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1963-ban szerzett történelem-angol-néprajz szakos diplomát a debreceni, akkor Kossuth 

Lajosról elnevezett Tudományegyetemen (2000 óta Debreceni Egyetem), amelynek 2010-i 

nyugdíjba vonulásáig folyamatosan oktatója volt. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést, nyug-

díjba vonulásakor professor emeritusi címet kapott. 1994–2002 között az egyetem Történelmi 

Intézetének igazgatója, 1986–1989 és 1990–1993 között a Bölcsészettudományi Kar dékánhe-

lyettese. Egyetemi doktori címet 1967-ben, kandidátusi minősítést 1977-ben, MTA doktora 

fokozatot 1999-ben szerzett. 1998-ban habilitált. 21 önálló kötete és több mint 300 egyéb pub-

likációja jelent meg (utóbbiak közül kb. 140 jelentősebb tanulmány vagy könyvrészlet). Pub-

likációin általában az édesapjától megkülönböztető ifj. jelzőt használta. 

1995–1999 között szerkesztőbizottsági tagja volt a Századoknak. 2006-tól az Erdélyi Mú-

zeum (Kolozsvár) folyóirat szerkesztőségi tanácsadója. 1999–2015 között választott tagja az 

MTA Történettudományi Bizottságának, 1997–2003 között az OTKA Történész zsűri, 2004–

2007 között az OTKA Bölcsészettudományi Kollégium tagja. 2008-tól több cikluson át látott 

el feladatokat az MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) szervezetében. Számos OTKA 

pályázatnak volt résztvevője vagy témavezetője. 

Az egyetemen minden formában (nappali, levelező) és minden szinten (BA, MA, PhD) ki-

vette részét az oktatásból. 1994–2007 között részt vett az International Students' Exchange 

Program keretében egyetemünkre érkező külföldi hallgatók angol nyelvű oktatásában. Szak-

dolgozóinak száma megközelítette a félszázat, doktoranduszaié a tucatot. Több hallgatója 

szerepelt eredményesen az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A hallgatók 

kétszer választották meg a Bölcsészettudományi Kar legnépszerűbb oktatójának. Megbízással 

más felsőfokú intézményekben is oktatott (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

[Beregszász], Pázmány Péter Katolikus Egyetem, József Attila Tudományegyetem, Bessenyei 

György Tanárképző [akkor még] Főiskola, Eszterházy Károly Tanárképző [ugyancsak] Főis-

kola). Alapvető oktatási területe a középkori és koraújkori egyetemes történelem oktatása, 

amit azonban – különösen más felsőoktatási intézményekben vállalt órái esetén – gyakran 

egészített ki magyar-történeti, vagy művelődés- és művészettörténeti (képzőművészet, zene) 

kollégiumokkal. 

Nemzetközi kapcsolatai elsősorban a környező országok és Közép Kelet Európa kutatóival 

épültek ki. Fő képviselője lett a Rostocki Egyetem agrártörténészeivel fenntartott együttmű-

ködésnek. 1990 után romániai (Kolozsvár, Nagyvárad), szlovákiai (Eperjes) és kárpátaljai 

(Beregszász) kollegákkal épített ki újabb kapcsolatokat.  

Szerepet vállalt a megye és a város tudományos és közéletében. Közreműködött a Debre-

cen története monográfia készítésében. 1990–1998 között elnöke volt a Hajdú-Bihar megyei 

választási bizottságnak, 2002-től tagja, később elnöke az Őrváros Alapítvány kuratóriumának. 

2006-tól folyamatosan a Debreceni Szemle főszerkesztője. 

A Debreceni Egyetemtől 2003-ban BTK emlékérmet, 2016-ban Tankó Béla díjat kapott. 

Az MTA Debreceni Területi Bizottság 2004-ben DAB plakettel, 2020-ban DAB Pro Scientia 

éremmel, 2022-ben DAB Tudomány támogatásáért emlékplakettel jutalmazta. Debrecen Vá-

ros Önkormányzata 2002-ben Debrecen város kultúrájáért díjat, 2005-ben Csokonai díjat, 

2019-ben Debrecen díszpolgára címet adományozott, Hajdú Bihar Megye Önkormányzata 

2005-ben Bocskai díjjal tüntette ki. 2011-ben Szentgyörgyi Albert díjat kapott.  


