, amelynek 

szerkesztésében is részt vettem. 

 Az új BA alapképzés a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárral közös képzés (Levéltári 

szakirány) elindításához vezetett. Az oktatómunkába a Déri Múzeum munkatársai is 

bekapcsolódtak (régészet, illetve, a muzeológia tárgy), amelyet mindkét intézménnyel 

együttműködési megállapodásban rögzítettünk. 

 A szakmai ismeretterjesztésből is kiveszem a részem, így a TIT által meghirdetett 

előadássorozatokon (Híres magyar hadvezérek, politikusok, Nők a magyar történelemben) 

valamint a Megyei Pedagógiai Intézet tanári továbbképzésében is előadok. Több alkalommal 

tettem eleget gimnáziumban tanító kollegák felkérésének, s tartottam előadást 

kutatásmódszertani kérdésekről, politikusi karrierekről stb., de minden évben előadok a több 

mint 200 tagot számláló debreceni nyugdíjas nőklub rendezvényein is. 

 Az 1980-as években a Hazafias Népfront keretében működő Debreceni Honismereti 

Munkabizottság titkára voltam. 1989 óta tagja vagyok a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni 

Honismereti Egyesület elnökségének. Kezdeményezésemre tartottuk meg Debrecenben a 

Hajdú-Bihar megyei településmonográfiák elemzésével foglalkozó konferenciát, amely 

alapján Bényei Miklóssal együtt szerkesztettünk egy tanulmánykötetet. 2008-tól a DAB 

(Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága) Történelmi 

Munkabizottságának elnöke voltam, 2013-tól a Társadalomtudományi és Történelmi 

Szakbizottság elnöki tisztét látom el. 

Kuratóriumi tagságaim közül a „Debrecen Kultúrájáért Alapítvány” (1999-től) és az 

Erdély-történeti Alapítványban (2010-től) végzett munkámat emelem ki. Tagja voltam a 

Debrecen története szakmai szerkesztő bizottságának is. 2005-től Imre László, a DE rektora 

megbízása nyomán az Intézet képviseletében, külső szakértőként vettem részt a Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzat Bocskai szabadságharc és a hajdúk letelepítésének 400. évfordulójára 

létrehozott munkabizottságának munkájában, ahol több konferencia megszervezésében, s 



három magyar nyelvű és egy német nyelvű tanulmánykötet elkészítésében működtem közre. 

A Bocskai évforduló során több hazai (Hajdúböszörmény, Debrecen, Miskolc) és külföldi 

(Szilágycseh, Korpona) konferencia mellett eladója voltam az MTA által szervezett Bocskai 

emlékülésnek is. 2009-től vagyok a sorozatszerkesztője a Speculum Historiae Debreceniense 

sorozatnak a DE Történelmi Intézetében, amely munkám eredményeként 32 kötet kiadását 

jelenti. 

Tagja vagyok az MTA köztestületének, 1989-től az Agrártörténeti Társaságnak és a 

Magyar Történelmi Társulatnak, majd a 18. századi társaságnak. Két alkalommal választottak 

meg az MTA Történettudományi Bizottsága, s 2012-től az Agrártörténeti- és Falukutató 

Bizottság tagjának, s 2014-től alelnökének, illetve a Gazdaságtörténeti Bizottság alelnökének 

(2012-2014). A Hajnal István-kör Társadalomtörténeti Egyesületnek három éven át országos 

alelnöke voltam. 1995–1998 között dolgoztam Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális 

Bizottságában. 1996–1998 között először, majd 2004-2010 között ismét tagja voltam a 

„Tehetséges debreceni fiatalokért” közalapítvány kuratóriumának, ezen belül egyik referense 

a társadalomtudományi területnek. 1998-tól 2014-ig dolgoztam a Debrecen Kultúrájáért 

Alapítvány kuratóriumában. 2014-től az Universitas Alapítvány és az Erdély-történeti 

Alapítvány tagjaként dolgozom. 

2006-tól az OTKA történész szakmai zsűri tagjaként dolgoztam, s több felkérést 

kaptam szakértőként a Magyar Akkreditációs Bizottságtól. 2010-től az Eperjesi Egyetemi 

Kiadó Szerkesztői Tanácsának és a Historia Ecclesiastica folyóirat szerkesztői tanácsának 

tagjaként is dolgozom. 2011-től tagja lettem az Annales historici Presoviensis, valamint a 

Századok szerkesztő bizottságának. 2000-től tagja vagyok a Történelmi Tanulmányok (DE 

Történelmi Intézet), 2014-től az Új Nézőpont, 2018-tól az Agrártörténeti Szemle szerkesztő 

bizottságainak is. 

Munkám elismeréseként 1989-ben miniszteri dicséretben részesültem, s 2000 

januárjától elnyertem a Széchenyi professzori ösztöndíjat. 2006-ban kaptam meg a Debreceni 

Egyetem Bölcsészettudományi Kara „Elismerő Oklevelét”. 2007-ben a Magyar Köztársaság 

Oktatási és Kulturális Minisztere a „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetést 

adományozta számomra. 2008-ban Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata a megye 

legrangosabb elismerésével, a Bocskai díjjal tüntetett ki. 2013 januárjában a két egyetem 

tudományos kapcsolatainak ápolásáért kaptam meg az Eperjesi Egyetem Ezüstérmét. 

2017-ben a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának legmagasabb kitüntetését, és a 

Pro Universitate kitüntetést, 2019-ben a BTK emlékplakettjét érdemeltem ki. 2020 

februárjában az Eperjesi Egyetem Tudományos Tanácsa Doctor Honoris Causa címet 

adományozott számomra. 
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