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Connor, Walker: politológus – 1926. Az etnonacionalizmus eredetének 
és mûködésének vezetõ kutatója. Jelenleg a Middlebury College Politikatu-
dományi Tanszékének meghívott elõadótanára.

Egry Gábor: történész – 1975. Az ELTE Történettudományok Doktori 
Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjának hallgató-
ja. Doktori disszertációjának címe: Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere 
és a szász nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. században (1935–1914). A Po-
litikatörténeti Intézet tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a 
nemzetiségi kérdés a 19–20. században. 

Gerencsér Balázs: jogász, egyetemi tanársegéd – 1978, Budapest. A Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogász diplomát. Jelenleg ugyan-
itt a Jog- és Államtudományi Kar doktorandusza és közigazgatási jogi tanár-
segéd. Doktori munkájának címe: Nyelvhasználat az eljárásjogokban – a 
Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvû jogérvényesítése az eljárásokban.

Jakabffy Éva: szerkesztõ, publicista – 1972, Budapest. Az ELTE 
Bölcsészet tudományi Karán végzett filozófia és pszichológia szakon, majd 
a MÚOSZ Tudományos Újságírói Akadémiáját végezte el. Jelenleg egy tu-
dományos és technikai TV-mûsor szerkesztõjeként és tudományos publicis-
taként tevékenykedik. Cikkei és interjúi többek között az Interpress Maga-
zinban (IPM), a De Jure jogászmagazinban, az Élet és Tudományban, továb-
bá a Népszabadság és az Origo hírportál tudományos és technikai rovataiban 
jelennek meg.

Jakabffy Imre: közgazdász, matematikus, mûfordító – 1944, Budapest. 
A budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett dip-
lomát 1968-ban. A Magyar Nemzeti Bank tanácsosa, majd a magyar–fran-
cia SG2 munkatársa volt. Jelenleg mûfordítói tevékenységet folytat, ezen 
kívül nyelvészeti és történelmi témákkal foglalkozik, különös tekintettel – 
hûen a család, elsõsorban dr. Jakabffy Elemér szellemi örökségéhez – a 
nemzetiségi kérdésekre.
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Juhász Albin: A szerzõ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Kar Doktori Iskolájának hallgatója, az Alkotmányjogi 
 Tanszék doktorandusa. A kisebbségi autonómia alkotmányjogi és nemzet-
közi jogi hátterének feltárásáról, a mûködõ modellek bemutatásáról, illetve 
a határon túli magyar nemzeti közösségek autonómia-elképzeléseirõl szüle-
tett dolgozatai (szerzõtárs: Gerencsér Balázs) az Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciákon több ízben elismerésben részesültek.

Kincses Elõd: jogász – 1941, Marosvásárhely. Jogász oklevelét a Buka-
resti Tudományegyetemen szerezte 1964-ben. Az 1990-es márciusi ese-
ményeket követõ letartóztatások idõszakában Magyarországon keres  mene-
déket. 1990–1991-ben Bécsben ösztöndíjas, 1991–1992 között az MVSZ 
fõtitkára. 1993-tõl Budapesten ügyvéd, majd 1996-tól Marosvásárhelyen is. 
Írásai és interjúi hazai magyar és román, illetve magyarországi és osztrák 
lapokban jelennek meg.

Kiss Ágnes: politológus – 1979, Zilah. 2002-ben végzett a kolozsvári 
„Gheorghe Dima” Zeneakadémia Elõadói Karának klasszikus gitár szakán, 
illetve 2005-ben a BBTE Közigazgatási és Politikatudományok Karának, 
Politikatudományok szakán. Jelenleg a BBTE Politikatudományi Karának 
magiszteri programjában vesz részt.

Kokoly Zsolt: jogász – 1980. 2004-ben végzett a kolozsvári BBTE Jogtu-
dományi Karán. Kutatási területét a gazdasági jog képezi.

Márton Árpád: színmûvész, politikus, jogász – 1955, Magyarlápos. 1979-
ben végzett a Színmûvészeti Intézet színész szakán. Jogi tanulmányait 2002-
ben fejezte be. 1979–1989 között a sepsiszentgyörgyi színház színésze. 
1990–tõl folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja, jelenleg 
a képviselõházi frakció vezetõje. 

Márton János: politológus – 1980, Gyergyószentmiklós. 2003-ban vég-
zett a kolozsvári BBTE Politika- és Közigazgatástudományok Karának Poli-
tikatudományok szakán. 2003-ban részt vett a Vajdasági Magyar Tudo-
mányos Diákköri Konferencián, illetve II. helyezést ért el szakdolgozatának 
rövidített változatával a VI. Erdélyi Magyar Tudományos Diákköri Konfe-
rencia Politológia szekciójában. A 2004–2005-ös tanévben a BBTE Politi-
katudományok Karán Politikai képviselet és a kormányzás minõsége az etni-
kailag megosztott társadalmakban címû magiszteri program hallgatója volt. 
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Magiszteri dolgozatát az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt között a 
2000–2004 idõszakban megkötött országos és megyei együttmûködési meg-
állapodások elemzésébõl írja. Tanulmányaiban az RMDSZ politikai célkitû-
zéseinek és közpolitikai sikerességének vizsgálatával foglalkozik.

Orbán Balázs: politológus – 1975, Marosvásárhely. 2003-ban végzett a 
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Politikatudományok Karán, majd 2004-
ben magiszteri oklevelet szerzett ugyanitt. A Pro Societas – Társadalomért 
Egyesület alapítója (2003) és ügyvezetõ igazgatója. Kutatási területét a ki-
sebbségpolitika, kisebbségi autonómia, illetve a választói preferenciák képe-
zik. Több, e témában készült kutatás vezetõje, illetve társkutatója. A Mi az 
autonómia? c. kötet szerzõje (2004).

Sárándi Tamás: történész – 1981, Tasnád. 2004-ben végzett a kolozsvári 
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Karának történe-
lem szakán, majd 2004–2005-ben részt vett az Erdélyi Magyar Kultúra és 
Társadalom magiszteri programban. 2005-tõl a Szatmár Megyei Múzeum 
muzeológusa. Az 1940-es évek társadalmát, az 1940 utáni társadalom új-
jászervezési kísérleteit, valamint az 1945 utáni kommunista berendezkedés-
nek a társadalomra való hatásait kutatja.

Varga Attila: jogász – 1963, Szatmárnémeti. Jogi tanulmányait 1986-ban 
a kolozsvári BBTE Jogi Karán végezte. 1990-ig jogtanácsosként dolgozott, 
1990–tõl folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja, jelenleg 
a képviselõházi frakció helyettes vezetõje. Doktorandus alkotmányjogból, 
a BBTE adjunktusaként alkotmányjogot tanít a Közigazgatási és Politikatu-
dományi Karon.

Veress Emõd: jogász – 1978, Székelyudvarhely. 1998–2002 között a 
Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem kolozsvári Jogi Karának a hallgató-
ja. 2002-ben államvizsgázott a Bukaresti Tudományegyetemen. A Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának a doktorandusa (2002-
tõl). Társult oktató a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán, Közgaz-
daságtudományi Karán és a Politikai és Közigazgatási Tudományok Karon. 
A Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny szerkesztõbizottságának tagja. 
Szakterülete: alkotmányjog, közigazgatási jog, gazdasági közjog. Jelenleg az 
RMDSZ Önkormányzati Fõosztályának ügyvezetõ alelnöke.




