
Szakmai önéletrajz 

 

Varsányi Krisztina 1981. augusztus 11-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait 

1995 és 1999 között a Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnáziumban végezte. 1999-ben 

itt tett érettségi vizsgát kiváló eredménnyel, továbbá itt tette le a nemzetközi Deutsches 

Sprachdiplom (DSD) C1 vizsgáját, mellyel felsőfokú nyelvvizsgát és egyben német egyetemeken való 

továbbtanulási jogot szerzett. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán folytatta, történelem illetve német nyelv és irodalom szakon. 2002-től 

bölcsészeti tanulmányaival párhuzamosan mindkét szakán elkezdte a tanárképző szakot, ahol 2004-

ben diplomázott. 

Német nyelvű szakdolgozatában a nyelvtanulók előzetes ismereteinek szerepével 

foglalkozott az irodalmi szövegekkel végzett munkában, történelemből pedig Bethlen Gábor korabeli 

nyilvánosság előtt való megjelenését vizsgálta. Utóbbi szakdolgozat elkészítéséhez Wolfenbüttelbe 

utazott, ahol a Herzog August Bibliothekban végzett munka során döntött választott kutatási 

témájának folytatása mellett. 

 2005-től lett PhD-hallgatója az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 

Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Kora Újkori Magyar Történelem programjának. 

Doktori disszertációjában, a szakdolgozatban megkezdett témát kívánta továbbfejleszteni, Bethlen 

Gábor korabeli nyilvánosság előtt való megjelenését vizsgálta német nyelvű sajtónyomtatványokban. 

 Egyetemi tanulmányainak befejezése után régi gimnáziumába invitálták, ahol német nyelvet, 

német irodalmat, történelmet, etikát és médiát tanít német nyelven (majd 2007-2012 között 

osztályfőnök).  

2010 óta vezetőtanárként mentorálja az ELTE német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos 

tanárjelöltjeit és azok egyéni összefüggő szakmai gyakorlatát. Ugyanebben az évben elkezdte a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karának 

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakát, melyen két évvel 

később kiváló eredménnyel diplomázott és szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

szakképzettséget szerzett. 2011 és 2013 között a gimnázium Minőségirányítási Munkacsoportjának 

vezetője. Ugyanebben az évben gimnáziumi kategóriában elnyerte „Az év némettanára” díjat. Mivel a 

német nemzetiségi irodalom tantárgy gimnáziumi oktatásához nem állt rendelkezésre megfelelő 

tankönyv, társszerzőként vállalkozott a hiánypótló munka megírására, mely két kötetben (2012, 

2014) Deutsche Litera-Tour I-II. címmel jelent meg és felkerült a tankönyvlistára. 2013 

szeptemberétől a gimnázium igazgatóhelyettese. 



A PhD-képzés keretében folytatott kutatásai érdekében nyári szabadsága idején külföldi 

kutatóutakat szervezett: Wolfenbüttel mellett, a Halle an der Saale-i, brémai és berlini könyvtárak és 

levéltárak gyűjteményeiben vizsgálódott és tárta fel az itthon nem elérhető forrásokat és a 

nemzetközi szakirodalmat. 2006-ban a Collegium Hungaricum két hónapos ösztöndíjának 

köszönhetően a bécsi könyvtárak és levéltárak anyagait kutatta. 

2005-től jelentek meg publikációi doktori disszertációja témájában: Bethlen Gábor a korabeli 

német nyelvű hírlevelek és vásári kiadványok tükrében című tanulmánya a Sic Itur ad Astrában (2005), 

Bethlen Gábor megjelenése a korabeli röplapokon című munkája a Kútban (2007). A vásári 

kiadványok műfaját pedig a Mokka-R Egyesület füzeteiben ismertette (2008) „Meßrelatió”-k, vagyis 

„vásári füzetek”. Az első periodikusan megjelenő nyomtatott hírhordozók címmel. Legutóbbi 

tanulmánya („Bethlen Gábor királyválasztása a német nyelvű sajtóban”) 2013 novemberében jelent 

meg az ELTE „Bethlen Gábor és Európa” című kötetében. Kutatásai eredményét 2006-ban a Szegeden 

szervezett tudományos PhD-konferencián, illetve 2013-ban német nyelven a piliscsabai nemzetközi 

doktorandusz konferencián ismertette. Rövidebb cikkei illetve recenziói az Élet és Tudományban, az 

Aetasban és a Magyar Könyvszemlében olvashatók. 

2013 júniusában (100%-os) „Summa cum laude”- minősítéssel védte meg doktori 

disszertációját, melyet az értékelő bizottság magyar és/vagy idegen nyelven történő publikálásra 

javasolt.  
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Varsányi Krisztina 

 

 

 


