
Szerzőink
Bálega János Miklós • jmbalega@gmail.com
Alap- és mesterszakos diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, 
történelem és Közép-Európa tanulmányok szakon. Jelenleg az ELTE BTK Műve-
lődéstörténeti Tanszékének doktorandusza. Kutatási területei a kelet-európai 
modernizmusok, a Szolidaritás mozgalom és a morális nyugtalanság kapcsolata 
és együttes hatása a társadalomra és a filmes közegre, továbbá a 20. század eleji 
menekültválságok Magyarországon.

Bělohradský, Václav
Cseh filozófus és szociológus. 1970-től a 2010-es évekig Olaszországban élt, ahol 
a Trieszti Egyetem politikai szociológia szakán oktatott. A közép-európai posztmo-
dern fordulat kutatója, a biocentrizmus képviselője. 
 
Fitzpatrick, Matthew P. • matthew.fitzpatrick@flinders.edu.au
Az ausztráliai Flinders University professzora. Kutatási területe az internacionális 
történelem, különös tekintettel a német és az európai történelemre, továbbá az euró-
pai imperializmusra, valamint a német liberalizmusra és nacionalizmusra. A Central 
European History folyóirat szerkesztőségi tagja.

Kalinyin, Ilja
A Szentpétervári Állami Egyetem docense. A korai szovjet-orosz szellem- és kul-
túrtörténet kutatója. Érdeklődése leginkább a szovjet szubjektum önprofilírozására 
és Oroszország történelem- és kultúrpolitikájára irányul, beleértve a posztszovjet 
térség társadalmi és kulturális átalakulását, a modernizáció és a demodernizáció 
dialektikáját, de a kortárs orosz identitáspolitikát is.

Kertész Noémi • noemikertesz@hotmail.com 
Az ELTE magyar–lengyel szakán végzett, 1995 óta a Miskolci Egyetem oktatója, 
érdeklődése középpontjában a 19–21. századi lengyel irodalom és a közép-európai 
kultúrák állnak. Gdańsk múltja és irodalma műfordítói és kutatói munkásságában 
egyaránt meghatározó szerepet játszik.

Kiss Zsombor • zsombork185@gmail.com
Az ELTE BTK abszolvált történészhallgatója modern magyar történelem szakirá-
nyon. Jelenlegi kutatásainak középpontjában a rendszerváltás folyamatainak helyi 
vetületei állnak, különös tekintettel a helyi sajtó pluralizációjára és a lokális párt- és 
civil szerveződésekre.

71. (2020) 283–285.



71. (2020)284

SZerZőinK

Marton Máté • m.matekaa@gmail.com
Az ELTE TDI Ókortörténeti Doktori Programjának hallgatója, klasszika-filológia 
szakos bölcsész. Kutatási területei a római köztársaság korának vallás- és kultúrtör-
ténete, valamint az Augustus-kor.

Nowak, Andrzej
Lengyel történész, a Jagelló Egyetem professzora, valamint a Lengyel Tudományos 
Akadémia Történeti Intézetén belül a Kelet-Európa és a 19–20. századi birodalmak 
története osztály vezetője.

Pálfalvi Lajos • idegentoll@t-online.hu
Irodalomtörténész és műfordító. Lengyel irodalmat tanít a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Lengyel Tanszékén. Az elmúlt években főként a posztkolonialista iroda-
lomkutatás közép- és kelet-európai honosításával foglalkozott.

Příhoda, Marek
Cseh szlavista. A Kelet-Európai Tanulmányok Intézetének igazgatóhelyettese 
a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, valamint a Boris Nemtsov 
Academic Center igazgatója. Kutatási területe Kelet- és Délkelet-Európa középkori 
és kora újkori története és irodalma.

Rjabcsuk, Mikola
Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Politikai és Etnikai Tanulmányok Intéze-
tének tudományos főmunkatársa. A legfontosabb ukrán véleményformáló folyóirat, 
a Kritika alapítója. Kiemelkedő szerepe volt a posztkoloniális szemléletmód ukrajnai, 
illetve közép- és kelet-európai meghonosításában. Érdeklődési területei a civil társa-
dalom, az állam- és nemzetépítés, a nemzeti identitás, valamint a posztkommunista 
átmenet Ukrajnában és Kelet-Európában.

Sauer, Walter • walter.sauer@univie.ac.at
Osztrák történész. A Bécsi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Intézetének 
egyetemi tanára. Legfőbb kutatási területei közé tartozik Afrika története, a migráció, 
valamint a Habsburg Monarchia és a gyarmatosítás kérdése.

Schimanski, Johan • johan.schimanski@ilos.uio.no
Az Oslói Egyetem oktatója. Szakterülete az összehasonlító irodalomtudomány. 
Kutatási területei a 18. századi irodalmi hamisítások, a walesi irodalom, a science 
fiction, a nemzeti identitás az irodalomban, a posztkolonializmus és a határpoétika 
(border	poetics).

Spring, Ulrike • ulrike.spring@iakh.uio.no
Osztrák származású történész, az Oslói Egyetem docense. Érdeklődési területei 
a 19–20. századi európai történelem, az utazási kultúra, különösen az Északi-sark, 
Norvégia és a Habsburg Monarchia viszonylatában.
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Szokola László • szokolalaslo@gmail.com
Mesterszakos tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán 
végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem szlavisztika szakának lengyel 
szakirányán szerzett alapszakos diplomát. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának negyedéves doktorandusza. 
Kutatási területe alapvetően a késő középkori magyar történelem, de aktívan fog-
lalkozik a magyar–lengyel történelmi kapcsolatok különböző kérdéseivel is.

Tarafás Imre • tarafasimre@gmail.com
Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének tanársegéde. Fő 
érdeklődési területe az Osztrák–Magyar Monarchia összehasonlító története, külö-
nös tekintettel az eszmetörténet és historiográfia kapcsolataira.

Thum, Gregor • thum@pitt.edu
Német történész, a Pittsburgh-i Egyetem Történelem Tanszékének docense. Kutatási 
területei Közép-Európa 19–20. századi történelme, különös tekintettel a kelet-kö-
zép-európai német határvidékre. Emellett lengyel–német kapcsolatokkal, a Német 
Birodalom történetével, valamint a kényszerű migráció és az európai integráció 
kérdésével is foglalkozik.

Tyereskovits, Pavel
Belarusz etnológus, történész, kultúrantropológus, a Belarusz Állami Egyetem Etno-
lógiai, Muzeológiai és Művészettörténeti Tanszékének alapítója. A vilniusi Európai 
Bölcsészettudományi Egyetem (EHU) professzora. Kutatási területe a nacionalizmus 
elmélete és története Belaruszban, valamint Közép- és Kelet-Európában.


