E számunk szerzői

Bekő Éva a BME GTK Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájának a
hallgatója. Kutatási területei az elmefilozófia és az ind filozófia.
eva.beko@filozofia.bme.hu
Bene László habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK Ókori és Középkori Tanszékének oktatója. Kutatási területe az antik filozófia, közelebbről Platón és a késő antik
platonizmus, különös tekintettel a metafizika és az etika kérdéseire. Foglalkozik az
antik filozófia recepciótörténetével is.
benel@elte.hu
Cseke Ákos (1976) habilitált egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Esztétika Tanszékének oktatója. Doktori fokozat: Université de Sorbonne Paris-IV,
2005. Legutóbbi kötetei: Igaz szó, igaz élet. A kései Foucault és az igazság története. Budapest, L’Harmattan, 2015; Szabadság. Budapest, L’Harmattan, 2016.
cseke.akos@btk.ppke.hu
Hangai Attila a CEU-n szerzett PhD fokozatot 2017-ben. Fő kutatási területe az antik
filozófiatörténet.
attila.hangai@gmail.com
Kicsák Lóránt (PhD) az egri Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszékének főiskolai docense. Kutatási területe a 20. századi német és francia filozófia, szorosabban a
husserli fenomenológia és a derridai dekonstrukció.
kicsak.lorant@uni-eszterhazy.hu
Marosán Bence Péter a Budapesti Gazdasági Egyetem adjunktusa, valamint óraadó
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Kutatási területei: fenomenológia, hermeneutika, politikai filozófia, klasszikus német idealizmus, általános filozófiatörténet,
társadalomtudományok, kulturális tanulmányok.
bencemarosan@googlemail.com
Máté J. György szellemi szabadfoglalkozású, zenekritikus. Kutatási területei a 18–19.
századi angolszász művelődéstörténet és esztétika, valamint a 20. századi művészetek
határterületei.
thembi7777@gmail.com
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Németh Attila filozófiatörténész, az ELTE BTK Filozófia Intézetének tudományos
munkatársa. Kutatási területe az antik filozófia. Epicurus on the Self című monográfiája
2017-ben jelent meg a Routledge-nél, amelyért a Magyar Filozófiai Társaság Nívódíjban részesítette.
attilanemethelte@gmail.com
Simon József (PhD, habil.) egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Tanszékén. Főbb kutatási területei a skolasztikus, a
reneszánsz és a kora újkori filozófia története, valamint a magyar filozófia története
a 16–18. században.
jsimon101@hotmail.com
Smrcz Ádám 2012–2015 között az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója volt, 2014–2017 között pedig a Filozófiatudományi Doktori Iskolában végezte
tanulmányait. 2015 óta az MTA Filozófiai Intézetének tudományos segédmunkatársa. Fő érdeklődési területe a 17. századi filozófia- és eszmetörténet.
smrczadam@gmail.com
Takó Ferenc az ELTE BTK Japán Tanszékének tanársegéde. Kutatási területe a kínai
bölcselet európai, illetve a nyugati filozófiai hagyomány japán recepciója. Max Weber
Kína-tanulmányáról írott doktori disszertációját 2017-ben védte meg.
takoferenc@gmail.com
Tóth Olivér István az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola és az AlpenAdria-Universität Klagenfurt hallgatója, utóbbi helyen tanársegéd is. Kutatási területe
Spinoza és Hegel elmefilozófiája.
oliver.istvan.toth@gmail.com

