Ambrus Gergely – a Miskolci Egyetem Filozófia Tanszékének docense. Tanulmányait az ELTE filozófia, esztétika és fizika szakain végezte, PhD fokozatát az
ELTE filozófia doktori iskolájában szerezte 2001-ben. Fõ érdeklõdési köre a kortárs analitikus elmefilozófia: az intencionalitás, a tudatosság, az észlelés, illetve
az „én” fogalma körüli mai viták, valamint ezek filozófiatörténeti elõzményei.
Foglalkozik továbbá nyelvfilozófiával és metafizikával, valamint az analitikus
filozófia történetével, elsõsorban a korai analitikus filozófiával és a Bécsi Körrel.
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Szerzõink

Bács Gábor (1970) – tanársegéd a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai
Karán. Fontosabb tanulmányai: Natural Kinds, Identity and Composition – A Reply
to Arthur Collins (2001); Az azonosság filozófiai problémái – általános áttekintés (2002);
Jó-e a nyitott kérdés érv? (2003); Theories of Possible Worlds (2003).
Bárány Tibor (1979) – 2004-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán
filozófia, valamint magyar nyelv és irodalom szakon. Jelenleg állami ösztöndíjas PhD-hallgató az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktoriskolájában az
Analitikus filozófia alprogramon. 2003 és 2004 között az Erasmus Kollégium
hallgatója. A Szabad Változók (www.szv.hu) internetes folyóirat szerkesztõje.
Rendszeresen jelennek meg rövidkritikái az Élet és Irodalomban, a Népszabadságban és a Kritikában, hosszabb recenziói, tanulmányai a Jelenkorban, a BUKSZban és az Irodalomtörténetben. Kutatási területei: nyelvfilozófia (jelentéselméletek, fikcióelméletek), analitikus mûvészetfilozófia.
Boda Mihály – az ELTE BTK-n végzett filozófiát, PhD. Az ELTE Filozófia
szakán doktoranduszként metafizika szemináriumot tart (az érzéki tapasztalat
metafizikája, a tárgyak azonossága) és az ELTE Jogi karán általános filozófiát
(érzékelés, jelentés, test-lélek probléma) tanít.
Chalmers, David J. – az Australian National University filozófia-professzora
és a Centre for Conciousness igazgatója. Fõbb kutatási területei: elmefilozófia,
illetve a filozófia és a kognitív tudományok ehhez kapcsolódó területei. Fõbb
publikációi: The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (1996); Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings (2002).
Clark, Andy – 2004-tõl a University of Edinburgh logika- és metafizikaprofesszora. Ezt megelõzõen a Glasgow-i, Sussex-i, Washingtoni Egyetemeken
tanított, illetve az ez utóbbi intézmény keretén belül mûködõ Filozófia – Idegtudomány – Pszichológia program igazgatója volt. Kutatási területei: elmefilozófia,
mesterséges intelligencia. Fõbb publikációi: Microcognition: Philosophy, Cognitive
Science and Parallel Distributed Processing (1989); Associative Engines: Connectionism,
Concepts and Representational Change (1993); Being There: Putting Brain, Body and
World Together Again (1997); Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies and the
Future of Human Intelligence (2003); Mindware: An Introduction to the Philosophy of
Cognitive Science (2001).
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Demeter Tamás (1975) – az MTA Filozófiai Kutatóintézetének tudományos
fõmunkatársa, a Miskolci Egyetem adjunktusa. Kutatási területei az elmefilozófia és a brit empirizmus története. Fõbb publikációi: Az eszmék tipográfiája
(2002); Essays on Wittgenstein and Austrian Philosophy (2004).
Eszes Boldizsár (1973) – bölcsésztanulmányait 1992-ben kezdte a Miskolci
Egyetem filozófia szakán. 1993 és 1999 között elvégezte az ELTE BTK filozófia
szakát, 1994 és 2001 között pedig az elméleti nyelvészet szakot. Filozófia szakos
szakdolgozatának címe: Jelentéselméletek az analitikus filozófiában. Jelenleg az ELTE
Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe az eseményszemantika és a modalitás.
Forrai Gábor (1962) – 1985-ben végzett az ELTE filozófia–angol szakán, 1993ban szerzett doktori fokozatot a University of Notre Dame-en, 2003 óta az MTA
doktora. Jelenleg tanszékvezetõ egyetemi tanár a Miskolci Egyetem filozófiatörténet tanszékén. Számos tanulmánya jelent meg itthon és külföldön a kortárs
tudományfilozófia, nyelvfilozófia és ismeretelmélet kérdéseirõl. Legfontosabb
könyvei: Rudolf Carnap (1984); Tudományfilozófia (szerk.; társszerkesztõ: Szegedi
Péter; 1998); Reference, Truth and Conceptual Schemes (2001); Mikor igazolt egy hit?
(szerk.; 2002); Intentionality: Past and Future (szerk.; társszerkesztõ: Kampis
György; megjelenés alatt).
Hurley, Susan L. (1954) – 1994-tõl a University of Warwick filozófia-professzora.
Kutatási területei: a pszichológia filozófiája, idegtudomány, kognitív tudomány
és elmefilozófia, a kognitív és a társadalomtudományok közötti kapcsolatok, a
döntéselmélet alapjai, a tudatosság kérdése. Fontosabb publikációi: Natural
Reasons: Personality and Polity (1989); Consciousness in Action (1998); Justice, Luck
and Knowledge (2003); valamint a Nick Chaterrel közösen szerkesztett Perspectives on Imitation: from Neuroscience to Social Science (2005).
Kelemen János (1943) – filozófus és italianista, az ELTE BTK Filozófia
Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja. Fontosabb mûvei: A nyelvfilozófia kérdései Descartes-tól Rousseau-ig (1977); George Edward
Moore (1984); Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában (1990); Profili
ungheresi e altri saggi (1994); Idealismo e storicismo nell’opera di Benedetto Croce
(1995); Olasz hermeneutika Crocétól Ecóig (1998); Az ész képe és tette. A történeti
megismerés idealista elméletei (2000); (Farkas Katalinnal) Nyelvfilozófia (2002); A
filozófus Dante. Mûvészet- és nyelvelméleti expedíciók (2002).
Márton Miklós (1973) – 1997-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán, majd 2001-ben filozófiai diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1998 és 2001 között az ELTE ÁJK Jogtudományi Doktori Iskola
hallgatója, 2003-tól pedig az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola
analitikus filozófia alprogramjának ösztöndíjasa. 2001-tõl tanársegéd az ELTE
ÁJK Filozófiai Tanszékén.
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Miklósi Zoltán – az ELTE Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa,
politikaelméletet tanít az ELTE filozófia tanszékén és a Közép-Európai
Egyetem (CEU) Nationalism Studies Programján. Doktori értekezését 2005-ben
védte meg, a disszertáció témája az erényetika kritikája, a gyakorlati értelem és
a felelõsség egy koncepciójának vázolása volt. Szakterülete a politikai filozófia
és az etika, jelenlegi kutatási területébe tartoznak a politikai kötelezettség, az
igazságosság elmélete, a speciális kötelezettségek problémái, illetve ezek összefüggései. Eddigi publikációi az említett területeken kívül a politikai cselekvés
elmélete, a magyar alkotmányozás sajátosságai, az emberi jogok és a terrorizmus
elleni védekezés témáiban születtek.
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Méder Zsombor (1984) – az ELTE harmadéves filozófia szakos, ill. a Budapesti
Corvinus Egyetem elsõéves gazdaságmatematika szakos hallgatója. Analitikus
filozófiával és gazdaságfilozófiával foglalkozik.

Pöntör Jenõ (1975) – 2003-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
2004-tõl az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktoriskola hallgatója. Kutatási
területe: ismeretelméleti, metafizikai és elmefilozófiai problémák a kortárs analitikus filozófia körében.
Simonyi András (1971) – 1998-ban végzett az ELTE filozófia szakán, 2001-tõl a
Közép-Európai Egyetem filozófia doktori iskolájának hallgatója. A 2003–2004-es
akadémiai évet ösztöndíjasként az Oxfordi Egyetemen töltötte. 1999 óta megbízott elõadóként rendszeresen oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Sz. Imre László (1971) – 1991-tõl az ELTE BTK filozófia, majd késõbb elméleti
nyelvészet szakos hallgatója. Filozófiából 1999-ben szerzett egyetemi diplomát.
2000-tõl 2003-ig az ELTE BTK Filozófia Intézet analitikus filozófiai doktori
programjának ösztöndíjas hallgatója volt. E program keretében folytatta tovább
Ludwig Wittgenstein filozófiájához kapcsolódó tanulmányait.
Tõzsér János (1970) – PhD, tudományos munkatárs az ELTE MTA-TKI Nyelvfilozófiai Kutatócsoportjában. Fõ érdeklõdési területei: metafizika, elmefilozófia, észlelés- és ismeretelmélet.
Végh László (1981) – 2004-ben végzett az ELTE matematika szakán; ugyanott
végzi doktori tanulmányait kombinatorikus optimalizálásból, illetve ugyanott
negyedéves filozófia szakos hallgató.
Zvolenszky Zsófia (1974) – az MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportjának
tudományos segédmunkatársa. A New York University filozófia tanszékének
doktorandusa. A határozott leírások mellett ír még Kripkérõl és a tulajdonnevek jelentésérõl, valamint a modalitás fogalmával kapcsolatos filozófiai,
logikai és formális szemantikai kérdésekrõl.

341

