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 1942. augusztus 19-én születtem Budapesten. 1967-ben szereztem középiskolai tanári 

képesítést az ELTE BTK nappali tagozatán latin-történelem-magyar tanári szakon, jeles 

minősítéssel. Disszertációmat "Pergamon és Róma kapcsolatai" címmel írtam, mivel már 

hallgatóként is a hellénisztikus kor, ezen belül pedig Pergamon története érdekelt. 1969-ben 

védtem meg egyetemi doktori értekezésemet "Az Attalidák valláspolitikája a pergamoni állam 

önállósága idején Kr. e. 283-133" címmel, summa cum laude minősítéssel. 1969 őszétől 

lettem az ELTE BTK Ókori Történeti Tanszékének oktatója, ahol előbb tudományos 

segédmunkatárs, majd adjunktus, végül 1983-tól docens voltam. Érdeklődésem a hellénizmus 

és Pergamon problematikája mellett elsősorban a görög-római had- és vallástörténet területére 

terjedt ki. Kandidátusi értekezésemet 1982-ben védtem meg. Címe: "Pergamon politikai 

szerepe Róma és a hellénisztikus világ kapcsolatrendszerében". Ezekben az években már 

Glatz Ferenc munkatársaként a História ókori rovatának vezetője voltam, a folyóirat 

megalakulásától kezdve. Ezt a pozíciót a folyóirat 2014-es megszűnéséig változatlanul 

betöltöttem. 1983 óta eddig több mint 30 könyvem jelent meg (nem számítva a változatlan 

formában megjelent több kiadásokat), az 1970-es évek elejétől pedig 281 szakcikkem és 

tanulmányom itthon és külföldön. Idézetségi indexem 119 adatot tartalmaz. Több külföldi 

egyetemen tartottam előadásokat, így Halléban ötször, Berlinben kétszer (majd 1982-ben a 

Humboldt Egyetemen vendégdocensi állást is betöltöttem), Heidelbergben kétszer, 

Thesszalonikiben háromszor, kétszer Bécsben, egyszer-egyszer Jénában, Kölnben, Grazban, 

Jyväskyläben, Kanazawában (Japán), Athénban, Urbinoban, Crotoneban, Kopenhágában, 

Ljubljanában, Tartuban és az izraeli Netanyában. Jelenleg az MSTT (Magyar Sporttudományi 

Társaság) Sporttörténeti Szakosztályának elnöke vagyok. A Magyar Olimpiai Akadémia 

Tanácsának tagja voltam 15 éven át 2007-ig, és tagja voltam az MTA Sporttudományi 

Szakbizottságának két ciklusban.  Ugyancsak több ciklus óta tevékenykedem az MTA II. 

Osztálya Ókortörténeti Bizottságában. 2000-től 2009-ig a Magyar Olimpiai Bizottság 

tiszteletbeli tagja voltam. Mindez összefüggésben áll azzal a körülménnyel, hogy 1992-ben a 

Magyar Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének docense, majd 1993-ban 

kinevezett professzora lettem. Új munkahelyemen az ókori olimpiai játékok történetével 

foglalkoztam elsősorban. Aktívan részt vettem a Nemzetközi Olimpiai Akadémia 

tevékenységében. 1997 szeptemberében magam is tartottam itt előadást a "Return to the 

Olympic Spirit" társaság symposiumán, 1998 áprilisában pedig itt oktathattam egy héten át az 



Athéni Testnevelési Egyetem hallgatóit. Össszesen 22 alkalommal végeztem Olympiában 

helyszíni tanulmányokat. Az időközben a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Karává átalakult Testnevelési Egyetemtől – nyugdíjba vonulásommal 

összefüggésben – 2008 májusában váltam meg. A Kar doktori iskolájának alapító tagjaként a 

doktori iskolai bizottságban is tevékenykedtem.  

 2002-től az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola egyetemi rangú Történeti 

Intézetének kinevezett professzora voltam 70. életévem betöltéséig. 1999 márciusában 

sikerült megvédenem "Hellénisztikus történelem" című akadémiai doktori értekezésemet 100 

%-os értékeléssel. 1999-ben elnyertem az athéni székhelyű Onassis Alapítvány ösztöndíját. 

Ennek keretén belül antik sporttörténeti tárgyú kutatómunkát folytathattam Athénban, illetve 

Olympiában.  2001-ben sporttudományi munkásságomat Hepp Ferenc emlékéremmel 

ismerték el. Ugyanebben az évben habilitáltam az ELTE BTK-n. 2006-ban elnyertem a 

Magyar Sporttudományi Társaság kutatói nívódíját. 2012-ben megkaptam az Eszterházy 

Károly Főiskola Pro Scientia emlékérmét és a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Jelenleg a 

főiskolán professzor emeritusként tanítok tovább. 
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