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SZERZŐINK

Ausztrics Andrea (Budapest, 1981): esztéta 
(ELTE BTK 2006), kulturális antropológus (ELTE 
TÁTK, 2008), az ELTE BTK Atelier Társadalom-
tudományi és Histogriográfi ai Tanszék Doktori Is-
kola hallgatója, kutatási területe Budapest, Bécs és 
Berlin zsidó múzeumai. Szabadúszó gyártásvezető 
és webdesigner. Megjelent tanulmány: Tradíció és 
szórakozás. In A.Gergely András – Papp Richárd – 
Prónai Csaba szerk. Kultúrák között – Hommage á 
Boglár Lajos. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Buda-
pest, 2006:188-195.

Dobos Emese (Kiskunhalas, 1986): kulturális 
antropológus, pszichológus, kutatási területei az 
öregedést kísérő bio-pszichoszociális funkcióválto-
zás és a társadalmi státus kapcsolata; illetőleg az új 
termelési rendszerek szociokulturális hatása gazda-
sági antropológiai megközelítésben.

Eszes Ádám (1988): a Zsigmond Király Főisko-
la szociológus hallgatója.

Fényes Hajnalka (Debrecen, 1968) közgaz-
dász szociológus, habilitált egyetemi adjunktus a 
Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika 
Tanszékén. Főbb kutatási területei: a felsőoktatási 
hallgatók társadalmi mobilitása, nemi különbségek 
az oktatásban, a hallgatók tevékenységmintáinak 
csoportképző szerepe (különös tekintettel az ön-
kéntes tevékenységekre), szociológia módszertani 
kutatások (a kontextuális elemzés alkalmazásai).

A.Gergely András (Budapest, 1952): az MTA 
PTI tudományos főmunkatársa, az ELTE Társada-
lomtudományi Kar és a Zsigmond Király Főiskola 
oktatója, kutatásai az etnoregionális problémákról, 
a politikai antropológia és a városantropológia né-
zőpontjának alkalmazásával a kortárs kisebbség-
kutatások témakörében formálódnak. E számunk 
anyagának megbízott szerkesztője volt.

Gulyás Judit (Mór, 1975) folklorista, az MTA 
Néprajzi Kutatóintézet Folklór Osztályának tudo-
mányos munkatársa. Kutatási területe népmese és 
irodalmi mese, folklór és irodalom, elit és populáris 
kultúra kapcsolódási pontjai. Szerkesztette a Tanul-
mányok a 19. századi magyar szövegfolklórról (2008) 

című kötetet. „Mert ha irunk népdalt, mért ne nép-
mesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodal-
mában (2010) című munkája az Akadémiai Kiadó 
„Néprajzi tanulmányok” sorozatában jelent meg.

Kapitány Ágnes (Szentgotthárd, 1953): szoci-
ológus, 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.

Kiss Gabriella (Büdszentmihály, 1946) szoci-
ológus, nyugdíjas egyetemi docens, a Debreceni 
Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék-
ének volt munkatársa. Kutatási területei: munka- és 
szabadidő szociológia, vallásszociológia. 

Korbai Hajnal (Budapest, 1977): pszichológus, 
kulturális antropológus. Tanulmányait az ELTÉ-n 
és a CEU Nacionalizmus szakán végezte. Főbb ér-
deklődési területei: alkalmazott szociálpszichológia, 
szimbolikus politika, nemzeti identitás, meseterá-
pia.

Laki Ildikó (Pincehely, 1973): Szociológus, 
művelődési és felnőttképzési menedzser. Az MTA 
Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa és a 
Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott 
Társadalomismereti Tanszék oktatója.

Menyhárt Krisztina (Szófi a, 1973): nyelvész és 
antropológus, egyetemi tanulmányait az ELTE Böl-
csészettudományi Karán folytatta, ahol 1995-ben 
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bolgár szakos fi lológus, majd 1999-ben kulturális 
antropológusi diplomát szerzett. 1996 és 1999 kö-
zött a Szláv Nyelvtudományi Doktori Iskola hallga-
tója volt, ahol 1999 abszolutóriumot szerzett, majd 
2002-ben védte meg summa cum laude „A ma-
gyar–bolgár kétnyelvű gyermekek beszédproduk-
ciójának és beszédpercepciójának sajátosságai” c. 
PhD-disszertációját. 1997 és 2007 között az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének tudományos munka-
társa, 2009-től az ELTE BTK Fonetikai Tanszék-
ének oktatója. 2010-től megkapta az MTA Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíját. Eddig több mint 45 
magyar, bolgár, angol és német nyelvű, nyelvészeti 
és néprajzi témájú publikációja jelent meg, munká-
ira több mint 50 hivatkozás történt.

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

Oláh Tibor (Budapest, 1981): fi lozófi a szakos 
egyetemi hallgató (ELTE). Kutatási területe az élet-
fi lozófi a, fenomenológia és az egyes egyén életbeve-
tettsége, valamint a kulturális antropológia (egyes) 
kérdésterületei. Írásai mindeddig az Internet nyúj-
totta lehetőség által jelentek meg (ezek olvashatók 
az Antroport hasábjain, www.antroport.hu is), la-
punk is közölte már írását.

Szentágotay Rita (Ajka, 1985): az ELTE Tár-
sadalomtudományi Karának kulturális antropoló-
gia szakos, valamint Bölcsészettudományi Karának 
arab szakos hallgatója. Kutatási területe az Iszlám 
antropológiája.

Tibori Tímea (Békéscsaba, 1950): szociológus, 
az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos 
igazgatóhelyettese, lapunk főszerkesztője.

RÉGIFOTÓK – ÚJ ÉLETERŐBEN

Új fotótár formálódott kivételes gyűjteménnyé. 
Régi, archív anyagok vásárlása és kínálata kapott 
adatbázis-formát a fotográfi a kezdeteitől az 1960-
as évekig készített, analóg technikával megmunkált 
anyagokból. A Régifotók gyűjtemény szépen expo-
nált, tudatosan komponált képek, minden esetben 
az eredeti negatív-dia hordozón megmaradt analóg 
fényképek digitalizálása révén kialakított tematikus 
egység, melynek bemutatása, feltöltése és bővítése 
folyamatos. A válogatás és szerkesztés alaptörekvése 
nemcsak a régi világok vizuális megjelenítése, egye-
di fotóanyagok mentése és elérhetővé tétele, hanem 
magáról a képzeletbeli múzeumról, a fotográfozás-
ról való gondolkodás serkentése is – ennek formája 
a foto-blogok lehetőségének biztosítása révén, azaz 
minden képet szöveggel és képpel is kommentelni 
lehet. A fotókat szükség szerint retusálni is lehet 
(digitális retus), ez az értékmegőrzés célját szolgál-
ja, így kerülnek be a galériába, ahol minden képről 
létezik egy nagy felbontású /50-60Mb, Tif formá-
tumú/ változat, ennek kicsinyített verziója látható a 
weboldalon. Minden képből reprint lesz rendelhe-
tő A5-A2 méretig papírkép minőségben! Reklám, 
dekorációs, plakát, kiállítási vagy akár sajtóközlési 
célokra is alkalmas felvételek ezek, melyek vizuális 
emlékezeti össz-értéke túlnő a (korántsem csekély) 
muzeális örökség határain, világképeink impres-
szió-rendje és képbe formált esztétikai közkincsünk 
testesülhet meg benne. Részletek a www.regifotok.
hu oldalon.

Hajnal László Endre (Budapest, 1967.07.28.): 
fotóművész, kulturális antropológus, fényképrégész, 
dokumentumfotói főként városi, vásári és roma ki-
sebbségi környezetben készülnek. A www.etnofoto.
hu weboldal fenntartója és újabban a Régifotók ar-
chívum kialakítója, fenntartó fejlesztője, kurátora.


