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Önéletrajz

1978-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem kitüntetéses diplomát mint történelem
szakos előadó és régész. Szakdolgozatomat a Hármas-Körös völgyének i. sz. IV–VI. századi
településtörténetéről írtam dr. Bóna István professzorhoz.
1979–1982 között a Budapesti Történeti Múzeumban dolgoztam, főleg római koros ásatásokat
vezettem. Érdeklődési területem továbbra is a népvándorláskor maradt, ezen belül a gepidák
története és régészete. Egyetemi doktori disszertációmat is e nép emlékeiből készítettem, „Gepida
települések az Alföldön” címmel. Disszertációmat, melynek bírálója szintén dr. Bóna István
professzor volt, „summa cum laude” minősítéssel védtem meg az ELTE Bölcsészettudományi
Karán, 1984-ben.
1982-ben kerültem a JATE Bölcsészettudományi Karának Középkori Magyar Történeti
Tanszékére, tudományos segédmunkatársként. 1986-ban lettem tudományos munkatárs a
Történeti Segédtudományi Tanszéken, majd 1991-től az időközben önállóvá vált Régészeti
Tanszéken folytattam a munkámat, adjunktusként. Ugyanitt 2000-től tudományos főmunkatárs
lettem, majd 2002-ben egyetemi docens.
1982 óta folyamatosan oktatok, többnyire régészet szakos hallgatókat: kollégiumokat,
szemináriumokat tartok, gyakorlatokat vezetek főleg a császárkorban és népvándorlás korban élt
germán népek történetének és régészetének különböző témaköreiből. 2003 óta a népvándorlás
kori szakirány vezetője vagyok. A tanszéki munkámhoz a kezdettől hozzátartoztak a tantervek
kidolgozásának és az oktatás szervezésének különböző feladatai is.
1997-ben szereztem PhD fokozatot az ELTE Bölcsészettudományi Karán, történelem (régészet)
tudományból.
Diplomám megszerzése óta megjelent publikációim az i. sz. V–VI. századi Kárpát-medence
régészetének különböző témaköreiből készültek.
Több régészeti kiállítás rendezésében működtem közre. Szakértőként: A gepidák. Kora középkori
germán királyság az Alföldön. Erkel Ferenc Múzeum, Gyula 1999, ill. Móra Ferenc Múzeum,
Szeged 2000. 2000–2002 között a Magyar Nemzeti Múzeum jubileumi, azóta is fennálló, állandó

régészeti kiállításának munkálataiban önálló teremfelelősként, rendezőként működtem közre:
Kelet és Nyugat határán. A magyar föld népeinek története. Korai népvándorlás kor: hunok és
germánok.
2004-ben OTKA pályázatot nyertem, melynek keretében 2004–2006 között folytattam
kutatásokat az alföldi gepida településekről. A kutatás eredményeit monográfiában összegeztem:
Gepidische Siedlungen in Theissgebiet, Monumenta Germanorun Archaeologica Hungariae Vol.
4. 2006.
2007-ben az általam felkészített egyik hallgató dolgozatával az OTDK-n első helyezést ért el
(Kiss P. Attila). 2012-ben Miháczi-Pálfi Anett szintén első helyezést kapott. 2015-ben Piros Réka
Ágnes tanítványom második helyezést ért el a XXXII. OTDK-án.

