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református lelkészcsalád-
ban.  A gimnáziumot az 
évszázados  családi ha-
gyományokat követve 
Sárospatakon végezte, 
majd a Debreceni Refor-
mátus Teológiai Akadé-
mián kapott lelkészi okle-
velet, jeles eredménnyel. 
A budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyete-
men kitüntetéses levéltá-
rosi-, majd jeles 
eredménnyel középiskolai 
történelemtanári diplo-
mát szerzett. Az egykori 
protestáns peregrinusok 
példáját követve, a Uni-
versity of Edinburgh 
(New College) patinás 
falai között folytatta ta-
nulmányait. Az egyetemi 
el adások mellett egyéni 
kutatóprogramot hajtott 
végre. Témája a skót-
magyar történeti kapcso-
latok; az edinburghi ma-
gyar peregrináció. Ennek 
a kutatásnak az eredmé-
nyeir l számolt be Edin-
burghban 1986-ban a 

Scottish Church History Society el tt, mely tagjává választotta. Itthon 1990-
ben publikálta az edinburghi magyar peregrináció történetét (Kutatásai ered-
ményeként módosult a Magyar Református Egyház 19. századi történetében a 
belmisszió gyökereir l eddig ismert kép. Tudniillik nem a német „Innere 
Mission”, hanem 80%-ban a skót hatások érvényesültek. Kutatásokat végzett 
Oxforban, Prof. Ewans vezetésével a 17-18. századi protestáns diplomácia 
angliai vonatkozásait illet en. Kutatásának többi állomása: 1. The British 
Library, London, National Library of Scotland. Prof. Cushing  és Makkai Lász-
ló professzor irányításával az említett könyvtárakban „protestáns hungaricát” 
kutatott. Több, eddig ismeretlen 18. századi németalföldi magyar disszertációt 
sikerült felfedeznie (ún. Dietrich-gyüjtemény). Eredményeit megküldte az 
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OszK-nak. 2. The Bethlen Home Archive and Museum, Ligonier PA. Másfél 
hónapos munkával rendszerezte a levéltár törzsanyagát, és 90 oldalas tanul-
mányban foglalta össze annak amerikai-magyar protestáns egyháztörténeti 
vonatkozásait. (Ennek alapján végezték 1989-t l a levéltár rendezését.) 3. 
Calvin College, H. H. Meeter Center, Grand Rapids (USA). A világszerte jól 
ismert  amerikai Kálvin-kutató központban 3 hónapot töltött, ahol Kálvin els  
genfi tartózkodását vizsgálta. Err l többek között a Kálvin Kutató Kongresszu-
son tartotta el adását (Grand Rapids, 1990. augusztusa) és angol nyelven 
publikálta azt. 4. Luton College of Higher Education, Luton (England). Prof. 
John Warwick Montgomery vezetésével egy emberi jogi (kisebbségi) kutató 
programban vett részt, melynek eredményét Lutonban el adta a jogi fakultá-
son és publikálta is (Human Rights and Eastern Europe…). 1979-t l 1983-ig a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gy!jteményei Levéltá-
rának (Sárospatak) levéltárosa, 1983-tól 1988-ig megbízott, majd 1988-tól 
1994-ig kinevezett igazgatója. 1984-ben az ELTE-n „summa cum laude” min -
sítéssel bölcsészdoktori, 1989-ben pedig kandidátusi címet nyert. A történe-
lem segédtudományai tárgykörében írt disszertációjának címe: „A 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gy!jteményei Levéltár-
nak története.” Kandidátusi értekezésének címe: „A Sárospataki Református 
Kollégium Gazdaságtörténete”. 1995-t l a Debreceni Református Teológiai 
Akadémia tanára. Az általa oktatott tantárgyak: az egyetemes egyháztörténet 
(a kezdetekt l 1990-ig) és a magyar protestáns  egyháztörténet (1000-t l 
1990-ig). Közben 1995 és 1998 között a Miskolci Egyetem Regionális Gazdasá-
gi Tanszékén az "Európai integráció" cím! tantárgyat oktatta, mint vendég-
el adó. 1997-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen vett részt 
annak  Doktori Iskolája megalapításában, melynek els  elnöke is volt. 1999-
ben nevezte ki a köztársasági elnök a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemre egyetemi tanárrá, ahol jelenleg is az Egyháztörténeti Tanszéket 
vezeti. A Debreceni Egyetemen avatták habilitált doktorrá (2002). Kutatási 
területei: Protestáns egyház- és iskolatörténet - különös tekintettel a reformá-
ció korára (Kálvin és Magyarország kapcsolata), illetve kollégiumi gazdaság-
történet (a Sárospataki Református Kollégium évszázadaiban) és a protestáns  
peregrináció, valamint az európai integráció néhány területe (például az egy-
házak szerepe az európai integrációban.) Szakmai bizottsági és tudományos 
közéleti tagsága: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma 
(Budapest), Calvin Research Conference (Grand Rapids), Scottish Church 
History Society (Edinburgh), Stowarzyszenie Portius (Krosno), Comenius 
Társaság (Sárospatak). A Magyar Országgy!lés tagja 1990-t l (kivéve 1994 és 
1998 között), s tagja az Euro-Mediterrán Parlamenti Közgy!lésnek is. Nem 
feledjük elévülhetetlen érdemeit, melyeket államosított Kollégiumunk teljes 
visszaszerzéséért fáradozva szerzett. 
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