
E számunk szerzői

Bernáth LászLó – MTA BTK Filozófia Intézet – fiatal kutató. PPKE BTK Filozófia 
Tanszék – óraadó. Kutatási terület: szabad akarat és morális felelősség.
E-mail: bernathlaszlo11@gmail.com 

Forczek ákos az ElTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának másodéves 
hallgatója (Újkor Program).
E-mail: akos.forczek@gmail.com

Forrai GáBor (DSc) egyetemi tanár a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékén. 
Főbb kutatási területei az ismeretelmélet és az érveléselmélet.
E-mail: forrai.gabor62@gmail.com

GenG Viktor jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia 
és Tudománytörténet Tanszékének munkatársa, illetve oktatója, doktorjelöltje. Fő 
kutatási területe az etika, illetve Polányi Mihály filozófiája.
E-mail: geng.viktor@gmail.com 

Gimes BaLázs a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola másod-
éves doktorandusz hallgatója. Kutatási területe az elmefilozófia, ezen belül kiemelten 
a fizikalizmus problémája, továbbá a fizikalizmus tudományfilozófiával való összefüg-
gései (a tudományos realizmussal, különböző magyarázati modellekkel való kapcso-
lata).
E-mail: gimes.balazs@filozofia.bme.hu

héVizi ottó (DSc) az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos tanácsadója és a 
Debreceni Egyetem BTK Filozófiai Intézetének egyetemi tanára. Kutatási területei: 
Kant, nietzsche, lukács munkássága, valamint az időfilozófiák és a filozofálási stílu-
sok és mintázatok kérdései.
E-mail: heviziotto@gmail.com

Jani anna tudományos munkatárs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának Filozófia Intézetében. Fő kutatási területe a fenomenológia, herme-
neutika, vallásfenomenológia.
Web: www.annajani.info. E-mail: varga-jani.anna@btk.ppke.hu

korányi márton az ElTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának doktorjelölt-
je. Kutatási területe a kora újkori filozófia, elsősorban Francis Bacon filozófiája.
E-mail: koranyi.marton@gmail.com
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naGy JózseF az ElTE BTK olasz Tanszékének tudományos munkatársa, 2012. szept-
ember és 2015. augusztus közt Bolyai-ösztöndíjas. Fő kutatási területei: 17–18. szá-
zadi társadalmi szerződéselméletek (Thomas Hobbes); 18–19. századi történetfilozó-
fiai elméletek (G. B. Vico); olasz irodalom- és filozófiatörténet; középkori filozófia; 
Dante politikai teológiája. 2017 szeptembertől az Isteni Színjáték kritikai kiadásán egy 
nKFIH/oTKA pályázat támogatásával munkálkodó kutatócsoport koordinátora.
E-mail: newleviathan@gmail.com

Paár tamás a PPKE BTK Politikaelméleti Doktori Iskolájának doktorandusza. Az Elpis 
folyóirat szerkesztője. Kutatási területe: metaetika és ismeretelmélet.
E-mail: paar.tamas@gmail.com

Paksi DánieL Bolyai János Posztdoktori ösztöndíjas kutató, Filozófia és Tudománytör-
ténet Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
E-mail: daniel.paksi@ filozofia.bme.hu

PaVLoVits tamás a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszékének egyetemi do-
cense. Kutatási területe a korai modern filozófia (különösen a metafizika, elmefilozó-
fia, Descartes, Pascal).
E-mail: pavlo@philo.u-szeged.hu


