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szerzőink

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

Babits Antal (Budapest, 1954), Dr., PhD, az 
OR-ZSE nyugalmazott tanára, Scheiber-díjas val-
lásbölcselő. Tizennyolc évig (1997–2015) oktatta 
a vallásbölcselet és a művelődéstörténet tárgyakat. 
A Logos Kiadó szerkesztője, lektora és ügyvezetője 
1990 óta. Több tucat tudományos mű és tankönyv 
szerkesztője, valamint közel nyolcvan tanulmány 
szerzője. Zeneszerzőként és klarinét-művészként 
is ismert (pl. Gólem, avagy a bálványok tündöklése 
és bukása c. kamaraopera). Legjelentősebb műve: 
Ószövetségi Szómutató Szótár, nyolcezer digitális 
oldal kereső-programokkal, hat év munkája, amely 
mindenki számára ingyenesen elérhető a Magyar 
Bibliatársulat honlapján (2020).

Bodzásné Csényi-Nagy Krisztina (Győr, 1991). 
Jelenleg az ELTE BTK Magyar és összehasonlító folk-
lorisztika doktori program doktorjelöltje, korábban 
szintén az ELTE Bölcsészkarán végzett anglisztika és 
vallástudomány szakokon. Tíz éve kutatja az újpo-
gányságot a magyar közösségeken belül. Fő kutatási 
témák: újpogány vallásosság, New Age mozgalom 
Magyarországon, posztmodern vallási közösségek.

Boga Bálint Dr. (Budapest, 1938) belgyógyász, 
onkológus, geriater főorvos, orvosíró; szociális ge-
rontológiát, geroedukációt oktat a Milton Fried-
man Egyetemen és a Debreceni Egyetem nyíregy-
házi Egészségügyi Karán.

Fazekas Elek (Kecskemét, 1993) a Károli Gás-
pár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai 
Karán szociális munkás oklevelet szerzett, majd 
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
szociológus diplomát kapott, média és kommuni-
káció, illetve kisebbség szakirányokon. Óvodai- és 
iskolai szociális segítőként praktizál Miskolcon és 
a miskolci járásban. Mellette a Debreceni Egyetem 
Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és 
Művelődéstudományi Intézet első évfolyamos PhD 
hallgatója. Kutatási területe az iskolán kívüli felzár-
kóztató programok működése és azok hatékony-
sága. Kecskeméten született, alsó középosztálybeli 
családból származik. Már középiskolai tanulmányai 
alatt közel kerültek hozzá a szociális és oktatási kér-
dések, pályáját ifjúsági önkéntesként kezdte.

Laczkó-Albert Elemér (Gyergyóremete, 1969) 
a Debreceni Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtu-
dományi Kar Szociológia Tanszékének PhD hallga-
tója. Szülőfalujában polgármester. Kutatási témája: 
paraszttalanodás – polgárosodás folyamata egy szé-
kely faluban.

Lánczi Viktória (Kárpátalja, Nagybereg, 1988) 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
tanítói diplomát szerzett, majd a Munkácsi Állami 
Egyetemen gyakorló pszichológusi szakon végzett, 
illetve a Károli Gáspár Református Egyetem men-
tálhigiénés segítő szakember képzését fejezte be. 
Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Szakgimnáziumában dolgozik oktatóként, 
emellett a Debreceni Egyetem Humán Tudomá-
nyok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstu-
dományi Intézet első évfolyamos PhD hallgatója. 
Kutatási területe a felsőoktatás, azon belül a kisebb-
ségben élő főiskolai hallgatók professzióképének, 
valamint szakmai szocializációjának alakulása a ta-
nárképzés ideje alatt.

Ludmann Mihály (Debrecen 1959) művészet-
történeti könyvek, cikkek szerzője. Gyakran publi-
kál pl. Pestbuda, Magyar Szemle hasábjain. Művé-
szettörténeti könyvei közül kiemelkedik: A magyar 
építészet mesterei, Művészek a háborúban, A nagy 
háború hősi emlékezete. Ez utóbbi olyan életműve-
ket dolgoz fel, amelyeket feledésre ítéltek.

Mezőhegyi Gergő (Budapest, 1980) PhD tu-
dományos fokozatát Katalóniában szerezte vegyész-
mérnöki területen. Jelenleg űrkémiával, innovatív 
űrtechnológiai fejlesztésekkel foglalkozik. Családfa-
kutató, a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 
tagja, több családtörténeti témájú közlése és tanul-
mánya jelent meg újságokban, ill. folyóiratokban.

Séra László (Naszód, 1943), Dr., pszichológus, 
Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Is-
kola, szakterülete a kognitív pszichológia, észlelés, 
téri megismerés.

Szobeczkiné Pócsi Orsolya Dr. (Debrecen, 
1973) klinikai szakpszichológus, végzős doktoran-
dusz, ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola.

Tibori Timea (Békéscsaba, 1950) szociológus, 
lapunk főszerkesztője.
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