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1972-ben születettem Budapesten. 1991-től az ELTE történelem szakára   
jártam. 1992-től másfél évig a Láthatatlan Kollégium tagja voltam, ekkor   
jelent meg első publikációm is. Szakdolgozatomat kora újkori történeti   
antropológia tárgykörben Klaniczay Gáborhoz írtam. 1996–1997-ben a londoni   
UCL-en történeti antropológiát hallgattam és kitűnő eredménnyel   
megszereztem második MA diplomámat. Magyarországra visszatérve három évig   
egy könyvkiadónál szerkesztőként dolgoztam, majd jelentkeztem a CEU   
történelem szakára, ahol 2000-ben kezdtem a doktori iskolát Péter Katalin   
témavezető irányítása mellett. Doktori disszertációmat 2005 februárjában   
védtem meg (summa cum laude) a 16. századi humanizmus és a respublica   
litteraria tárgykörében. A diploma megszerzése óta különböző   
alapítványoknak köszönhetően tovább tudtam folytatni a kutatói munkát és   
megbízott előadóként az ELTE Koraújkori Egyetemes Történelmi Tanszékén és   
a CEU Medieval Studies tanszékén is tanítottam. 2005–2006-ban a Habsburg   
Intézetnek voltam tagja, témám a doktori disszertációm könyvvé írása volt,   
ez a munka végül 2008 nyarán fejeződött be, a könyv 2009-ben jelent meg a   
Brill kiadónál. 2007-ben 12 hónapra a trieszti egyetem posztdoktora voltam   
és a reneszánsz patriotizmus, másság és a humanisták Kelet-Európa-képe   
volt a témám. 2006 szeptemberétől három éves Bólyai ösztöndíj keretében   
Zsámboky János levelezésének kiadásán dolgoztam Monok István irányítása   
alatt. A levelezés egy része (az előszók) 2013-ban fog megjelenni az   
Europa Humanistica sorozatban a Brepols kiadónál. 2009–2010-ben a Magyary   
Zoltán posztdoktori ösztöndíj támogatottjaként a vallásos megosztottság és   
a késő reneszánsz tudományosság kapcsolatát kutattam. E munka kapcsán   
lemásoltam és adatbázist készítettem a wroclawi Rehdiger-gyűjtemény 2500db   
16. századi levelezéskorpuszából. A kutatás során írt egyik tanulmányom a   
cambridge-i Science in Context tudománytörténeti folyóiratnál idén jelent   
meg és további két tudománytörténeti munkám megjelenés előtt áll. 2010.   
december 15-től 2013. december 31-ig az ELTE BTK Történeti Intézetben R.   
Várkonyi Ágnes vezette OTKA kutatócsoportban vagyok posztdoktori   
ösztöndíjas. Zsámboky filológiai munkásságára vonatkozó összefoglaló   
tanulmányunk (társszerző: Kiss Farkas Gábor) francia, angol és magyar   
nyelven fog idén ill. jövőre megjelenni. A kutatócsoporti munka keretében   
társszerkesztőként részt veszek az A Divided Hungary in Europe: Exchanges,   
Networks, and Representations, 1541-1699 c. kötet kiadásában. A   



Secretissima instructio c. pamfletre vonatkozó, itt ismertetett kutatásom   
és a pamflet szövege, ill. magyar fordítása várhatóan idén jelenik meg   
külön kiadványban. 


