ÖNÉLETRAJZ
1985. február 24-én születtem Szombathelyen. Gimnáziumi tanulmányaimat 1999-2003
között a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végeztem Győrött. 2003-ban felvételt
nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol 2010-ben
diplomáztam történelemből. Az egyetemen elvégeztem a pedagógiai képzést is, valamint a
magyar szakot és egy évig latin szakos is voltam. 2003-ban középfokú C típusú nyelvvizsgát
szereztem angol és latin nyelvből. 2009-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
egyháztörténeti témájú dolgozatommal második helyezést értem el. 2009 tavaszi félévében
Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetem történelem szakán tanultam Erasmus ösztöndíjjal.
2010. szeptember 1. - 2011. augusztus 31-ig a Magyarország és a Szentszék
kapcsolatai a 16-20. században c. OTKA projektben voltam tudományos segédmunkatárs a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Új-és Legújabbkori Történelem Tanszékén, és a tavaszi
félévben egy szemináriumot is tartottam a magyar katolikus egyház 1895-1993 közti
történetéről. 2011 júniusában kéthetes kutatóút során a budapesti nunciatúra 1920-1939
közötti iratainak feltárásán dolgoztam a Vatikáni Levéltárban. Részt vettem továbbá az Erwin
Gatz professzor által koordinált püspöklexikon magyar szócikkeinek megírásában. 2013
májusában az MTA Lendület-projekt megbízásából a Vatikáni Levéltárban a 17. századi
magyar királykoronázásokra vonatkozó nunciusi jelentéseket gyűjtöttem össze.
2011. szeptember 1-től a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár történész-levéltárosa
vagyok, ahol már 2008-2010-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal az MTA Társadalomkutató
Központ megbízásából dolgoztam. Projektmunkatársként részt vettem a levéltárban 2011 és
2016 között zajló, két TÁMOP-projekt megvalósításában, amelynek célja a Szombathelyi
Egyházmegye történelmének megismertetése volt az általános és középiskolás diáksággal.
2016. április 1-jén Dr. Veres András megyéspüspök az intézmény vezetőjévé nevezett
ki. Szerkesztője vagyok a levéltár kiadványsorozatának, a Géfin Gyula Kiskönyvtárnak, és
több kiállítást is rendeztem a püspöki gyűjteményekben. Együttműködő partnerként számos
helytörténeti kiadvány megjelentetésében működtem közre.
A 2016/2017-es tanévben óraadó tanárként történelmet tanítottam a szombathelyi
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban 140 diáknak.
A levéltári munka mellett tudományos munkát is végzek, kutatási területem a
Katolikus Egyház története a 20. században, különös tekintettel XII. Piusz pápa
pontifikátusának idejére, a vatikáni-magyar kapcsolatokra történetére, valamint a
Szombathelyi Egyházmegye és a magyarországi szerzetesrendek múltjára.
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