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Bakk Miklós (1952) – politológus; 1991-tõl 1999-ig A Hét szerkesztõje; 1999
õszétõl a Krónika fõmunkatársa, majd 2001 õszétõl 2003-ig megbízott fõszer-
kesztõje; a Provincia szerkesztõbizottságának tagja; a BBTE politikatudományi
karának adjunktusa. 

Bodó Barna (1948) – a temesvári Nyugati Egyetem politikatudományi tanszé-
kének docense, illetve a BBTE adjunktusa; a Kisebbségi Szórványkutató
Központ programigazgatója, a Szórvány Alapítvány alapító elnöke. Fontosabb
kötetei: Az identitás egyetemessége (2004); Politica regionalã ºi dezvoltarea teritoriului
(2003); Státusdiskurzus (2003, társszerzõ: Bakk Miklós); Talpalatnyi régiónk (2003).

van Dyke, Vernon (1913–1998) – több mint három évtizeden keresztül a poli-
tikaelmélet professzora volt a Iowa-i Egyetemen. Fontosabb politikaelméleti
írásai: International Politics; Political Science: A Philosophical Analysis; Pride and
Power: The Rationale of the Space Program; Human Rights, the United States, and the
World Community.

Egyed Péter (1954) – A Babeº–Bolyai Tudományegyetem professzora;
törzskurzusokat vezet antik, középkori és jelenkori filozófiatörténetbõl, illetve
az olasz, valamint a magyar nyelvû magiszteri tanfolyamokon is elõad. Több
nemzetközi tudományos társaság tagja, vendégprofesszor a római La Sapienza
Egyetemen. Könyvei: A szenvedés kritikája (1980), Az ész hieroglifái (1993), A jelen-
létrõl (1997), Szabadság és szubjektivitás (2003). Egy agykutatással foglalkozó –
Roy Bashkar vezette – nemzetközi kutatócsoport tagja.

Gál László (1954) – a Babeº–Bolyai Tudományegyetem docense, 1990 és 1998
között a Tankönyvkiadó kolozsvári magyar fiókjának szerkesztõje volt. 1998-
ban doktorált (A logikai mûveletek használatának ontológiai alapjai). Könyvei:
Bevezetés a logikába (1999); Nyelv és logikusság (2000); Társadalom és logikusság
(2003). Az utóbbi években a kétnyelvûség tanulmányozásával foglalkozik.

Ilyés Szilárd (1970) – 1997-ben végzett a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen
filozófia szakon. A BBTE doktorandusa, kutatási témája Bibó Istvánnak a kelet-
európai népek történelmérõl alkotott koncepciója. A témához kapcsolódó
tanulmányai az Erdélyi Múzeum hasábjain láttak napvilágot. 

Jakab Dénes Barna (1976) – 1998-ban végzett a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
filozófia szakán, 2000-ben magiszteri diplomát szerzett irodalomelméletbõl.
2000 és 2003 között PhD-képzésen vett részt politológiából az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen; jelenleg az ELTE BTK PhD-hallgatója, illetve ötödéves
hallgató a BBTE jogi karán. 2002 szeptemberétõl az ELTE ÁJK Politológia
Tanszékén megbízott elõadóként oktat (nemzetközi kapcsolatok elmélete,
globalizáció).
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Losoncz Alpár (1958) – egyetemi tanár az Újvidéki Egyetemen; a Szegedi
Egyetem Filozófia Tanszékének vendégelõadója. Több folyóirat szerkesztõ-
bizottságának tagja (Új Symposion, Polja stb.), a Habitus címû folyóirat
fõszerkesztõje, a Multikulturális Központ könyvkiadói programjának szerkesz-
tõje. Legfontosabb könyvei: Hiányvonatkozások (Újvidék, 1988), Az emlékezés
hermeneutikája (Újvidék, 1998), Európa-dimenziók (Újvidék, 2002), A modernitás –
Kolonosz szigetén (Belgrád, 1988), Suffitientia ecologica (Újvidék, 2004).

Mester Béla (1962) – könyvtár–magyar szakos (1985), illetve filozófia diplomát
(1989) szerzett. Egyetemi doktor (ELTE BTK, filozófiatörténet, 1996), PhD
(BBTE BTK, irodalomtudomány, 2003; ELTE BTK, politikafilozófia, 2005). Az
MTA Filozófiai Kutatóintézetének fõmunkatársa, filozófiatörténész, kutatási
területe a kora újkori politikafilozófia története és a magyar filozófiatörténet.
Számos írása jelent meg erdélyi és magyarországi folyóiratokban. Önálló kötetei:
Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában (2004); Közelítések a magyar
filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás (szerk., 2004, szerkesztõtárs:
Perecz László).

Perecz László (1959) – PhD, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem habilitált docense. A magyar filozófia történetével foglalkozik. A
témáról megjelent könyvei: A pozitivizmustól a szellemtörténetig: Athenaeum,
1892–1947 (1998); Magyar filozófia a XX. században I–II. (2000–2001, társszerzõ:
Hell Judit és Lendvai L. Ferenc); Szép rendbe foglalva. Arcképvázlatok a magyar
filozófia történetébõl (2001); Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország
és a modernitás (szerk., 2004, szerkesztõtárs: Mester Béla).

Sárkány Péter – filozófia szakos bölcsész, doktorandus az ELTE BTK
Filozófiai Intézetében. Kutatási területe: német fenomenológia; a filozófiai
antropológia és a pszichoterápia filozófiai összefüggései. Publikációit lásd:
http://www.philokunst.de/petersarkany.html
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