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Martyn Charles Rady professzor 1955. május 20-án született a Dorset megyei Poole-ben. 

Történeti stúdiumait az egykor a Londoni Egyetemen működő Westfield College-ban végezte. 

Ezt követően a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-Európai Tanulmányok Intézetében történész 

doktori fokozatot, a Cambridge-i Egyetemen pedagógiai diplomát szerzett. Doktori 

értekezését angol nyelven A középkori Buda: Városi önkormányzat és joghatóság a Magyar 

Királyságban címmel védte meg, melyet 1985-ben publikált.  

Martyn Charles Rady a diplomája megszerzését követő években előbb a rangos észak-londoni 

Mill Hill-i középiskolában történelmet és politikai ismereteket oktatott, majd 1989-től a 

Londoni Egyetem, jelenleg a University College London keretében működő Szláv és Kelet-

Európai Tanulmányok Intézetében folytatta pályafutását oktatóként. Az Intézetben többek 

között olyan nemzetközi hírű munkatársakkal dolgozott együtt, mint a magyar történelem 

elismert szakértőjével, illetve több klasszikus magyar irodalmi alkotás fordítójával, az Eötvös 

József Collegium egykori hallgatójával, George Cushing professzorral. Martyn Rady kutatói 

és tanári munkájának elismeréseként 2003 és 2008 között az Intézet Történelemtudományi 

Tanszékének vezetői posztját is betöltötte. 2004-től a Közép-Európai Történelem professzora, 

2008-tól az Intézet Posztgraduális Kutatási Programjainak vezetője. 2002 és 2003, valamint 

2010 és 2012 között a Leverhulme Trust szenior kutatói ösztöndíjasa. A Szláv és Kelet-

Európai Tanulmányok Intézetének legfontosabb, nagy nemzetközi presztízzsel bíró időszaki 

kiadványának, a Slavonic and East European Review-nak 1998-tól előbb szerkesztőségi 

munkatársa, jelenleg pedig a főszerkesztője. 

 Fő kutatási területe a Habsburg Monarchia, ezen belül a Magyar Királyság története, de 

számos tanulmányt, könyvet publikált a kelet-európai régió más népeinek történetével, a régió 

jelenkori politikai változásaival kapcsolatban is. Ennek megfelelően tudományszervezői 

munkásságának részeként az Egyesült Királyság közgyűjteményeiben fellelhető magyar 

vonatkozású kéziratos források feltárását célzó kutatási program kidolgozója volt az 1980-as 

évek végén, mely a magyar történetírás és a nemzetközi diplomáciatörténeti kutatások 

szempontjából különösen nagy jelentőséggel bír.  

Martyn Rady történetíróként és politológiai szakíróként különlegesen gazdag életművel 

rendelkezik. Eddig kilenc önálló monográfiát jelentetett meg, hat tanulmánykötet szerkesztett, 



huszonhárom tanulmánykötetben, illetve egyéb szintézisben önálló fejezetek szerzője. 

Nagyszámú tanulmányait és szakcikkeit többek között  a The English Historical Review, a 

Slavonic and East European Review, a Central Europe, a Journal of Legal History, az Ethnic 

and Racial Studies, a Journal of the Society of Archivists, vagy a magyarországi folyóiratok 

közül az Aetas  hasábjain tette közzé. További elemző írásai, Magyar történészekről 

nekrológjai jelentek meg a The Independentben, a The Timesban, a The Guardianben. Martyn 

Radynek a magyar történeti források iránti érdeklődését jelzi, hogy a hazai jogfejlődésünk 

szempontjából meghatározó jelentőségű, Werbőczi István nevéhez fűződő Hármaskönyvet 

magyar történészek közreműködésével latin nyelvből angolra fordította, 2005-ben közreadta. 

Kutatási területének megfelelően rendszeres előadója magyarországi és regionális közép-

európai, illetve nagy nemzetközi történész konferenciáknak. Gyakori előadója az ELTE 

történészműhelyeinek, míg a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi 

Intézetében meghívott vendégelőadóként  koraújkori politikai és hadtörténeti kérdésekről 

tartott előadásokat.  

Martyn Charles Rady oktatói, kutatói, tudományszervezői munkássága, illetve a magyar 

történelem, ezen belül a politika- és jogtörténet egyes korszakainak, területeinek, továbbá a 

vonatkozó források elmélyült ismerete alapján rendkívül figyelmre méltó életművel 

rendelkezik, a Doctor honoris causa cím odaítélésére minden tekintetben méltó. 


