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A szám szerzői – Contributors list

Arató Ferenc: A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa. Doktori disszertációját a koope-
ratív tanulásszervezés paradigmatikus jellegéről írta. Két évtizede dolgozik a közokta-
tási rendszer esélyegyenlőség szempontú fejlesztésén, részt vett a Gandhi Gimnázium 
létrehozásában, dolgozott különböző civil szervezetekben. A Wlislocki Henrik 
Szakkollégium szakmai megvalósítója.

Assistant lecture at the University of Pécs. His dissertation was written about the prag-
matic aspects of the cooperative learning-organization. He has been  working since two 
decades on the development of public education from the point of view of equal oppor-
tuinities. Participated in the foundation of the Ghandi Highschool and worked in different 
civil associations. Professional in Wlislocki Henrik Vocational College.

Auestad Lene: Az Oslo-i Egyetem filozófusa. Disszertációjának címe: Tisztelet, plurali-
tás és előítélet: a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció dinamikájának, filozófiai és 
pszichoanalitikus vizsgálata 2014-ben publikálásra került a Karnac által. Megjelent 
könyvei: Nacionalizmus és Politika: Pszichoanalízis és az etnocentrizmus és xenofobia 
növekedése (Karnac, 2014). 

Philosopher of the University of Oslo. Her dissertation Respect, Plurality, and Prejudice: A 
Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and 
Discrimination is being published by Karnac in 2014. She has published the books National-
ism and the Body Politic: Psychoanalysis and the Rise of Ethnocentrism and Xenopho-
bia (Karnac 2014)

Bigazzi Sára: Szociálpszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének 
adjunktusa. Doktori disszertációját a cigány reprezentáció - cigány identitás témájában 
Serge Moscovici “Social representation and communication” nemzetközi európai isko-
lában védte meg. Elsősorban kisebbségekkel, csoportközi viszonyokkal foglalkozik. A 
Wlislocki Henrik Szakkollégium szakmai megvalósítója.

Social psychologist, assistant lecture at the University of Pécs. Her dissertation „Gypsy 
representation - Gypsy identity” was defended at the International european school of 
Serge Moscovici „Social representation and communication”. Her main research interests 
are related to  minorities and intergroup relations. Professional in Wlislocki Henrik Voca-
tional College.

Bonett Alaistar: Társadalom földrajz professzor a New Castle-i Egyetemen. Kutatói 
érdeklődése négy témakör köré csoportosul: a nyugat ideológiája, a nosztalgia és em-
lékezet politikája és földrajza, az anti-rasszizmus nemzetközi története,valamint az 
európai avant-garde elméletei.
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Professor of Social Geography at the Newcastle University. His research interests falls into  
four main areas: the idea of the west ;  the politics and geography of nostalgia and memo-
ry;  the international history of anti-racism; and the geographical theories of the European 
avant-garde. 

Chomsky Noam: Noam Chomsky amerikai nyelvész, a Massachusetts Institute of 
Technology professzora, a generatív nyelvtan elméletének megalkotója, filozófus, poli-
tikai aktivista, előadó és lektor. A nyelvészet terén mutatott kiemelkedő munkája mel-
lett Chomsky az egyik leginkább számon tartott amerikai baloldali értelmiségi, és a vi-
etnami háború óta világszerte az amerikai külpolitika és gazdaságpolitika éles bírálója-
ként ismert. Az 1992-es „Arts and Humanities Citation Index” szerint 1980 és 1992 kö-
zött Chomsky volt a világon a leggyakrabban idézett élő személy. A professzor a politi-
kában is aktívan részt vesz, magát libertariánus szocialistának vallja, és szimpatizál az 
anarcho-szindikalizmus nézeteivel is. Tagja az Industrial Workers of the World elnevezé-
sű szervezetnek és az Anticionista Mozgalomnak.

American linguist, philosopher, cognitive scientist, logician, political commentator and 
activist. Sometimes described as the “father of modern linguistics”.. Chomsky is also a 
major figure in analytic philosophy. He has spent most of his career at the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), where he is currently Professor Emeritus, and has authored 
over 100 books. He has been described as a prominent cultural figure, and was voted the 
“world’s top public intellectual” in a 2005 poll. His ideological position revolves around 
“nourishing the libertarian and creative character of the human being”, and he has de-
scribed his beliefs as “fairly traditional anarchist ones, with origins in the Enlighten-
ment and classical liberalism.” He has praised libertarian socialism, and has described 
himself as ananarcho-syndicalist. He is a member of the Campaign for Peace and Democ-
racy and the Industrial Workers of the World International union. Chomsky is also a mem-
ber of the interim consultative committee of the International Organization for a Participa-
tory Society, which he describes as having the potential to “...carry us a long way towards 
unifying the many initiatives here and around the world and holding them into a powerful 
and effective force.” He advocates popular struggle for greater democracy. He has stated 
his opposition to ruling elites, among them institutions like the IMF, World Bank, and GATT. 

Csertő István: Csertő István az MTA Narratív Pszichológiai Kutatócsoportjának munka-
társa, a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó oktatója, a Pécsi Tudományegyetem 
Szociálpszichológia Doktori Programjának doktorjelöltje. Doktori disszertációja a ma-
gyar nemzeti identitásnak a nemzeti történelem kollektív emlékezeti reprezentációjá-
ban gyökerező sajátosságaival foglalkozik, valamint a szociális identitás állapotainak és 
folyamatainak vizsgálatát célzó narratív pszichológiai tartalomelemzés automatizálási 
lehetőségeivel. Kutatói és oktatói munkája mellett társadalomtudományi szakszövege-
ket fordít angol-magyar nyelvpárban.

István Csertő is a research associate of the Narrative Psychological Research Team of the 
Hungarian Academy of Sciences, an assistant lecturer at the Károli Gáspár University of 
the Reformed Church in Hungary and a doctoral candidate of the Social Psychology Doc-
toral Programme of the University of Pécs, Hungary. His doctoral dissertation studies 
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characteristics of the Hungarian national identity rooted in the collective memory repre-
sentation of national history as well as prospects of automatic narrative psychological 
content analysis as a methodology serving the investigation of social identity states and 
processes. Besides academic activity, he is an English-Hungarian translator specialized in 
social sciences.

Dojcsák Dalma: A TASZ Politikai Szabadságjogok Program munkatársa, Szólásszabad-
ság szakértő.

Fellow at the HCLU (Hungarian Civil Liberties Union) of   the  Political Freedoms Program, 
expert of the freedom of speech. 

Dorn Krisztina: Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, a Bizalom Magán Pszi-
choterápiás Központ munkatársa. 2006-ban szerzett pszichológus diplomát a Pécsi Tu-
dományegyetemen, majd 2010-ben szakképesítést. Elvégezte az Integratív Pszichote-
rápiás Egyesület hipnoterapeuta képzését valamit az Országos Gyermekegészségügyi 
Intézet szülő-csecsemő konzulens képzését. Jelenleg a Családterápiás Egyesület csa-
ládterapeuta képzés végzős, szupervíziós szakaszánál tart. Idegen nyelvű családterápi-
ás munka mellett gyakran végez szakszöveg fordítást és lektorálást. 

Clinical and mental health psychologist fellow at The “Bizalom” Private Psychotherapy 
Center. She graduated in 2006 at the University of Pécs and got her vocational training 
degree in 2010. She performed the hypnotherapist training of the Integrative Psychother-
apy Association and parent-baby consultant training at the National Institute of Child 
Health. At present she is finishing the family therapist training at the Family Therapy As-
sociation. As therapist she is working also in foreign languages and in addition to working 
she works as translator.  

Dunajeva Kátya. Minnesota államban a Saint Cloud State University-n szerzett BA 
diplomát nemzetközi kapcsolatok szakon, majd az Oregoni Egyetem Politológia karán 
MA diplomát, jelenleg ugyanott PhD hallgató.

Earned BA degree majoring in international relations at  St. Cloud State University (Min-
nesota) and MA degree at the Faculty of Political Sciences (University of Oregon). She is 
currently a PhD student in the same place.

Erős Ferenc: Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetben tudományos igazgatóhelyettes, 
osztályvezető, tudományos főmunkatárs, a Pécsi Tudományegyetem szociálpszicholó-
giai tanszékének egyetemi tanára, a Pszichológiai Doktori Iskola elméleti pszichoanalí-
zis programjának vezetője. A tudományos közéletben nagy szerepe van az általa szer-
kesztett Thalassa c. szakfolyóiratnak, további fontos szakmai folyóiratok szerkesztőbi-
zottságaiban dolgozott, köztük a Magyar Pszichológiai Szemle, INFO Társadalomtudo-
mány. A BUKSZ c. folyóiratnak napjainkban is szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási terü-
lete: Az identitás szociálpszichológiája; a pszichoanalízis magyarországi története; 
előítélet és társadalmi diszkrimináció.
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Deputy director, Head of the department and scientific fellow at the research institute of 
the Hungarian Academy of Science. Professor in the Institute of Psychology at the Univer-
sity of  Pécs, leader of the Theoretical Psychoanalysis Program in the Psychology PhD 
School at the University of Pécs. The journal of Thalassa edited by him plays an important 
role in the scientific public life. He worked as editor for different scientific journals as the 
Hungarian Journal of Psychology, Buksz, etc. His research interest concerns the social psy-
chology of identity, the history of Hungarian Psychoanalysis, prejudice and social discrimi-
nation.

Fliegauf Bence: Rendező, forgatókönyvíró. 
Filmjei: Hypnos (2001); Beszélő fejek (2001); A BBTE története (2002); Van élet a halál 
előtt? (2002); Rengeteg (2003- Wolfgang Staudte díj); Dealer (2004- Berlini Zeitung ol-
vasói díja); Európából Európába (2004); A sor (2004); Pörgés (2005); Tejút (2007); Csillo-
gás (2008); Méh (2010); Szállnak a varjak (2011); Csak a szél (2012- Berlini Nemzetközi 
Filmfesztivál, ezüst medve díj)

Hungarian script writer and film director.
Prises: Berlin International Film Festival: Csak a szél (2012): Jury Grand Prix, Silver Berlin 
Bear; Peace Film Award; Annesty International Film Prise;
Dealer (2004) Reader Jury of the „Berliner Zeitung”
Rengeteg (2003) Wolfganga Staudte Award 
Hungarian Film Week: Special prize (2008; Tejút), Best director (2004; Dealer), “Gene 
Moskowitz” Critics Award (2003; Rengeteg), Best Experimental Film (2001; Beszélő fejek) 
Istambul Internationa Film Festival: Face award (2012; Csal a szél)

Galambos Attila: A Menedék civil szövetség vezetőségi tagja, valamint projektmene-
dzsere, a Zöld Fiatalok Egyesület alapító tagja.

Project manager and member of the management at the MENEDEK Civil Association, and 
founder member of the ZÖFI (Association of Green Youth).  

Heindl Péter: jogász, pedagógus. 25 éve foglalkozik cigány gyerekek oktatásával, és 
küzd a szegregáció ellen. A Gandhi Gimnázium egyik alapítója, a mánfai Martineum 
Collegium volt vezetője, jelenleg két ormánsági faluban – Gilvánfán és Alsószentmár-
tonban – végez jogsegély szolgálatot. 

Jurist, teacher. Since 25 years he works with gypsy children and fights against segregation. 
He is a founding member of Gandhi Gymnasium, he was the director of Collegium Mar-
tineum in Manfa, and nowadays he gives juridical aid in two little towns, Gilvánfa and 
Alsószentmárton 

Jeney Orsolya: Romániai magyarként sokszor találkozott a dsizkrimináció jelenségé-
vel, majd 17 évesen két évet töltött Indiában, ahol megírta élete első Amnesty-s levelét. 
Ezek a tapasztalatok nagyban hozzájárultak erős társadalmi igazságérzete kifejlődősé-
hez. Tanulmányokat folytatott a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán 
valamint a CEU emberi jogok szakán. Sokat dolgozott önkéntesként és aktivistaként, 
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majd 2009-ben került az Amnesty International Magyarországhoz melynek 2012 január 
1-től az elnöke. 

As hungarian minority member in Romania she had met several times with discrimination. 
When she was 17 years old had spent 2 years in India, where she wrote her first amnesty 
letter. These experiences have been contributing to the development of her strong sense of 
justice. She graduated at the International Studies Faculty of the Corvinus University and 
the Human Rights Faculty of the Central European University. She has been working as 
volunteer and activist for a long time, then she got member of the Amnesty International 
Hungary in 2009. Since 2012 she is the president of it.  

Kohn Eszter: A Pécsi Tudományegytem mesterszakos hallgatója szociálpszichológia 
szakirányon. A Pécsi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetének számos 
kuatásában vett részt, a jelen folyóirathoz pedig fordításaival járult hozzá

At the present time Eszter is a psychology student at the University of Pécs, completing her 
masters degree in social psychology. She has been involved in a number of research pro-
jects at the Institute of Behavioral Sciences - University of Pécs. She contributed transla-
tions to this Journal.

Kövér András (Kövi): A magyar slam poetry egyik központi alakja. A Sopiane Slam Pécs 
alapítója, a 2012-es Showcase Slam győztese és az országos egyéni és csapat slam baj-
nokság rendszeres résztvevője. 

One of the main figures in the hungarian slam poetry. Founder of the Sopiane Slam Pécs, 
winner of the Showcase Slam Prise in 2012.  Regular participant  at the national slam po-
etry championship.  

László Flóra: Szociológus, az Uccu alapítvány egyik megálmodója és jelenlegi ügyveze-
tője. A RádióC és a Roma Sajtóközpont egykori munkatársa

Sociologyst, the creator of the foundation UCCU, and the present executive. Ex-fellow 
worker of the RadioC and the Roma Press Center. 

Nyirati András: A Menedék civil szövetség alapítványi elnöke valamint pénzügyi veze-
tője. Az emberség erejével Alapítvány elnöke 2006 óta, valamint a Baranya Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Iroda program koordinátora 2012 óta. Főként kép-
zések, érzékenyítő tréningek szervezésével és lebonyolításával, non profit menedzs-
menttel és pályázatírással foglalkozik.

Foundation President, and financial coordinator of the MENEDEK Civil Association. President 
of the Association Com Virtute Humanitatis since 2006. He is the program coordinator at the 
Equal Opportunities and Voulunteer office of Baranya County. His main activity is organiza-
tion and conduction of sensitizing trainings, non-profit management and proposal writing. 
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Pápai Boglárka  a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola másod-
éves hallgatója.  Romológia szakon végezte el a BA képzést, romológia beás nyelv és kul-
túra szakirányon. Kutatási területe a nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi nyelv-
használat valamint a nemzetiségi óvodák. A Wlislocki Henrik Szakkollégium mentora.

Ph.D student at the „Education and Society” Pedagogy Doctoral School. She studied 
Roma studies, her specialization was beás language and culture. Her main research in-
terest is related to the minority self-governments, the ethnical languages and the ethni-
cal nursery schools. 

Serdült Sára: Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának nappali tago-
zatos hallgatója a szociálpszichológia program keretin belül. Kutatási területe a szociá-
lis identitás, a csoportközi dinamikák, és az előítéletek. A Wlislocki Henrik Szakkollégi-
um szakmai megvalósítója.

Student of the Doctoral School of Psychology at the University of Pécs in the Social Psy-
chology program. Her main research interest is related to social identity, intergroup dy-
namics and prejudice. Professional in Wlislocki Henrik Vocational College.

Szabó Máté Dániel: TASZ szakmai igazgató. Jogászként végzett 2000-ben az ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi Karán. Diplomája megszerzése óta alkotmányjogi és alapjogi 
tantárgyakat tanít különböző jogi karokon. 2011-ben tudományos fokozatot szerezett, 
szűkebb kutatási témája az információs önrendelkezés, valamint a nyilvánosság és a 
bizalmasság alkotmányjogi vetületei. 

Deputy Director of the HCLU (Hungarian civil Liberties Union). Graduated in law in 2000 at 
the Eötvös Lorant University. Since that he is teaching constitutional law and basic rights at 
different faculties of law. His specific research interests are the juridical aspects of informa-
tional self-determination and the constitutional aspects of public life and confidentiality. 

Szalai Hajnalka: Szalai Hajnalka: jelenleg humán erőforrás-kiválasztási tanácsadással 
foglalkozik; a nonprofit szektorban kvalitatív kutatóként és interjútechnika-trénerként 
is találkozhattunk vele. Kedvelt hobbija különböző valóságkonstrukciók univerzumai-
ban való kalandozás - elméletben és gyakorlatban egyaránt. Egyetemista évei óta örö-
mest támogatja szakmai fordításokkal mind a tudományos, mind a szervezeti szférák 
munkásságát, épülését, szépülését.

Recently working as human resource consultant of selection, previously also seen within the 
non-profit sector as qualitative researcher and trainer of interviewing techniques. Her be-
loved hobby is taking adventures among various constructions of realities - theoretically and 
in practice alike. Since her university years welcoming professional translations supporting 
both the academic and the organisational fields’ proceeding, improvement, adornment. 

Szénássy Alex: Képzőművész, a Laboratory Group alapítója és vezetője, a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem vendégtanára, számos hazai és nemzetközi díj birtokosa. 
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Graphyc artist, founder and leader of the Laboratory Group, guest teacher at the Moholy-
Nagy University of Art and Design in Budapest, owner of several Hungarian and interna-
tional prizes.

Takács Bálint: Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának nappali tago-
zatos hallgatója az elméleti pszichoanalízis program keretein belül. Kutatási területe 
szociális reprezentációk a pszichiátriában és klinikai pszichológiában / pszichoanalízis 
modern elméletei és alkalmazási lehetőségei.

Student of the Doctoral School of Psychology at the University of Pécs. His specialisation 
is Theoratical Psychoanalysis, his research intrests are the social representations in psychi-
ary and psychology, the theories of modern psychoanalysis and their pragmatic possibili-
ties.  

Torgyik Judit: A Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár) főiskolai tanára, illetve inté-
zeti tanszékvezetője. Oktatói tevékenysége a nevelés elmélethez, az iskola pedagógiá-
hoz, játékpedagógiához, pedagógia pszichológiához, roma gyerekek iskolai helyzeté-
hez; míg kutatói tevékenysége a multikulturális nevelés témaköréhez kapcsolódik. 

Professor and leader of apartment at the Kodolányi János College in Székesfehérvár. Her 
main interests are according to educational theory, school pedagogy, roma children’s situ-
ation at school, pedagogy psychology, and multicultural education. 

Végh Zoltán: A PTE. Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának ifjúságse-
gítő szakos hallgatója. A pécsi Faág Baráti Kör Egyesület szakmai vezetője. A Wlislocki 
Henrik Szakkollégium tagja.

Student at University of Pécs studiing Youth Work Assistancy. Leader at a civil organization 
in Pécs: “Faág Baráti Kör”. Student in Wlislocki Henrik Vocational College.

Zeller Judit: A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának adjunktusa. 
Fő kutatási területei a bioetika és a biomedicina jogi kérdései; alapjogok a XXI. század-
ban, valamint az alapjogok szociális reprezentációja. 

Assistant lecture of Faculty of Law at the University of Pécs. Her main research interest is 
related to the judicial questions of bioethics and biomedicine, fundamental rights in the 
21st century and the social representation of fundamental rights.
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