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SZERZŐINK

A.Gergely András (1952, Budapest) társada-

lomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE ok-

tatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.

Csáji László Koppány (1971, Budapest) nép-

rajzkutató, kulturális antropológus, jogász, író. 

Végzettsége: vallásantropológia szakirányú néprajz 

szakos bölcsész, PTE Néprajz – Kulturális Antro-

pológia Tanszék (BA, MA, jelenleg PhD hallgató), 

jogász (ELTE ÁJTK), ügyvédi szakvizsga (Buda-

pesti Ügyvédi Kamara), katonai logisztika, hadtáp 

szak (BJKMF). Elérhető: PTE BTK Társadalmi 

Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Ant-

ropológia Tanszék. Kutatási területei: kultúra- és 

közösségkonstrukciós folyamatok, etnicitáskutatás, 

új vallási mozgalmak. A Magyar Néprajzi Tár-

saság, a SIEF (Ethnology of Religions Working 

Group, Young Scholars Working Group, Digital 

Ethnography Working Group), a MAKAT (felü-

gyelőbizottsági tag) és a Magyar Írószövetség tag-

ja. Fontosabb tudományos publikációi az elmúlt 

években a De Gruyter’s Open Th eology, Ameri-

can Anthropological Association’s Anthropology 

of Consciousness, Lithuanian Journal of 

Anthropology, Rubicon, Replika, Keletkutatás, 

Antroport, Finnugor Világ, Tabula és más tudomá-

nyos folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben 

jelentek meg.

Jakab Edit (1989, Királyhelmec, Szlovákia) 

kulturális antropológus. Iskoláit Kassán végezte, 

majd az egri Eszterházy Károly Egyetemen foly-

tatott közgazdasági tanulmányokat. Ezt követőn 

Franciaországban dolgozott önkéntesként külön-

böző kulturális események szervezésében. Budapes-

ti tanulmányait az ELTE TÁTK kulturális antropo-

lógia szakán fejezte be 2017-ben. Legfőbb kutatási 

témája a gorál identitás volt. Érdeklődési körei leg-

inkább a kelet-ázsiai kultúrákra irányulnak, de szin-

tén érdeklődik a közép-európai, európai történelem 

és emlékezet iránt, az ezekből kifejlődött jelenlegi 

folyamatok és e jelenségeknek antropológiai értel-

mezése irányában.

Kiss Máté (1991, Budapest) kulturális ant-

ropológus, a társadalmi tanulmányok alapszakos 

diploma megszerzése után kulturális antropológia 

mesterszakon végzett 2016-ban az ELTE Társa-

dalomtudományi Karán. Jelenleg ugyanabban az 

intézményben a Szociológia Doktori Iskola Inter-

diszciplináris Társadalomkutatások Doktori Prog-

ram doktorandusza. Fő érdeklődési területe a po-

litikai antropológia, politikai mozgalmak kutatása, 

etnicitás és nacionalizmus.

Sánta Tamás (1970, Szeged) szociálpolitikus. 

Az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpoliti-

ka Tanszék oktatója. A Debreceni Egyetemen végzi 

szociológia doktori tanulmányait. Érdeklődésének 

homlokterében az ifj úságpolitika áll, azon belül is 

az oktatás- és foglalkoztatáspolitika. Speciális kuta-

tási területe azok a 15-24 éves korosztályba tartozó 

fi atalok, akik munka nélkül vannak és sem az ok-

tatási, sem a képzési rendszereknek nem tagjai; az 

úgynevezett NEET-es fi atalok.

Tézer Zita (1974, Budapest) tanulmányait az 

ELTE karain végezte (mesterdiploma BTK Ré-

gészet szak, 2003; Kulturális Antropológia szak 

(TÁTK, 2004), Chilében végzett terepmunkát 

(2012–2013), a Károli Gáspár Református Egye-

tem BTK Latin-Amerika szakreferens továbbkép-

zését (2015–2016) is kijárta. Munkahelyei: Buda-

pest Történeti Múzeum muzeológus (2003–2012), 

egyéni vállalkozóként idegenvezető (2013), Tower 

International Kft. befektetési tanácsadó (2014–), 

fordításokat készített a Latin-Amerika Társaság 

honlapjára. Kutatási témakörei: egykori diktatúrák 

hatása Latin-Amerikában, mapucse őslakosok hely-

zete Chilében és Argentínában. Az ELTE Történe-

lemtudományi Doktori Iskola hallgatója, kutatási 

területe Kuba karibi identitása és annak politikai 

aspektusai.

Tibori Timea (Békéscsaba, 1950): szociológus, 

lapunk főszerkesztője.
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Vámos Gabriella (1990, Nyíregyháza) etno-

gráfus. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 

munkatársa. Az ELTE Irodalomtudományi Dok-

tori Iskola Magyar és összehasonlító folklorisztika 

doktori programjának hallgatója. Érdeklődésének 

középpontjában a városi munkásság folklórja áll, 

azon belül is a paraszti hagyományok városi környe-

zethez történő alkalmazkodása. Kutatásai során arra 

keresi a választ, hogy a város és a falu kölcsönhatása 

hogyan tükröződik az ünnepek és a folklórműfajok 

szintjén.

Vincze Kata Zsófi a (1979, Kolozsvár) je-

lenleg az ELTE Néprajzi Intézetének oktatója. 

Tanulmanyait Kolozsváron, Budapesten, Izraelben 

és Bostonban folytatta. 2005-ben szerzett doktori 

fokozatot. Publikációi néprajz, irodalomelmélet, 

középkori egyháztörténet, irodalomoktatás-elmé-

let és zsidó tudományok témakörében jelentek 

meg. Önálló kötetei: Tradíció, emlékezés, értelme-
zés (MTA PTI 2002), Visszatérők a zsidó valláshoz 

(L’Harmattan Kiadó, 2009) és társszerzőségben 

Beszélgetőkönyv az irodalomoktatásról (Pro Print, 

2004).
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