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Baros-Gyimóthy Eszter Márta • eszgyimothy@gmail.com 
A PPKE BTK TDI Társadalom- és Életmód-történeti műhelyének doktorjelöltje. 
Kutatási területe a történeti demográfia, doktori disszertációjában a 18. századi 
csetneki evangélikus és katolikus anyakönyveket dolgozza fel családrekonstitúciós 
módszerrel.

Bódai Dalma • bodaidalma@gmail.com 
Az ELTE TDI doktorjelöltje. Kutatási témája Thurzó György nádor udvara, hatalmi 
és politikai reprezentációjának, illetve családi és társadalmi kapcsolati hálózatának 
vizsgálata. 

B. Székely Dorottya Piroska • szekelypiri20@gmail.com 
Az ELTE TDI Kora Újkori Magyar Történelem Doktori Programjának doktorandu-
sza. Érdeklődésének középpontjában a kora újkori egyház- és társadalomtörténet, 
valamint a barokk művészet áll. Kutatása Szelepcsényi György esztergomi érsek 
politikai tevékenységére, kapcsolatrendszerére és művészethez való viszonyára 
koncentrál.

Egyed Regina • egyedregina07@gmail.com 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hatodéves 
hallgatója angol–történelem osztatlan tanári szakon. Emellett tagja az Eötvös József 
Collegium Történész és Angol–Amerikai műhelyeinek is. Kutatási területe a 14–16. 
századi angol kultúr- és mentalitástörténet, ezen belül pedig a városi ünnepségek 
vizsgálata.

Gyönki Viktória • gy.viktoria.86@gmail.com 
Az ELTE TDI doktorjelöltje, jelenleg a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési 
Központ történésze, muzeális gyűjteményi referense. Fő kutatási területe 
Skandinávia középkori történelme, ezen belül a középkori izlandi sagák, Izland és 
a Norvég Királyság viszonya, középkori izlandi és norvég jogi szövegek összeha-
sonlító vizsgálata, a kitaszítás és a váltságfizetés gyakorlata.

Czeferner Dóra • Czeferner.Dora@abtk.hu 
A Történettudományi Intézet Horthy-korszak témacsoportjának tudományos se-
gédmunkatársa. Kutatási területe az osztrák–magyar polgári-liberális, feminista 
mozgalom fejlődése és sajtója, a Feministák Egyesületének története, valamint 
Schwimmer Rózsa élete és munkássága.
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Koloh Gábor • koloh.gabor@btk.elte.hu 
Az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Program Közösségépítés: család és nemzet, 
hagyomány és innováció kutatás kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, az 
ELKH-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa, 
az ELKH BTK Lendület Tíz Generáció Munkacsoport megbízott kutatója, az ELTE 
óraadó tanára. Kutatási területe a 18–20. századi magyarországi történeti munka-
erőgazdaságtan és történeti antropológia.

Krausz Katinka • katinka.krausz@gmail.com 
Az ELTE ITDI doktorandusza, mesterszakos diplomáját az ELTE BTK anglisztika 
mesterszakának angol irodalom specializációján szerezte. Kutatási területe a kor-
társ kanadai irodalom, ezen belül Margaret Atwood regényei, illetve a fényképek 
szerepe és működése az irodalmi szövegekben.

Nagy Ágnes • nagyagnes@bparchiv.hu 
Történész-levéltáros, az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett történe-
lem szakon, majd ugyanitt a Történettudományi Doktori Iskola Atelier Európai 
Historiográfi a és Társadalomtudományok Doktori Programjában folytatott PhD-
tanulmányai után 2011-ben szerzett doktori fokozatot a budapesti hatósági lakás-
kiutalás és a társbérletek 1944/1945 és 1953 közötti működéséről írt disszertáci-
ójával. Doktori tanulmányai alatt a párizsi EHESS mesterképzésén is részt vett. 
2004 óta dolgozik Budapest Főváros Levéltárában, évek óta a magánirati fondok 
referenseként. Fő kutatási területe a budapesti lakhatás kérdése a 20. században, 
valamint a családi irathagyományozás társadalmi gyakorlata. 

Nagy Ágoston • nagy.agoston@uni-nke.hu
Eszmetörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont, 
Molnár Tamás Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa.

Svégel Fanni • fanni.svegel@hotmail.com 
Etnográfus, az ELTE TDI Európai Etnológia Program doktorandusza. Történeti és 
társadalomnéprajzi kutatásai során a 20. századi női reprodukcióval, bábasággal, 
születéssel és születésszabályozással, valamint a nők elleni erőszakkal foglalkozik. 
Mesterszakos diplomamunkáját a 20. század első felében elkövetett nemi erőszak-
ról írta.

Tompa László • tompalaszlo92@gmail.com 
Történész, az ELTE TDI Művelődéstörténet Doktori Programjának doktorjelölt-
je, Budapest Főváros Levéltárának munkatársa. Fő kutatási területe a 18. száza-
di vidék társadalom- és gazdaságtörténete; doktori disszertációját az újszerzésű 
Batthyány-birtokok 18. századi revitalizációjának témájában készíti. Tagja a MTA 
BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport uradalomkutatási műhelyének, ahol 
jelenleg a Mária Terézia-féle úrbérrendezés jogi aspektusainak regionális mintáza-
tait vizsgálja; kiemelten érdeklődik a mikrotörténelem iránt.
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Trádler Henrietta • tradler.henrietta@gmail.com 
Az ELTE TDI Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának doktorje-
löltje, kulturális menedzser (Tripont Cultural Heritage Solution). Kutatási területe 
a 19–20. századi társadalomtörténet.
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