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 Farkas Zoltán (Sály, 1952): szociológus, a Mis-
kolci Egyetem Szociológiai Intézetének habilitált 
egyetemi docense, a Szociológiaelméleti Intézeti 
Tanszék vezetője; fő kutatási területe a szociológiai 
társadalomelmélet.

A.Gergely András (Budapest, 1952): az MTA 
TK PTI tudományos főmunkatársa, a Pécsi Tudo-
mányegyetem, az ELTE Társadalomtudományi Kar 
és a Zsigmond Király Főiskola oktatója, kutatásai 
az etnikai-regionális problémákról, a politikai ant-
ropológia és a városantropológia nézőpontjának 
alkalmazásával a kortárs kisebbségkutatások téma-
körében formálódnak.

Kabai Imre Zoltán (Várpalota, 1954): főiskolai 
tanár, matematikus-szociológus, a Zsigmond

Király Főiskola Társadalomtudományi Kutató-
központjának (ZSKF TKK) vezetője.

Kapitány Ágnes (Szentgotthárd, 1953): szo-
ciológus, egyetemi oktató (ELTE kulturális antro-
pológia szak), az Iparművészeti Egyetem tanára, az 
MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos 
főmunkatársa. Tanulmányai, könyvei a szimbólum-
kutatás, a nemzeti jelképek, a tárgyak és épületek 
arculatának változásairól, a politikai pártjelképek, a 
mentális örökség kutatási tapasztalatainak bemuta-
tásáról szólnak.

Kapitány Gábor (Budapest, 1948): szocioló-
gus, egyetemi oktató (ELTE kulturális antropológia 
szak), az Iparművészeti Egyetem tanára, az MTA 
Szociológiai Kutatóintézetének tudományos fő-
munkatársa. Tanulmányai, könyvei a szimbólum-
kutatás, a nemzeti jelképek, a tárgyak és épületek 
arculatának változásairól, a politikai pártjelképek, a 
mentális örökség kutatási tapasztalatainak bemuta-
tásáról szólnak.

Katona Betti (Budapest, 1977): az ELTE kul-
turális antropológia szakos hallgatója. 1996-tól tíz 
évig fényképezte szisztematikusan Budapestet, a 
klasszikus fekete-fehér városfotó hagyományaiból 
kiindulva. Képeiben az utcán megjelenő intimitás, 
személyesség, nyilvános és privát szférák találkozá-
sának kérdéseire keresi a választ. Fotóalbuma, Száz 
accord címmel 2008-ban jelent meg az Exposed 
Books kiadásában.

Kovács Klára (Beregszász, 1987): doktoran-
dusz, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi 
Doktori Program hallgatója. Kutatásaiban a sport 
és egészségmagatartást vizsgálja, illetve a szubjektív 
jóllét kapcsolatrendszerét elemzi partiumi hallgatók 
körében.

N.Szabó József (Nagybörzsöny, 1949): törté-
nész, politológus, egyetemi tanár. Fő témaköre a 
magyar értelmiségtörténet. nszaboj@zeus.nyf.hu

Pataki Gyöngyvér (Budapest, 1979) dokto-
randusz, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi 
Doktori Program hallgatója. Fő kutatási területe a 
közéleti magatartásminták feltárása a debreceni fel-
sőoktatási kollégista hallgatók körében.

T. Kiss Tamás (Jászberény, 1949) Ph.D: ny. fő-
iskolai tanár, a KÉK rovatvezetője. Kutatási terüle-
te: a kultúra elméleti és gyakorlati kérdései, különös 
tekintettel a személyközi, a közösségi és a tágabb 
társadalmi formációkra. Számos könyve és tanul-
mánya jelent meg idegen nyelven is.

Tibori Tímea (Békéscsaba, 1950): szociológus, 
lapunk főszerkesztője.
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Lai Yun-Hsin, koreai művész egy antropomorf kereszt alakú negatív formát mélyít egy fatörzsbe (első 
kép), amelynek hátoldalát önarcképével díszíti. Az így kapott oszlopot egy kőtalapzatra állítva, totemhez, 
korpuszhoz vagy kopjafához hasonló vertikális helyzetbe hozza, majd a negatív formát saját testméretei-
hez fi nomítja (második kép). A mű elkészültekor  testével egészíti ki a művét (harmadik kép). Csintalan 
Henrietta, az alkotótelep egy későbbi vendége ismeretlenül és a koreaitól függetlenül megtalálja a fatörzs-

ből kivájt fadarabkákat és forgácsot, megismeri, honnan valók a fadarabok, és ezek 


