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 A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz szakon végeztem 

1995-ben. Hallgatóként választottam az Erdélyi Fejedelemség történetének akkor egy kevéssé 

kutatott területét, Bethlen Gábor gazdaságpolitikáját. 1993-tól a Kolozsvári Állami Levéltárban 

folytattam kutatásokat, a kolozsvári céhek témakörében, és ebből készítettem tudományos 

diákköri dolgozatomat (amivel 1995-ben OTDK-n I. helyezést értem el), valamint 

szakdolgozatomat is. 1996-ban német nyelvből szereztem, majd 2000. év folyamán latinból 

középfokú nyelvvizsgát. 1996 és 1999 között vettem részt PhD képzésben a Debreceni 

Egyetemen, ahol a témavezetőm Dr. Papp Klára volt. 2001. január 1. és december 31. között az 

egyetem Bölcsészkarán voltam praedoktor, 2001 októberében adtam le doktori értekezésemet: 

„Iparos társadalom a 17. századi Kolozsváron (1600–1655)” volt. A nyilvános vitára 2002. 

március 20-án került sor, ahol summa cum laude minősítéssel nyertem el a PhD fokozatot. 

Opponenseim Barta János és Dóka Klára voltak. 

1996 és 2000 között, valamint 2002. január 1. és 2003. augusztus 31. között a nagykőrösi 

Arany János Múzeum történész-muzeológusa voltam. 2003. szeptember 1-étől 2008. december 

31-ig a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban dolgoztam levéltárosként. 2009-től a Debreceni 

Egyetem Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék. oktatója, 2014-

ig adjunktus, majd abban az évben docens lettem. Közreműködtem a Levéltár szakirány 

akkreditációjának előkészítésében 2006-ban, majd 2007 óta különböző előadásokat és 

gyakorlatokat (Magyarország kormányzattörténete 1526–1848 között, iratolvasási gyakorlatok, 

levéltári gyakorlat) tartotam e szakirány keretében. Emellett 2005 óta veszek részt a Debreceni 

Egyetem BTK Történelem és Néprajz Doktori Iskolájában munkahelyi vitákon, doktori 

szigorlatokon és doktori védésen voltam bizottsági tag illetve opponens.    

1996 óta számos tudományos fórumon tartottam kutatásaimból előadást, melyek témája 

többnyire a 17. századi Erdélyi Fejedelemség gazdaság és társadalomtörténete volt, gondolok 

itt a VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottságának, a Hajnal István Körnek, valamint a 

Pest Megyei Múzeumok konferenciáira és a Hajdú Bihar Megyei Levéltár, az Erdélyi Múzeum 

Egyesület, MTA Történettudományi Intézete által rendezettekre.  

1996. október-november (2 hónap), valamint többször Soros-ösztöndíjban részesültem 

(Kolozsvár, Románia /1996. november 1.–1996. december 5., 1997. november 1.–1998. január 

31., 1999. február 1.−1999. április 1.), 2002 nyarán 2 hónapot töltöttem újra Kolozsváron 



Klebelsberg-ösztöndíj segítségével és folytattam további kutatásokat Román Országos Levéltár 

Kolozs Megyei Igazgatóságán, melynek témája a „Kolozsvár városi adójegyzékek 1603–1620 

között” volt, ezt 2005 nyarán folytattam az NKA Levéltári Szakkollégiuma hungarica 

kutatásának ösztöndíja keretében és vizsgáltam meg az 1621–30 közötti éveket is. Ezeket a 

kutatásokat folytattam 2007−2013-ban is, ugyanis minden évben néhány hetet tölthettem az 

OTKA és TÁMOP pályázatoknak köszönhetően a kolozsvári levéltárban. 2014-ben folytattam 

a megkezdett kutatásaimat a Klebelsberg ösztöndíj segítségével, immár 1650-ig.  

2003 tavaszától vettem részt a Debreceni Egyetem Történelem Intézete Tudományos 

Műhelyének OTKA pályázatában. E pályázat keretében került sor „Míves emberek a kincses 

Kolozsvárott” címmel doktori dolgozatom kiadására. 2005 és 2008 között voltam az MTA 

Bolyai ösztöndíjasa, „Fejedelmi udvar és udvartartás a 17. századi Erdélyben városi 

számadáskönyvek alapján” címmel. 2007-tól a Szőlő és bortermelés c. OTKA pályázatban 

vettem részt, 2012-től pedig a „Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták a 17−20. 

századi Magyarországon” címet viselő pályázatban voltam résztvevő. (OTKA 83521), ennek 

keretében jelent meg Báthory Gábor és Bethlen Gábor udvartartásáról szóló monográfiám 

„…Urunk udvarnépe” címmel.  A Debreceni Egyetem belső egyetemi pályázatának 

köszönhetően 2013−2016 között pedig vezető kutatóként folytatom kutatásaimat a Fejedelmi 

udvar és társadalom a 16–18. századi Erdélyben c. kutatási projekt keretein belül.  2014-től 

pedig részt veszek a Reprezentáció és anyagi kultúra a 17. századi erdélyi fejedelmi udvarokban 

c. OTKA pályázatban is. ( K 108744) 2015–2019 között pedig a K 112291 azonosítószámú, 

Udvari társadalom és hivatalviselő nemesség a Rákóczi-kori Erdélyben című OTKA pályázat 

témavezetője voltam.  
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