
E számunk szerzői

barCsI taMás (PhD) Pécsett szerzett doktori fokozatot filozófiából, a PTE ETK egye-
temi adjunktusa. érdeklődési, kutatási területei: etika, társadalomfilozófia, az emberi 
méltóság filozófiája, kultúrkritika.

BEkő Éva a BME GTK Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájának a 
hallgatója. Kutatási területei az elmefilozófia és az ind filozófia. 
E-mail: eva.beko@filozofia.bme.hu.

bICzó GábOr (PhD) (1968) habilitált egyetemi docens, Debreceni Egyetem. Kutatásai 
a filozófiai antropológia, a 19. századi német filozófia (különös tekintettel Nietzsche 
bölcselete és a filozófiai hermeneutika), a kulturális és szociálantropológia tudomány-
története, az asszimilációs folyamatok, az etnikus együttélési modellek (cigány–ma-
gyar, román–magyar) és az alkalmazott narratológia (antropológiai portré és mesekuta-
tás) tématerületeihez kapcsolódnak. 

Erős FErEnc (1946) a PTE Pszichológiai Intézetének professor emeritusa, az MTA dok-
tora. Fő kutatási területe az identitás és az előítélet szociálpszichológiája; a pszichoa-
nalízis története és elmélete. E-mail: erosferenc@gmail.com.

Fehér M. István egyetemi tanár (ElTE, Andrássy Deutschsprachige Universität), az 
MTA r. tagja. Kutatási területe a 19–20. századi filozófia egyes áramlatai, elsősorban a 
német  idealizmus, a fenomenológia, az egzisztencializmus, a hermeneutika, az életfi-
lozófiai és a neomarxista áramlatok. E-mail: feher@ella.hu.

kapOsI MártOn ny. habil. egyetemi docens (ElTE, Ókori és Középkori Filozófia Tan-
szék), az MTA doktora. Fő kutatási területe a filozófia- és esztétikatörténet (középkor 
és reneszánsz, 19–20. század), a személyiségfilozófia (inkognitó, szerelem), a magyar–
olasz kulturális kapcsolatok története.

kOváCs eszter (1977) a Szegedi Tudományegyetem Francia Nyelvi és Irodalmi Tan-
székének kutatója, 2011-től volt Bolyai ösztöndíjas. Kutatási területei a 18. századi 
francia irodalom, Diderot és Montesquieu, utazási irodalom.

Olay Csaba az ElTE BTK Filozófia Intézet Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára. Főbb kutatási területei: a hermeneutika, az életfilo-
zófia, Heidegger, Gadamer és Hannah Arendt filozófiája.

réz anna (1985) egyetemi adjunktus az ElTE BTK általános Filozófia Tanszékén. 
Disszertációját, melynek címe „Responsibility as Attributability: Control, Blame, 
Fairness”, 2013-ban védte meg a Közép-Európai Egyetemen. Fő kutatási területei: 
erkölcsi felelősség, morálpszichológia, érzelemelméletek. E-mail: anarez@gmail.com

sIk DOMOnkOs habil. egyetemi docens az ElTE–TáTK Elmélettörténet Tanszékén. 
Kutatási területei: a kortárs kritikai elméletek és társadalomfilozófia.




