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Báti Anikó ● bati.aniko@btk.mta.hu
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajzudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa. A Magyar Néprajzi Társaság elnökségi titkára, az Ethnographia 
folyóirat szerkesztője és az Életmód és Tradíció kötetek sorozatszerkesztője. Kutatási 
területe a recens táplálkozáskultúra, azon belül is aktuális témája a gyermek-
közétkeztetés. A gyermek-közétkeztetés társadalmi beágyazottsága: kérdések és lehetősé-
gek interdiszciplináris NKFIH kutatócsoport vezető kutatója.

Bodnár-Király Tibor ● bokiti@gmail.com
Eszmetörténész, posztdoktor (Ernst Mach), az Österreichische Akademie der 
Wissenschaften (Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte) vendég-
kutatója, kutatási területe a felvilágosodás politika- és államtudományi diskurzusa.

Dupcsik Csaba ● dupcsik@t-online.hu 
A Károli Gáspár Református Egyetemen docense, a Társadalomtudományi Kutató-
központ tudományos főmunkatársa, a Socio.hu – Társadalomtudományi Szemle 
alapító főszerkesztője, 2014-től szerkesztője. Kutatási területei: tudás- és tudo-
mányelmélet, a társadalomelmélet és a társadalomtörténet kondomíniuma, kisebb-
ségszociológia, mindenekelőtt a magyarországi romák kutatása, a család és gender 
szociológiája.

Farkas Tamás ● tamasfarkas1987@gmail.com 
Az ELTE filozófia szakán diplomázott 2012-ben, majd a CEU Nationalism Studies 
programján szerzett mesterszakos diplomát. Érdeklődésének homlokterében első-
sorban az orvoslás és az egészségügy történetével kapcsolatos területek, illetve ösz-
szehasonlító egészségpolitikai kutatások állnak. Recenziói és tanulmányai jelentek 
meg többek között a BUKSZ-ban, az Esély Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóiratban 
és a Demográfiai Szemlében.

Hódosy Annamária ● hodosy.annamaria@gmail.com
Az SZTE Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékének adjunktusa. Tagja 
volt a posztstrukturalista irodalomelméletet Magyarországon népszerűsítő de-
KON csoportnak (1992–2004). Jelenleg a tömegfilm és a populáris kultúra trend-
jeinek elemzésével foglalkozik, fő kutatási területe az ökokritika és a(z öko)
feminizmus. Számos tanulmánya jelent meg a deKON Könyvekben az Ictus/
JATE   Irodalomelméleti   Csoport   gondozásában, a Literatura és a Tiszatáj folyó-
iratokban és a TNTeF és az Apertúra, Film-Vizualitás-Elmélet e-folyóiratban.
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Hooker, Claire
Történész, szociológus, a sydney-i egyetem docense, kutatási területei: tudomány-
szociológia, egészségszociológia és -politika, Ausztrália orvostörténete.

Horváth Márk ● purplemark@hotmail.com 
Budapesten élő esztéta és filozófus, az Absentology és a Poli-P társalapítója. 
Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófia Intézetének doktorandu-
sza. Kutatási területe a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a virtualitás és 
digitalizáció, valamint a sötét ökológia és az antropocén. Számos nemzetközi és 
hazai konferencián adott elő, valamint folyóiratokban publikált. Legutóbbi kötetei: 
Az eltűnés intenzitásai (Lovász Ádámmal), A valóság visszatérése (Losoncz Márkkal 
és Lovász Ádámmal), A poszthumanizmus változatai (Lovász Ádámmal és Nemes Z. 
Márióval). 

Kappanyos Ilona ● kappanyosilona@gmail.com
Az ELTE TDI Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának PhD-
hallgatója. Oxfordban és Kentben szerzett diplomát történettudományból, kutatási 
területe a Kádár-kor társadalomtörténete, azon belül a védőnői hálózat működése 
és átalakulása.

Kurucz Benjámin ● benjaminkurucz5@gmail.com
A PPKE BTK Történettudományi Intézetének mesterszakos hallgatója, kutatási te-
rülete a 19. századi konzervatív modernizációs paradigma.

Lászlófi Viola ● vijjola@gmail.com
A párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales és az ELTE TDI Atelier 
Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási terü-
lete a pszichotudományok története, valamint a biopolitika, az orvosok és az orvo-
si tudás társadalmi szerepe az államszocialista Magyarországon.

Lovász Ádám ● adam.lovasz629@yahoo.com 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófia Intézetének doktorandusza. 
Jelentősebb művei: A poszthumanizmus változatai (Horváth Márkkal és Nemes Zoltán 
Márióval, Prae, 2019), A valóság visszatérése (Horváth Márkkal és Losoncz Márkkal, 
Forum, 2019), Az érzet deterritorializációja (Gondolat, 2018), Látomások a lefejezésről 
(Horváth Márkkal, Savaria University Press, 2017), The System of Absentology in 
Ontological Philosophy (Cambridge Scholars Publishing, 2016).

Mészáros Dániel ● 91.m.daniel@gmail.com 
2016-ban történelem alapszakos, 2019-ben levéltáros diplomát szerzett az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán, 2016 óta dolgozik az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában. Kutatási területe a volt magyar császári és királyi honvéd-
tisztek társadalomtörténete.
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Őze Eszter ● oze.eszter@gmail.com
Az ELTE FDI Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programjának hallgató-
ja, kutatási témája a két világháború közötti munkáskultúra és múzeumtörténet. 
Disszertációját a társadalmi múzeumok hálózatáról írja. A Fiatal Képzőművészek 
Stúdiója Egyesület vezetőségi tagja, független kurátor.

Svégel Fanni ● fanni.svegel@hotmail.com
Etnográfus, az ELTE TDI Európai Etnológia Doktori Programjának doktorandusza. 
Történeti és társadalomnéprajzi kutatásai során a 20. századi női reprodukcióval, 
bábasággal, születéssel és születésszabályozással, valamint a nők elleni erőszakkal 
foglalkozik.

Ureczky Eszter ● ureczky.eszter@arts.unideb.hu
A Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézetének Brit Kultúra Tanszékén ad-
junktus, kutatási területe a kortárs brit irodalom és a kortárs európai film, melyeket 
elsősorban kultúrorvostani, biopolitikai és fogyatékosságtudományi szempontok-
ból vizsgál.

Vörös Boldizsár ● voros.boldizsar@btk.mta.hu
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa, kutatási területe a 19–20. századi magyar művelődéstörténet, 
főként a politikai propaganda története.
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