Szakmai önéletrajz
Ambrus László tudományos segédmunkatárs

1986. március 4-én születtem Mezőkövesden. Itt szereztem érettségi bizonyítványt
informatika szakon 2004-ben a Széchenyi István Szakképző Iskolában, majd 2005-ben
gazdasági informatikusi képesítést is kaptam.
2005-ben felvételt nyertem az Eszterházy Károly Főiskolára történelem–angol nyelv- és
irodalom tanári szakpárra. Főiskolai diplomámat 2009-ben vettem át, majd 2010-ben, – már
a bolognai képzés szerint – elvégeztem a Történelemtanár MA-képzést is.
Az EKF Történelemtudományi Doktori Iskolájában 2012 szeptemberében kezdtem meg
PhD-kutatásomat a 19. századi magyar történelem alprogramban dr. Pap József
témavezetésével, állami ösztöndíjas doktoranduszként. Tudományos érdeklődésem főiskolai
éveim alatt fordult a 19. század felé, ezen belül is a társadalomtörténet és a hadtörténet állt
hozzám közel. Kutatási témám a parasztság 19. századi társadalomtörténetére, a nemesi–
paraszti együttélés viszonyrendszerére és a történelmi kataklizmák társadalmi hatásaira
korlátozódott, különös tekintettel az első világháború időszakára és a filoxéravészre. A PhDképzés ideje alatt több publikációm megjelent, illetve előadásokat tartottam az ország több
nagy egyetemén rendezett szakmai konferenciákon, az említett témakörökben. Az utóbbi
években szűkebb kutatási irányvonalként az Amerikai Egyesült Államok első világháborús
részvételével, azon belül is az amerikai hadseregben szolgált magyar, főként paraszti
származású katonák társadalomtörténeti szempontú vizsgálatával foglalkozom.
2014 áprilisában részt vettem a Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett
Tavaszi Szél 2014. című konferencián, ahol az „1789 utáni történelem” szekció szakmai
zsűrije kiemelt előadói díjat ítélt nekem „A kataszteri iratok kutatásának, a birtokszerkezet és
a vagyoni helyzet megismerésének problémáiról” című előadásomért.
2015 augusztusában szereztem abszolutóriumot a Doktori

Iskolában, az év

szeptemberétől pedig a Történelemtudományi Intézetben dolgozom tudományos

segédmunkatársként, emellett pedig oktatási feladatokat is ellátok az Új- és Jelenkori
Történeti Tanszéken. Oktatott tárgyaim általában kutatásmódszertannal, forrásismerettel,
illetve 19–20. századi magyar- és egyetemes történelemmel kapcsolatosak. Angol nyelvű
kurzusokat tartok a Nemzetközi tanulmányok szak hallgatóinak, emellett feladataim közé
tartozik még az intézet angol nyelvű kommunikációjának felügyelete is.
2016 augusztusában a Tempus Közalapítvány „Campus Mundi” ösztöndíjasaként két hetes
levéltári kutatómunkát végeztem az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának New York
Cityben lévő fióklevéltárában. 2018 augusztusában, ismét a TKA ösztöndíjának segítségével
két hetet az USA Nemzeti Levéltárában és a Kongresszusi Könyvtárban töltöttem
Washington, DC-ben.
2017 januárjától tagja vagyok a „Digitalizáció a történelemtudományban” nevű
kutatócsoportnak. Kutatási eredményeimet, és a hozzájuk kapcsolódó kutatásmódszertani
problémákat körüljáró tanulmányaim folyamatosan jelennek meg, ill. állnak megjelenés alatt
magyar- és nemzetközi folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Ehhez kapcsolódóan több
nemzetközi konferencián is részt vettem. 2017 májusában előadást tartottam egy, a Harvard
Egyetemen rendezett nemzetközi multidiszciplináris konferencián. 2018 februárjában pedig
– a Hungary Initiatives Alapítvány ösztöndíjasaként – a Floridai Történész Társaság (Florida
Conference of Historians) éves konferenciáján is ismertettem kutatásom aktuális állását és
digitalizációval kapcsolatos módszereit.

