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szerzőinK

A.Gergely András (Budapest, 1952) társa-
dalomkutató, az ELTE TáTK és a PTE 
doktoriskolájának oktatója, folyóiratunk 
főszerkesztő-helyettese.

Bezsenyi Tamás (Budapest, 1988) született 
Angyalföldön, ám a Ferencvárosban nőtt fel. 
Történész és kriminológus, mint ilyen az ELTE 
ÁJK Kriminológia és a győri Széchenyi Egye-
tem ÁJK Bűnügyi Tudományok Tanszékének 
tudományos segédmunkatársa. Bűnözéstörté-
neti kutatásait a szocialista kori társadalomtör-
téneti témájú doktori disszertációjához hasonló 
témában végzi, vagyis a kádár-kori Magyaror-
szág informális viszonyairól. Legutóbb megje-
lent kötete Inzelt Éva kriminológussal közösen 
írt A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: 
elméleti megfontolások és empirikus kutatás 
eredményei alapján című monográfia.

Deáky Zita (1955), PhD., etnográfus, ny. egyete-
mi docens, ELTE BTK Néprajzi Intézet.

Erdei Pálma (Vásárosnamény, 1971) PhD., szoci-
ológus, politológus. Kutatási területei: science 
fiction irodalom és közösség, politikai kommu-
nikáció, olvasáskutatás-olvasásfejlesztés.

Laczkó-Albert Elemér (Gyergyóremete, 1969) 
a Debreceni Egyetem Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Kar Szociológia Tanszékének 
PhD hallgatója. Szülőfalujában polgármester. 
Kutatási témája: paraszttalanodás – polgároso-
dás folyamata egy székely faluban.

Lengyel Emese (Kisvárda, 1996) jelenleg a 
Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratu-
dományok Doktori Iskola hallgatója. Ugyanitt 
szerzett kommunikátor (2019), majd néprajz 
mesterszakos bölcsész végzettséget (2021). 
Emellett a Budapesti Metropolitan Egyetem 
design- és művészetmenedzsment mesterkép-
zés végzős, valamint a Budapesti Corvinus 
Egyetem kutatási és innovációs menedzser 
szakirányú továbbképzés hallgatója. Első-
sorban operettek dramaturgiai vizsgálatával, 
a bécsi és a magyar operett történetével, 
operettszerzők pályaképével, magyar vígope-
rákkal, valamint művészetmenedzsmenttel 
foglalkozik. Tanulmányai során eddig ötször 
nyerte el az Új Nemzeti Kiválóság Program 
kutatói ösztöndíját. Írásai jelentek meg többek 
között A Vörös Postakocsi, a Hungarian Studies, 
a Romani Studies, valamint a Pro Minoritate 
folyóiratokban.

Rajkó Andrea (Karl-Marx-Stadt, Németország, 
1971) PhD., egyetemi adjunktus, szociológus, 
tabukutató, BME Szociológia és Kommuniká-
ció Tanszék. Kutatási területei: tabu társadalmi 
funkciója, társadalmi kommunikáció, művé-
szeti kommunikáció, szervezeti kommuniká-
ció, társadalmi innováció.

Sáska Géza (Budapest, 1947) oktatáskutató, 
évtizedek óta az oktatáspolitika, oktatáspoliti-
ka-történet, szociológia területén tevékenyke-
dik, miközben volt budapesti oktatáspolitikus, 
iskolaigazgató. Az ELTE PPK doktori iskolájá-
nak tagja.

Szász Mária-Magdolna (Csíkszereda, 1994) 
doktoranda, Debreceni Egyetem, Szociológia 
és Társadalompolitika Doktori Program, a 
KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások 
Központja tudományos munkatársa.

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