
E számunk szerzői

boros bianKa (Phd) az mTA–PTE Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport tudo-
mányos munkatársa. Kutatási területei: Nicolai Hartmann filozófiája, réteg- 
és fokozati ontológiák, realizmus, kritikai filozófia. 

Csibra GerGely kognitív pszichológus, a CEu oktatója. Fő kutatási területe a 
csecsemők kognitív fejlődése, elsősorban a társas megismerés területén.

dombrovsZKi áron az ElTE BTK Filozófia Intézetének tudományos segéd-
munkatársa. Fő kutatási területei az analitikus filozófia, metafizika, nyelv-
filozófia és a metafilozófia.
E-mail: d_aron@outlook.com

Forczek Ákos az ElTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának hallga-
tója. Témavezetői Szegedi Nóra és Boros Gábor. Kutatási területe a kései 
német felvilágosodás. 
E-mail: akos.forczek@gmail.com

héviZi ottó (DSc) a BTK Filozófiai Intézetének tudományos tanácsadója és a 
Debreceni Egyetem BTK Filozófiai Intézetének egyetemi tanára. Kutatási 
területei: Kant, Nietzsche, lukács munkássága, valamint az időfilozófiák és a 
filozofálási stílusok és mintázatok kérdései. 
E-mail: heviziotto@gmail.com

horváth dávid az ElTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Hermeneu-
tikai Programjának doktorandusza. Kutatási területei: 20. századi „kontinen-
tális” filozófia, hermeneutika, hasonlósági elv. 
E-mail: h.d.sz1989@gmail.com

Jani anna (PhD) tudományos munkatárs és oktató a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Tanszékén. Főbb kutatási 
területe: hermeneutika, fenomenológia, 20. századi vallásfilozófia. 
E-mail: vargajani.anna@btk.ppke.hu; anna.vargajani@gmail.com

K. horváth Zsolt társadalomtörténész, jelenleg az ElTE BTK mmI egyete-
mi adjunktusa. Kutatási területe a kulturális formák és gyakorlatok társada-
lomtörténete a 20. századi magyarországon és Európában.

KováCs esZter az NKE EJKK Politika és Államelméleti Intézetének kutatója, 
2011-től volt Bolyai ösztöndíjas. Kutatási területei a 18. századi francia iroda-
lom, Diderot és montesquieu, utazási irodalom. 

marosán benCe Péter a Budapesti Gazdasági Egyetem adjunktusa, valamint 
óraadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Kutatási területei: fenomeno-
lógia, hermeneutika, politikai filozófia, klasszikus német idealizmus, általá-
nos filozófiatörténet, társadalomtudományok, kulturális tanulmányok.
E-mail: bencemarosan@googlemail.com
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Pléh Csaba pszichológus és nyelvész, elsősorban a nyelvfeldolgozás kognitív 
értelmezésével és a pszichológia történetével foglalkozik. Elméleteiben egy 
többrétegű kognitív emberkép elkötelezettje. 
E-mail: vispleh@ceu.edu

simon attila habilitált egyetemi docens, az ElTE BTK Összehasonlító Iro-
dalom- és Kultúratudományi Tanszékének oktatója. Kutatási területei: antik 
gyakorlati filozófia, görög dráma, antik poétika és retorika, modern irodalom- 
és kultúraelmélet.

sZummer Csaba (dr. habil.) a Károli Református Egyetem BTK Szociálpszicho-
lógiai és Interkulturális tanszékének vezetője, a Journal of Psychedelic Studies 
managing editora, a Psychologia Hungarica Caroliensis főszerkesztője. Kutatá-
si témái: a pszichoanalízis ismeretelméleti és eszmetörténeti vonatkozásai; a 
módosult tudatállapotok fenomenológiája.
E-mail: szummercs@gmail.com

varGa Péter andrás a BTK Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa. 
Kutatási területei a 19–20. századi német nyelvű filozófia (különösen a korai 
fenomenológia), a korabeli magyar filozófia története, valamint a filozófiatör-
ténet filozófiája.
E-mail: varga.peter@btk.mta.hu 

Weiss János (Dsc) a Pécsi Tudományegyetem Filozófia és művészetelméle-
ti Intézet Filozófia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Számos 
könyv szerzője és szerkesztője. Fő kutatási területei: a Frankfurti Iskola, a 
német idealizmus és romantika, esztétika, társadalomfilozófia.


