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1991. április 1-én születtem Miskolcon. Középiskolai tanulmányaimat a Zrínyi
Ilona Gimnáziumban végeztem 2005 és 2009 között, történelem tagozaton. A sikeres
érettségi vizsgák után, 2009 szeptemberében kezdtem meg nappali tagozatos egyetemi
tanulmányaimat az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karán. 2012-ben
szereztem meg történelem alapszakos bölcsész diplomámat, majd a fenti intézményben a
mesterképzés elvégzését követően, 2014-ben okleveles történész végzettséget
szereztem. Ugyanezen év nyarán felvételt nyertem az Eszterházy Károly Főiskola
Történelemtudományi Doktori Iskolájának jelenkortörténeti doktori programjába.
Jelenleg a képzés végén járok, reményeim szerint 2018-ban doktori fokozatot szerzek.
Az elmúlt években számos nagyformátumú és nagyhatású oktatóm volt, akik
jelentős hatást gyakoroltak rám. Közülük is kiemelkedik Rainer M. János professzor úr,
akivel már másodéves alapszakos hallgatóként elkezdtük a közös munkát. A napjainkig is
tartó szoros szakmai és emberi kapcsolatnak az eredménye két jeles értékelésű
szakdolgozat (1. Az 1990. évi helyhatósági választások Miskolcon, 2012.; 2. Miskolc és a
demokrácia. Országgyűlési és helyhatósági választások a városban (1990-2010), 2014.),
két helyezett TDK-előadás (2012-ben első hely, 2014-ben megosztott első hely az
intézményi TDK-fordulóban), két továbbjuttatott TDK-dolgozat és ennek nyomán két
OTDK-részvétel (Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humántudományi
Szekció, Debrecen, 2013; Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Állam- és
Jogtudományi Szekció, Budapest, 2015), sikeres doktori felvételi (kutatási téma: BorbélyMaczky Emil élete és munkássága).
2013-ban 10 hónapos szakmai ösztöndíjat nyertem el (a Nemzeti Kiválósági
Program keretében meghirdetett Eötvös Lóránd Mesterszakos Kiválósági Ösztöndíjat),
amelynek segítségével alapkutatásokat végezhettem el Miskolcon és Budapesten, továbbá
lehetőségem nyílt erre alapozva több konferencián is előadni. 2014-ben az „Egyház és
állam az észak-magyarországi régióban, különös tekintettel Eger és Miskolc városára
1894-1972.”, 2016-ban pedig a „Társadalmi és gazdasági változások ÉszakkeletMagyarországon a 20. században” című kutatócsoportok tagja és vezetője lettem.

Főiskolai éveim második és harmadik harmadában aktívan bekapcsolódtam
szervezőként és koordinátorként a Történelemtudományi Intézet szakmai és hallgatói
életébe. A Pap József intézetigazgató úrral kialakított jó viszonynak és eredményes
együttműködésnek köszönhetően számos olyan program és projekt megvalósult az
intézetben, amelyek tartalmasabbá tették a történelem szakos hallgatók főiskolai (majd
egyetemi) éveit. A 2012-ben közösen kigondolt országos középiskolai versenyek
lebonyolításában aktív szerepet vállaltam, mind a hét döntőben a zsűri tagja voltam.
2013-ban szorgalmaztam egy hallgatói tudományos folyóirat (Historia Nostra)
megalapítását, majd első számának kiadásában főszerkesztőként működtem közre.
Históriák címmel húszrészes történelmi

témájú, tudományos ismeretterjesztő

magazinműsort készítettem a Történelemtudományi Intézet oktatóival, amelyek a város
lakossága számára is elérhetőek voltak a televízió révén. 2013-ban kezdeményeztem egy
tehetségműhely létrehozását, amelyet a TDK-kör eredményes működésében aktív
szerepet vállaló Pap József támogatott és a szervezés élére állt. Ennek nyomán jött létre a
Breznay Imre Tehetségműhely, amelynek 19-20. századi programját a 2013-as
megalakulástól

kezdve

koordinálom.

A

műhelyszemináriumoknak

és

egyéni

konzultációknak köszönhetően aktív TDK-munka folyik a történelem szakos hallgatók
körében, ezen felül 2016 őszén, Verhóczki Ákos, 2017 tavaszán pedig Molnár János révén
immáron konzulensként is eredményes lehettem az intézményi TDK-fordulón. A
tudományos diákkörrel való kapcsolatom már a kezdetektől nem csak a saját kutatásban
merült ki, a fentieken túl hallgatói segítőként vettem részt a XXX. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia Humántudományi Szekciójának (Eger, 2011.) lebonyolításában,
2012 és 2013 között tagja voltam az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak, a XXXI.
Országos Művészeti Diákköri Konferencia (Eger, 2013.) szervezőbizottságának tagja
voltam és 2011 óta részt veszek az Eszterházy Károly Egyetem (később Egyetem)
Bölcsészettudományi Karának Tudományos Diákköri Bizottságának munkájában.
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Ösztöndíjjal, 2014-ben pedig Gárdonyi Géza-díjjal ismerték el.
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