
IV. folyam I. évfolyam 2010/II. szám 115

A. Gergely András (Budapest, 1952):

az MTA PTI tudományos főmunkatársa, az 
ELTE Társadalomtudományi Kar és a Zsigmond 
Király Főiskola oktatója, kutatásai az etnoregionális 
problémákról, a politikai antropológia és a városant-
ropológia nézőpontjának alkalmazásával a kortárs 
kisebbségkutatások témakörében formálódnak.

Barz Endre (Budapest, 1983): 

egyetemista, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának kulturális antropológia szakos, valamint 
Bölcsészettudományi Karának német szakos hall-
gatója. Specializáció: az ELTE szociológia szak 
Településtudományi és Humánökológia szakirány. 
Drei Raaben (Három Holló) német nyelvű iro-
dalmi folyóirat szerkesztőségének tagja, fordítója. 
Eddigi antropológiai kutatásait a nemzeti identi-
tás, nemzeti szimbólumok témaköreiben, helyileg 
Katalóniában végezte.

Göncző Viktor (Szolnok, 1978): 

piackutató és a Budapesti Corvinus Egyetem 
Szociológia Doktori Iskolájának hallgatója.

Hunyadi Márton (Budapest, 1986): 

a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturá-
lis Antropológia és Történelem szakos hallgatója. 
Jelenlegi érdeklődési terület: presztízsgazdaság, stá-
tusreprezentáció és társadalmi mobilitás, valamint 
migráció a posztszocialista Magyarországon, ill. az 
Európai Unióban.

Kapitány Ágnes (Szentgotthárd, 1953): 

szociológus, egyetemi oktató (ELTE kulturális 
antropológia szak), az Iparművészeti Egyetem ta-
nára, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tu-
dományos főmunkatársa. Tanulmányai, könyvei a 
szimbólumkutatás, a nemzeti jelképek, a tárgyak és 
épületek arculatának változásairól, a politikai párt-
jelképek, a mentális örökség kutatási tapasztalatai-
nak bemutatásáról szólnak.

Kapitány Gábor (Budapest, 1948): 

szociológus, egyetemi oktató (ELTE kulturális 
antropológia szak), az Iparművészeti Egyetem ta-
nára, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tu-
dományos főmunkatársa. Tanulmányai, könyvei a 
szimbólumkutatás, a nemzeti jelképek, a tárgyak és 
épületek arculatának változásairól, a politikai párt-
jelképek, a mentális örökség kutatási tapasztalatai-
nak bemutatásáról szólnak.

Kis Tamás Péter (Budapest, 1988): 

Kommunikáció- és Médiatudomány szakos 
hallgató a Zsigmond Király Főiskolán. Kutatási te-
rülete: kulturális antropológia, szubkultúrák.

Menyhárt Krisztina (Szófi a, 1973):

Nyelvész és antropológus, az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézetének munkatársa, kutatási területe 
a beszéd kutatása, azon belül a kétnyelvűség pro-
dukciós és percepciós vizsgálata, a beszéd változá-
sai időben és térben, a különböző műfajú szövegek 
(mesék, ráolvasások, spontán beszéd) fonetikai sajá-
tosságai. Emellett érdeklődik a vallás- és a történeti 
antropológia iránt is. Több mint egy évtizede fog-
lalkozik a magyarországi bolgár közösség nyelvének 
és kultúrájának kutatásával, PhD-disszertációját is 
ebből a témából írta.

Mezey Eszter (Budapest, 1983): 

az ELTE volt kulturális antropológia és francia 
szakos hallgatója. Politikai antropológiai témakör-
ben végzett kutatást, illetve francia szakon a diplo-
mácia nyelvezetéről írt OTDK- és szakdolgozatot. 
A 2006-2007-es tanév folyamán köztársasági ösz-
töndíjban részesült.

SZERZŐINK



116 Kultúra és Közösség

Mihály Emőke (Csíkszereda, 1982): 

szociológus, az ELTE Szociológia Doktori Is-
kola II. éves hallgatója. Érdeklődési területe a sze-
génységszociológia, a romániai városi szegények 
alkalmazkodása a rendszerváltást követő gazdasági 
szerkezetváltozáshoz, az Európai Unióhoz való csat-
lakozást követő új átmeneti időszakhoz, illetve a 
szociális problémákkal foglalkozó civil szervezetek 
tevékenysége, hatása a városi szegénységre.

N. Szabó József (Nagybörzsöny, 1949): 

történész, politológus, egyetemi tanár. Fő téma-
köre a magyar értelmiségtörténet. 

Tardos Katalin (Budapest, 1962): 

szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóinté-
zet tudományos főmunkatársa. Kutatási témái közé 
tartozik a munkaerőpiac és munkanélküliség prob-
lematikája, a foglalkozási diszkrimináció és a társa-
dalmi kirekesztés folyamata, az esélyegyenlőség és 
sokszínűség menedzsment vállalati gyakorlatai, va-
lamint a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának 
új tendenciái. Több felsőfokú intézményben oktat 
(ELTE, International Management Center, CEU 
Graduate School of Business, Nemzetközi Üzleti 
Főiskola – IBS). Jelenleg az IBS Nemzetközi Üzleti 
Főiskola főiskolai tanára, valamint a Gazdálkodási 
és menedzsment szak vezetője.

Tibori Tímea (Békéscsaba, 1950): 

szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézet 
igazgatója, lapunk főszerkesztője.


