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Aldebaran Zoltán (1977): publicista. A jobboldaliság és a kultúra kapcsolatait vizsgálja. Írásai több-
sége a Pannon Frontban és a Magyar Hüperiónban jelent meg.

Aldobolyi Nagy Miklós (1911–1973): geográfus, főiskolai tanár, hidrogeológus. Tudományos mun-
kásságát főként a talajföldrajz és a felszínkőzeti vizek, a hidrogeológia körében végezte. Jelentősek 1948 
előtti tájnépességi kutatásai és publikációi is, melyekkel az átfogó tájelmélet és tájesztétika hazai megala-
pítói közé emelkedett.

Bartha Ildikó (1975): magyar–finn szakos nyelvész, irodalmár, tanár, szépirodalmi szerző. Drámape-
dagógusként a színházi alkotómunka közösségformáló hatásait vizsgálja. Fő érdeklődési területe a drá-
majáték gyógyító-önismereti formáinak alkalmazása.

Both Ferenc (1985): vallástörténész. Fő kutatási területe az összehasonlító vallástörténet és a 
vallásfenomenológia. Ezen belül elsősorban a vallási hagyományok által képviselt dualizmuskritikával 
foglalkozik.

Csajághy György (1950): zenetanár, népzenekutató,  történész és orientalista. Kutatási területe az 
antik lovasnépek és leszármazottaik – köztük a magyarság – népzenéjének, valamint hangszereinek 
összehasonlító vizsgálata. Úgy muzsikusként, mint történészként és orientalistaként egyaránt az antik 
lovasnépek és a  magyar őstörténet összefüggéseit kutatja.

Edl András (1981): történész. Kutatási területe az eszmetörténet és Kelet-Ázsia. Első tanulmányai a 
Hasta, a Magyar Hüperión és az Ars Naturæ folyóiratokban jelentek meg.

Gődény Jonatán (1988): filozófus. Cikkíró, honlap- és blogszerkesztő. Kutatási területe a tibeti budd-
hizmus és a bön hagyomány. A Magyar Hüperión Facebook-oldalának szerkesztője.

Hegedűs Zoltán (1967): biológia–földrajz szakos középiskolai tanár. A Pireneusoktól az Altáj-hegysé-
gig sok tájat bejárva mindenhol az ember, a kultúra és a természet viszonyát kutatta. Jelenleg a természeti 
létezők szimbolikus értelmezésével, a spirituális tapasztalatok nyelvi és zenei kifejezhetőségével foglalkozik.

Kurucz Ádám (1987): levéltáros. A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levél-
tárának gyűjtőterületi feladatait látja el és e terület szakmai kérdéseit vizsgálja. Fő kutatási területe a 
Vitézi Rend története, továbbá katonatiszti életpályák az I. és II. világháború időszakában. Publikációi 
magyarországi és határon túli tudományos és kulturális folyóiratokban jelentek meg.

Laki Zoltán (1981): filozófus. Kutatási területe a vallási-metafizikai orientáltságú ismeretelmélet és 
tudatfilozófia. Az Ars Naturæ és a Hasta folyóiratok munkatársa.
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Molnár Réka (1984): hitoktató. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytat teológiai tanulmányo-
kat. Érdeklődési területei: alexandriai teológia, ókeresztény írásmagyarázat és keresztény kontempláció.

Németh Zsolt (1958): a fizika tudomány kandidátusa (ELTE 1982; Purdue University [Lafayette, 
Indiana] 1996). Kutatási területe az Árpád-kori templomok, a magyar Szent Korona szerkezeti kérdései 
és képi üzenetei, valamint a pálos rend korai története. Könyvei: A magyar Szent Korona (Szombathely, 
2007, B. K. L. Kiadó). A Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája (Budapest, 2010, Püs-
ki). Az Őrség Árpád-kori templomai (Szombathely, 2009, B. K. L. Kiadó). Fénytemplom a Kis-Somlyón. 
A csíksomlyói Salvator-kápolna titka (Szombathely, 2012, B. K. L. Kiadó). A Kárpát-medence legkülön-
legesebb Árpád-kori templomai I–II. (Szombathely, 2013 és 2017, B. K. L. Kiadó).

Stamler Ábel (1992): vallástudomány szakos bölcsész. Az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori 
Iskola Vallástudomány programjának PhD hallgatója, a Magyar Szemle folyóirat szerkesztője. Kutatási 
és érdeklődési területei: katolikus spiritualitástörténet, középkori monasztikus szerzetesség, liturgiatör-
ténet, összehasonlító spiritualitástörténet, összehasonlító vallásbölcselet, perennialista vallásbölcselet.

Tanka Endre (1940): jogász, tudományos kutató, egyetemi tanár, ma professor emeritus. Fő kutatási te-
rülete a hazai és nemzetközi földviszonyok szerkezetmozgása, a földtulajdon, földhasználat, földvédelem 
szabályozása, az agrár- és birtokszerkezet, a birtokpolitika közhatalmi alakítása.

Turbucz Péter (1988): történész. A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levél-
tára levéltárosa, valamint a Marczali Henrik Kutatócsoport alapító tagja. Főbb kutatási és érdeklődési 
területe az I. és II. világháború propaganda- és hadtörténete, magyar tudósok és katonatisztek tevékeny-
sége a világháborúk alatt, valamint Alexander Bernát filozófus élete. Írásai – egyebek között – olvashatók 
a Haditudósítóban, a Valóságban, a Létünkben, a Magyar Tudományban és a Jel-Képben. Az Attraktor 
Kiadónál több könyv szerkesztője, köztük Kratochvil Károly újra kiadott Székely hadosztály című kötetéé.


