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SZERZŐINK

A.Gergely András (Budapest, 1952) társada-
lomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE ok-
tatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.

Báll Dávid (Budapest, 1982) DLA, zongora-
művész, egyetemi adjunktus, Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem.

Czuppon Ágnes (Békéscsaba, 1986) idegen-
forgalmi közgazdász-szociológus. Edutus Főiskola, 
Idegenforgalmi közgazdász, szállodai-menedzsment 
szakirány, BA; ELTE Társadalmi tanulmányok BA; 
szociológia, politológia, kulturális antropológia, 
kutatásmódszertan. MTA TK SZKI, archiválás, 
digitalizálás, gyűjteményrendezés; Békásmegyeri 
lakóövezetek vizsgálata terepgyakorlat, adatgyűj-
tés, kérdőívszerkesztés, interjúkészítés. „Fiatalok 
bűnmegelőzése”, ELTE, adatrögzítés. Kutatási 
területek: egészségszociológia, területfejlesztés, te-
lepülésszociológia, turizmuskutatás, a turizmus 
társadalmi-gazdasági-környezeti hatásindikátorai.

Eredics Lilla (Szentendre, 1995) az ELTE 
TÁTK szociológia mesterszakos hallgatója, 2016 
óta a Társadalomelméleti Kollégium tagja.

Jancsó András (Budapest, 1994) a PPKE 
BTK-n végzős mesterszakos politológus hallgató. 
2017-ben I. helyet ért el az OTDK Társadalom-
tudományi Szekciójában. Kutatási témája A sza-
badelvű állam morálfi lozófi ai koncepciójának ant-
ropológiai dilemmái a kortárs konzervatív fi lozófi ai 
diskurzusban.

Koncz Gábor (Sárospatak, 1947) Ph.D., egye-
temi magántanár, a Magyar Comenius Társaság al-
elnöke, a TIT Stúdió egyesület igazgatója. www.tit.
hu mail: drgaborkoncz@t-online.hu

Pallay Katalin (Beregszász, 1992) a Debrece-
ni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 
Nevelés- és Művelődéstudományi Programjának 
másodéves PhD-hallgatója. Kutatási témája A Nem-
zetközi Előkészítő Intézet (Balassi Intézet) kárpátaljai 
végzős hallgatóinak karrierkövetése és tanulmányi pá-
lyafutása. Kutatási témájához kapcsolódik a hallga-
tói célú mobilitás, ezen belül a külhoni magyarok 

anyaországi tanulmányi mobilitása, a magyar-ma-
gyar kapcsolatok vizsgálata. 2016-ban csatlako-
zott a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és 
Fejlesztő Központjához (CHERD), és tagja lett a 
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének 
(HERA). A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékén ta-
nársegédként, a Lehoczky Tivadar Társadalomtu-
dományi Központ fi atal kutatójaként dolgozik.

Papp Imre József (Szatmárnémeti, 1986) teo-
lógiai tanulmányait Sárospatakon és Komáromban 
végezte. Kutatási területei: a hadtörténet és a kato-
naságon belüli egyházi tevékenység, a lelkipásztori 
szolgálat.

Simon Norbert (Budapest, 1984) Teológiai 
tanulmányait idén fejezte be Pápán. Jelenleg a Ba-
na-Bábolnai Református Egyházközségben teljesít 
lelkészi szolgálatot. Érdeklődési területe a bibliai 
írásmagyarázat alakulása a különböző korszakok-
ban, valamint a Sárospataki Kollégium nevelési 
módszereinek megismerése.

Szabó Miklós (Budapest, 1982) PhD, kulturá-
lis antropológus, az ELTE Kulturális Antropológia 
Tanszék tanársegéde. Kutatási területe a politikai 
antropológia, az erőszakos bűncselekmények, nép-
irtások és csoportközi konfl iktusok.

Vukov Anikó Veronika (Szeged, 1984) nép-
rajzkutató, valláskutató. Tanulmányait a Szegedi 
Tudományegyetemen végezte, jelenleg a Szegedi 
Tudományegyetem Történettudományi Doktori Is-
kolájának hallgatója. 2013 óta Móra Ferenc Múze-
um muzeológusa. Készülő doktori dolgozatában a 
közelmúlt és napjaink népi gyógyászatát vizsgálja a 
gyógynövényhasználat tükrében. Érdeklődési terü-
letei még: tisztálkodás és higiénia néprajza (e témá-
ból 2015-ben kiállítást rendezett „Házi szappanytól 
az arczkenőcsig”. Paraszti tisztálkodás – polgári divat 
címmel, mely négy múzeumban szerepelt), továbbá 
a kisiparosok néprajza. A XXIX. OTDK-n III. he-
lyezést ért el A „hagyományőrzés vallásossága” – az 
egyéni vallásosság példái című dolgozatával. Az eb-
ből készített publikáció a Tabula 2017/1–2. számá-
ban jelent meg.




