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Bankó Erzsébet ● banko.erzsebet@gmail.com 
Az ELTE ITDI Germanisztika Doktori Programjának hallgatója, kutatási területe 
a kortárs német irodalom generációs regényeinek történelemábrázolása.

Deméné Mohay Borbála ● mohybori@gmail.com
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium történelemtanára és az ELTE 
ITDI Magyar és európai felvilágosodás programjának harmadéves hallgatója. 
Kutatásának központjában a 18. században megváltozott természetszemlélet eszté-
tikatörténeti vonatkozásai, illetve az angolkert mint stílus, tájélmény és eszmeiség 
magyarországi recepciója áll. Doktori témája Széchényi Ferenc cenki kertje, amit 
számos különböző megközelítéssel, módszerrel – a kert külső jegyeit, funkcióit, 
használatát és a főúr kert(ek)ről/természetről vallott elképzeléseit, elveit egyaránt 
szem előtt tartva – tanulmányoz.

Egyed Regina ● egyedregina07@gmail.com 
Az ELTE BTK angol–történelem ötödéves osztatlan tanárszakos hallgatója, az 
Eötvös Collegium Angol–Amerikai és Történész Műhelyeinek tagja. Kutatási 
területe a 14–16. századi angol városi ünnepségek története. Korábbi kutatásai 
során a királyi bevonulások szimbolikáját vizsgálta a gyermekkirályok, valamint 
a királynők és királynék esetében.  

Farkas Flóra ● farkasfloora@gmail.com 
Az ELTE BTK ötödéves magyar–latin tanárszakos hallgatója, a késő középkori 
latin filológia mellett elsősorban a magyar- és latintanítás módszertana érdekli.

Kappanyos Ilona ● kappanyosilona@gmail.com
Az ELTE TDI Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Programjának PhD-
hallgatója. Oxfordban és Kentben szerzett diplomát történettudományból, kutatási 
területe a Kádár-kor társadalomtörténete, azon belül a védőnői hálózat működése 
és átalakulása.

Lengyel Nóra ● noralengyel7@gmail.com
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett történelemtanár–magyartanár 
mes terképzésen, jelenleg az ELTE TDI Modernkori Magyarország Doktori prog-
ramjának hallgatója, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának titkára. 
Kutatásai során a Horthy-kor katolikus női sajtójával foglalkozik, érdeklődése a je-
lenkori nőtörténet mellett kiterjed az egyháztörténetre, valamint a társadalom- és 
életmódtörténetre.
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Nagy Ágoston ● nagy.agoston@uni-nke.hu
Eszmetörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont, 
Molnár Tamás Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa.

Pikli Natália ● pikli.natalia@btk.elte.hu 
Az ELTE BTK Anglisztika Tanszékének oktatója, emellett meghívott előadóként 
tart Shakespeare-szemináriumokat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 
A Magyar Shakespeare Bizottság elnökségi tagja, 2018 novemberétől elnöke, több 
külföldi és hazai Shakespeare társaság tagja, rendszeresen publikál angol és ma-
gyar nyelven a kora újkori populáris kultúráról, Shakespeare és kortársai munkái-
ról, valamint kortárs dráma és színház témakörben.

Tömöry Miklós ● toemoery@gmail.com
Az ELTE TDI Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjának hallgató-
ja, kutatási témája a pest-budai és újvidéki szerb nemzeti mozgalom önreprezentá-
ciója és térhasználata 1860 és 1876 között.

Virág Csilla ● viragcsilla1995@gmail.com 
Az ELTE TDI doktorandusz hallgatója, kutatási témája az énekmondók, illetve az 
általuk közvetített szövegek szerepe a társadalmi rétegek közti kommunikáció-
ban, a társadalmi rétegek egymáshoz való viszonyának alakításában a kora újkori 
Angliában.

Vrabély Márk ● vrabelymarktibor@gmail.com 
Az ELTE ITDI Magyar és európai reneszánsz programjának hallgatója, érdek-
lődési területe a késő középkori magyar nyelvű irodalom és a magyarországi 
ferences szerzetesek irodalmi és kulturális jelentősége. Az alapképzés alatt kez-
dett el dolgozni a Régi Magyar Exemplumadatbázis projektben, amelynek jelenleg 
főmunkatársa.

Vida Bence ● szotarport@gmail.com 
Az ELTE TDI Kora Újkori Magyar Történelem Doktori Programjának doktorandu-
sza. Kutatási területe a kora újkor információtörténelme, jelenleg Bethlen Miklós 
kancellár kapcsolati hálójának modellezésével és rekonstruálásával foglalkozik, az 
információtörténet mellett a hálózatelmélet eredményeire támaszkodva.

Szilágyi Márton ● szilagyi.marton@btk.elte.hu 
1990-ben végzett az ELTE Bölcsészkarán magyar és történelem szakon. A Sic Itur 
ad Astra Folyóirat egyik alapítója. Jelenleg egyetemi tanár, az ELTE BTK 18–19. szá-
zadi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének vezetője.


