Majorossy Judit (PhD 2006), jelenleg a Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Kutatások
Intézetének munkatársa, egyetemi oktatója és kutatója, 2019-ig egyúttal az Osztrák
Tudományos Akadémia VISCOM projektjének munkatársa volt (https://viscom.ac.at/projectteam/late-medieval-central-europe/). Kutatásai alapvetően a késő középkori és kora újkori
város-, társadalom- és egyháztörténet egyes témaköreire, összehasonlító város- és
társadalomtörténetre, késő középkori társadalomtopográfiára és városi térhasználatra
koncentrálnak: ezen belül a városi polgárság hétköznapi vallásossága, konfraternitások,
zarándoklatok, ispotályok, szegénygondozás, a városvezető elitek és családi kapcsolataik, a
késő középkori magyar városok társadalomtopográfiájának rekonstrukciós lehetőségei,
társadalmi és családi kapcsolatháló vizsgálat (elsősorban a városvezető elitek körében)
témakörben jelentek meg publikációi. Több kutatócsoport munkájában részt vett: Az elit
szerepe a kora újkori városi vezetésben és az elit tagjainak társadalmi kapcsolatai, 15–17.
században (Dr. H. Németh István OTKA, 2007-2010), Az 1515-ös bécsi Habsburg-Jagelló
királytalálkozó forrásai és története (Dr. Tringli István OTKA, 2012-2017), Magyar
Várostörténeti Atlasz – Hungarian Atlas of Historic Towns (Dr. Szende Katalin OTKA, 20162019). Utolsó önálló lezárt projektjei: Tér és társadalom a késő középkori Pozsonyban (OTKA,
2008-2011), illetve Tér és társadalom a késő középkorban – társadalomtopográfia
összehasonlító megközelítésben (Münster/Budapest, 2009-2010). Volt Marie-Curie doktori
ösztöndíjas, Magyary Zoltán poszt-doktori ösztöndíjas, és Alexander von Humboldt ösztöndíjas
a münsteri Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Westfälischen WilhelmsUniversität intézetben. A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat (www.korall.org)
társszerkesztője, az Urbs: Magyar Várostörténeti Évkönyv szerkesztőbizottságának tagja.
Sahin-Tóth Péter díjban (2006) és az Osztrák Akadémia Richard Plaschka díjában (2008)
részesült. Dolgozott szakkönyvtárosként (2000-2008), történész-muzeológusként és
tudományos titkárként (2012-2015), illetve külsős egyetemi oktatóként (ELTE, 2012-2014).
Számos angol, német nyelvű tanulmány szerzője, két német nyelvű forráskiadvány és több
tanulmánykötet szerkesztője. Két monográfiája előkészületben (Piety in Practice. Urban
Religious Life and Communities in Late Medieval Preßburg (1400–1530) –
Medievalia/VISCOM Books, illetve Die funktionale Elite mittelalterlicher Pressburgs – QIÖG
Reihe), valamint két általa szerkesztett kötet van előkészületben a Brill Publishers kiadónál
(Practising Community in Urban and Rural Eurasia, 1000-1600, illetve Towns as Living
Spaces in East Central Europe: Static and Dynamic Aspects of Late Medieval Urban
Communities).

