E számunk szerzői

Fehér M. István egyetemi tanár (ELTE), az MTA r. tagja. Kutatási területe a 19–20.
századi filozófia, a német idealizmus és az életfilozófiai, fenomenológiai, hermeneutikai irányzatok.

Fórizs Gergely az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területek: 18–19. századi európai esztétikatörténet, 19. századi magyar irodalom, Berzsenyi Dániel életműve.
E-mail: forizs.gergely@btk.mta.hu

Laki János az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Fő
kutatási területei: ismeretelmélet, nyelvfilozófia, tudományfilozófia.
E-mail: Laki.Janos@btk.mta.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.
E-mail: bencemarosan@googlemail.com

Mester Béla az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Fő
kutatási területei a kora újkori filozófia története, a politikafilozófia és a magyar
filozófia története.
E-mail: mester.bela@btk.mta.hu

Penke Olga emeritus professzor a Szegedi József Attila Tudományegyetem Francia
Tanszékén. Fő kutatási területei: a magyar és a francia felvilágosodás irodalma,
filozófiája, történetírásai, Bessenyei György, Dugonics András, Diderot, Voltaire,
Montesquieu munkássága.
E-mail: polga@lit.u-szeged.hu
Perecz László (DSc) a BME GTK és az ELTE GTI egyetemi tanára, a Magyar Tudomány szerkesztője. Jogász, újságíró, filozófiatörténész. A magyar filozófia történetével
foglalkozik.
E-mail: pereczl@hotmail.com
Somos Róbert (DSc) a Pécsi Tudományegyetem Filozófia és Művészetelméleti Intézetének vezetője, egyetemi tanár. Fő kutatási területei: görög patrisztika, antik filozófia,
magyar filozófiatörténet.
Szabó Tibor a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa. Fő kutatási területei
a 20. századi olasz, francia és magyar filozófia és politikaelmélet története és összehasonlító elemzése.

256

E számunk szerzői

Székely László az MTA BTK Filozófiai Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa. Kutatási területe a tudományfilozófia, a kozmológia filozófiai kérdései, a természettudomány és a metafizika, a természettudomány és a vallás viszonya.
Szijártó M. István (1965) a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaság- és
Társadalomtörténeti Tanszékének habilitált docense. Publikációi egyfelől a 18. századi politika társadalom- és kultúrtörténetének témájában jelentek meg (különös tekintettel az országgyűlés történetére), másfelől a mikrotörténelemmel kapcsolatosan.
Tverdota Gábor az Université catholique de Louvain (Belgium) PhD hallgatója. Doktori disszertációját Mannheim Károly tudásszociológiájáról írja, amelyet a szabadon lebegő értelmiség kategóriáján és az önnevelés és önformálás problematikáin keresztül
igyekszik értelmezni. Jelenleg az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában él.
E-mail: tverdog@yahoo.com
Ungvári Zrínyi Imre (PhD) egyetemi docens a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetében. Fő kutatási területei az általános és alkalmazott etika, a magyar filozófia története.
E-mail: iungvari@gmail.com
Valastyán Tamás (1969) habilitált egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Filozófia
Intézetének igazgatója, a Magyar Filozófiai Szemle szerkesztője. Fő kutatási területe a
modernitás esztétikai elméletei.
E-mail: valastyan@gmail.com
Weiss János (DSc) a Pécsi Tudományegyetem Filozófia és Művészetelméleti Intézete
Filozófia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, számos könyv szerzője és szerkesztője. Fő kutatási területei: a frankfurti iskola, a német idealizmus és romantika,
esztétika, társadalomfilozófia.
Zuh Deodáth (PhD) az MTA BTK Filozófiai Intézetének posztdoktori kutatója. Jelenleg egy Hauser Arnold pályaképét és recepcióját tárgyaló monográfián dolgozik.
E-mail: zuh.deodath@btk.mta.hu

