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KUTATÁSI TERÜLETEK, ÉRDEKLŐDÉS 
 

 vallás és helyi közösségek, alsópapság és laikus vallásosság a 19. század második felében 

 magyarországi németség története és kultúrája (Buda környéki települések) 

 szokás, társadalom és egyház viszonya 

 a történeti etnográfia módszertana 

 a néprajzi adattárakkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések 
 
 
KIEMELT PUBLIKÁCIÓK 

 

(szerk.) Experto crede – Higgy a tapasztaltnak. Tárnok 1817–1818-ban Oravecz Ignác szemével. Tárnok: 
Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, 2021. [187 p.] 

(szerk.) A csodatévő tölgy őrzői. Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról. Budakeszi: Budakeszi 
Helytörténeti Egyesület, 2018. [156 p.] [letöltés] 

A nyáj mellett virrasztó pásztor. A Buda környéki falvak 1944–1945-ös történelmének egyházi és 
pasztorációs vonatkozásai. In Csikós Gábor – Kiss Réka – Ö. Kovács József (szerk.): Váltóállítás. Diktatúrák 
a vidéki Magyarországon 1945-ben. Budapest: MTA BTK – NEB, 2017. 495–530. [letöltés] 

Miért és hogyan néprajz a történeti kutatás? Újabb német javaslatok a „történeti terep” elméletéhez és 
módszertanához. Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve 
XXXIII. (2016) 191–222. [letöltés] 

Der Tumult von Budakeszi. Analyse eines lokalen Konflikts aus dem 19. Jahrhundert. In Prosser-Schell, 
Michael (Hg.): Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und 
multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit 
einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa, Band 17) Münster – New York: Waxmann, 2016. 73–116. [megtekintés] 

Egy virágszőnyeg képei. A budakeszi úrnapi dekoráció néprajzi nézetben. Ethno-Lore. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXXII. (2015) 331–370. [letöltés] 

 
A teljes publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában érhető el. 
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TANULMÁNYOK ÉS TUDOMÁNYOS PÁLYAFUTÁS 
 
2020 –  BTK Néprajztudományi Intézet (tudományos munkatárs, az adattár 

megbízott vezetője) 
2018 – 2022 MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (tudományos 

munkatárs) 
2018 a PhD-fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel 
2014 – 2018 MTA BTK Néprajztudományi Intézet (fiatal kutató, tudományos 

segédmunkatárs) 
2012 – 2018 doktori (PhD) tanulmányok – ELTE-BTK Történettudományi Doktori Iskola 

Európai Etnológia Program 
2004 – 2011. jan. egyetemi tanulmányok: ELTE BTK – diploma (MA): német nyelv és irodalom 

ill. néprajz szakos bölcsész; német nyelv és irodalom szakos tanár; néprajz 
szakos tanár 

2004   érettségi – Budapesti Piarista Gimnázium 
 
 
PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK 
 
2020 –  a BTK NTI adattárának átfogó revíziója, újraszervezése 
2012 – 2018 –  Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében – lezárt PhD-

projekt, és annak kiterjesztése a Lendület-kutatócsoport keretében 
2013 – 2015 részvétel a „Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti 

és északkeleti térségében” c. kutatási projektben (MTA BTK NI, OTKA 
91112) 

2014 – 2015 részvétel a „Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 1944−1945 − 
regionális vizsgálatok” c. kutatásban (MTA BTK Vidéktörténeti Témacsoport 
– Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Egyház és társadalom munkacsoport) 

2014 – Integráció és identitás. Kitelepített magyarországi németek három 
generációjának németországi beilleszkedése és kötődései – önálló kutatási 
projekt az MTA fiatal kutatói pályázatának keretében 

2010 –  néprajzi és helytörténeti kutatások Budakeszin és más Pest megyei 
településeken 

 
 
ÖSZTÖNDÍJAK, KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK 
 
2011 és 2019 között négy ízben 1–3 hónapos levéltári és könyvtári kutatás Baden-Württemberg 

szövetségi állam ösztöndíjával. Befogadó intézmény: Institut für Volkskunde 
der Deutschen des östlichen Europa (IVDE), Freiburg im Breisgau 

2015. szept. – okt. terepmunka Németországba kitelepített magyarországi németek körében 
Klebelsberg Kunó Ösztöndíjjal (Heidelberg és környéke) 

2007. márc. – aug. vendéghallgató (Erasmus), Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 
 
 
EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 
2016 – részvétel a MúzeumDigitár múzeumi nyilvántartó és publikációs rendszer 

fejlesztésében (tesztelés, fordítás, terjesztés, oktatási segédanyagok, 
virtuális kiállítások létrehozása) 

2014/15-ös tanév szemináriumvezetés, gyűjtési gyakorlat társvezetése az ELTE BTK Néprajzi 
Intézetében 
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2014 – a Budakeszi Helytörténeti Múzeum és Tájház megbízott muzeológusa 
(gyűjteménykezelés, helytörténeti kutatások, ismeretterjesztő előadások, 
kiadványok írása, kiadványsorozatok szerkesztése) 

2011 –   szakfordítás (német-magyar; magyar-német) 
2007 – 2008 múzeumi gyakorlat a Magyar Néprajzi Múzeumban és a Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (2–2 hét) 
2000 –   magyar népzene – előadás és gyűjtés 
 
 
SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, ELISMERÉSEK 

 

 Heinek Ottó Díj (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 2022.) 

 Magyar Néprajzi Társaság – tag 2004 óta, a Társadalomnéprajzi Szakosztály titkára 2018 és 
2020 között 

 Jankó János díj (Magyar Néprajzi Társaság, 2019.) 
 
 
NYELVISMERET 
  

német felsőfok 
francia  középfok 
angol alapfok 
latin alapfok 


