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Bárány tiBor (PhD) a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszékének adjunk-
tusa. Kutatási területe: művészetfilozófia, nyelvfilozófia, kommunikációelmélet.
E-mail: barany.tibor@gmail.com

Békés vEra (1951) az MTA BTK filozófiai Intézetének nyugalmazott főmunkatársa, 
emeritus kutató. Kutatási területe: tudományfilozófia, összehasonlító tudománytörté-
net, nyelvfilozófia, episztemológia, gyermekfilozófia (PfC).
E-mail: vebekes@gmail.com

Blandl BorBála egyetemi tanulmányait Pécsett és Budapesten végezte. Kant antro-
pológiájáról szóló doktori disszertációját 2017-ben védte meg az ElTE-n. Jelenleg a 
Wesley János lelkészképző főiskola oktatója és a pécsi MTA–PTE Kritikai Tanul-
mányok Kutatócsoport kutatója.

Bodnár M. istván (dsC) a CEU egyetemi tanára, az ElTE BTK Filozófia Intézet inté-
zetigazgató egyetemi tanára. Kutatási területe az antik filozófia.

Erdélyi áGnEs az ElTE BTK filozófia Intézet professor emeritusa. fő kutatási terüle-
te: a 19. század végi és 20. század eleji német filozófia és társadalomtudomány.

FEhér M. istván egyetemi tanár (ElTE), az MTa rendes tagja. Kutatási területe a 
19–20. századi filozófia, a német idealizmus és az életfilozófiai, fenomenológiai, her-
meneutikai irányzatok.
E-mail: feher@ella.hu

FEJEs PétEr a Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskolájának 
doktorandusza. fő kutatási területe Michel foucault és Immanuel Kant filozófiája.

kElEMEn János az ElTE professor emeritusa, az MTa rendes tagja. Kutatási területei: 
a nyelvfilozófia, az olasz irodalom és filozófia története, Dante filozófiája. legutóbbi 
könyve: Lukács György racionalizmusa. Budapest, ElTE Eötvös Kiadó, 2018.
E-mail: jim218@t-online.hu

Márkus GyörGy (1934–2016) a Sydney Egyetem emeritus professzora, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia külső tagja. főbb művei:
Marxizmus és „antropológia” (az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában) (1966)
Irányzatok a mai polgári filozófiában (Tordai Zádorral közösen) (1972)
Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? (Bence Györggyel és Kis Jánossal közösen) (1973)
Diktatúra a szükségletek felett (Fehér Ferenccel és Heller Ágnessel közösen) (1983)
Kultúra és modernitás (Hermeneutikai kísérletek) (1992)
Metafizika – mi végre? (Tanulmányok) (1998)
Culture, Science, Society: The Constitution of Cultural Modernity (2011); magyarul: Kultúra, 
tudomány, társadalom. A kultúra modern eszméje (2017).

olay CsaBa az ElTE BTK filozófia Intézet Újkori és Jelenkori filozófia Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára. főbb kutatási területei: hermeneutika, egzisztencia-
lizmus, német filozófia, Heidegger, Gadamer, Hannah arendt, Frankfurti Iskola, po-
litikai filozófia.
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Paár taMás a PPKE BTK Politikaelméleti Doktori Iskolájának doktorandusza. az Elpis 
folyóirat szerkesztője. Kutatási területei: metaetika és ismeretelmélet.
E-mail: paar.tamas@gmail.com

WEiss János (Dsc) a Pécsi Tudományegyetem filozófia és Művészetelméleti Intézet fi-
lozófia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. számos könyv szerzője és szer-
kesztője. fő kutatási területei: a frankfurti iskola, a német idealizmus és romantika, 
esztétika, társadalomfilozófia.




