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Szá munk szer zõi

Emerson, Ralph Waldo	 1803-ban	 született	 Bostonban.	
1882-ig	élt.	Amerikai	filozófus,	esszéista,	költő	és	unitárius	 
lelkész.	A	Harvard	Egyetem	elvégzése	után	iskolaigazga-
tóként	működött.	Ezzel	párhuzamosan	teológiai	tanulmá-
nyokat	is	folytatott,	majd	néhány	évig	a	bostoni	Második	
Templom	lelkésze	volt.	A	keresztény	tanokból	való	kiábrán- 
dulása	egy	új	 irodalmi	és	 filozófiai	mozgalom,	a	 transz-
cendentalizmus	 megalapításához	 vezette,	 melynek	 köz-
ponti	alakja	volt.	Emerson	és	követői	szerint	az	ember	spi- 
ritualitása	 intellektuálisan	 független	 Istentől,	 és	 az	 az	
egyén	saját	magával	és	természettel	való	viszonyában	ra-
gadható	meg.	Számos	műve	olvasható	magyarul	is.

James, William	1842-ben	született	New	Yorkban.	1910-ig	 
élt.	Pszichológus,	filozófus,	az	író	Henry	James	testvére.	
Orvosi	 tanulmányai	 befejezése	 után	 az	 emberi	 elme	 ta-
nulmányozása	 felé	 fordult.	 A	 Principles	 of	 Psychology	
(A	 pszichológia	 alapelvei)	 című	 munkája	 meghatározó	
szerepet töltött be mind az amerikai pszichológia, mind 
pedig	a	pszichológia	mint	születőben	lévő	tudomány	meg- 
alapozásában.	Ő	 hozta	 létre	 az	 első	 amerikai	 pszicholó-
giai	 kísérleti	 laboratóriumot	 a	Harvard	Egyetemen,	 ahol	
egyetemi	 előadóként	működött.	Az	 emberi	 elméről	 és	 a	
tudatról	vallott	nézeteivel	a	pszichológia	–	mai	napig	nagy	
hatású	–	funkcionalista	hagyományát	teremtette	meg.	New	
Yorkban	született.	

King, Nicola Ann	1952-ben	született.	Angol	irodalomtu-
dós,	emlékezetkutató,	a	bristoli	University	of	the	West	of	 
England	 oktatója	 volt.	 Fő	 műve:	 Memory,	 Narrative,	
Identity	(2000).

Luria, Alexander	1902-ben	született	Kazanyban.	1977-ig	 
élt.	Szovjet	 neuropszcichológus	 és	 fejlődéspszichológus.	
19	évesen	szerzett	diplomát	szülővárosában.	Lev	Vigotsz-
kijjal	közösen	hozták	létre	a	pszichológia	kulturálistörté-
nelmi	 elméletét,	 amely	 szerint	 az	 egyedfejlődés	 során	 a	
pszichológiai	folyamatok	kialakulásában	fontos	közvetítő	
szerepet	játszik	a	kultúra	és	a	társas	környezet.	Agysérült	
betegekkel	 való	 munkája	 során	 –	 különösen	 a	 második	
világháború	után	–	Luria	 az	elsők	között	 tanulmányozta	
szisztematikusan	az	agy	és	a	megismerő	funkciók	kapcso-
latát,	 így	 fontos	 szerepe	 volt	 a	 neuropszichológia	 mint	
diszciplína	megalapozásában.	Ötvözve	a	kísérletező	meg- 
figyelést	a	terápiás	gondolkozással,	esettanulmányai	kivá-
lóan	illusztrálják	a	modern	neuropszichológia	holisztikus	
megközelítését. 

Müller-Funk, Wolfgang	 1952-ben	 született	 Brémában.	
Osztrák	irodalom-	és	kultúratudós,	költő,	a	Bécsi	Egyetem	 
docense.	 Legutóbbi	 kötetei:	 Komplex	 Österreich.	 Frag- 
mente	zu	einer	Geschichte	der	modernen	österreichischen	 
Literatur	(2009);	Da	sein	(versek,	2015).

Ritschl, Dietrich	 1929-ben	 született	 Bázelben.	 Svájci	 
evangélikus	 teológus,	a	Heidelbergi	Egyetem	nyugalma- 
zott	 professzora,	 a	 budapesti	 Károli	 Gáspár	 Református	
Egyetem	díszdoktora.	Legutóbbi	kötete:	Grundkurs	christ-
liche	Theologie	(2006).

Rose, Steven	1938-ban	született	Londonban.	Brit	neuro-
biológus.	 Tanulmányait	 a	 Cambridge-i	 Egyetemen	 és	 a	
londoni	King’s	College-ban	végezte.	Alapító	tagja	a	Brit	 
Idegtudományi	Társaságnak,	 amellyel	 nagyban	 hozzájá-
rult	a	születőben	lévő	idegtudomány	formálásához.	Tudo- 
mányos	munkássága	a	 tanulás	és	emlékezés	neurobioló-
giájára,	illetve	az	Alzheimer-kór	gyógyítási	lehetőségeire	
koncentrált. A mai napig sokat foglalkozik a genetika és 
az	idegtudomány	előrehaladásának	etikai,	jogi	és	szociális	
következményeivel.	Tudományos	munkái	mellett	számos	
ismeretterjesztő	 könyve	 jelent	 meg.	 Jelenleg	 az	 Open	
University	emeritusz	professzora.	Magyarul	megjelent	köny- 
ve:	A	tudatos	agy	(1983)	ford.	Hajós	Ferenc

Ruchatz, Jens	1969-ben	született	Schopfheimben.	Német	
film-	és	fotótörténész,	szociológus,	a	médiatudomány	pro-
fesszora	 a	Marburgi	 Egyetemen.	 Legújabb	 könyve:	Die	
Fernsehserie.	 Eine	 medienwissenschaftliche	 Einführung	
(2015).

Tulving, Endel	 1927-ben	 született	 Petseri-ben.	 (Akkor	 
Észtország,	ma	Oroszország.)	Észt-kanadai	kísérleti	pszi- 
chológus	és	kognitív	idegtudós.	Tizenhét	évesen,	Észtor- 
szág	szovjet	megszállása	előtt	menekült	Kanadába.	Tanul-
mányait	a	Torontói	Egyetemen	és	a	Harvard	Egyetemen	
végezte.	 Legfőbb	 kutatási	 területe	 az	 emberi	 emlékezet.	
Elméletei	és	kísérleti	munkái	nagyban	hozzájárultak	a	kü- 
lönféle	emlékezeti	rendszerek	leírásához,	nevezetesen	az	 
epizodikus	 és	 a	 szemantikus	 emlékezet	megkülönbözte-
téséhez.	Nevéhez	 fűződik	 a	mentális	 időutazás	 fogalma,	
amely elgondolása szerint kizárólag emberi teljesítmény. 
Több	mint	 200	 tudományos	 tanulmány	 és	 könyvfejezet	
szerzője.	Jelenleg	a	torontói	Rotman	Kutatóintézet	emeri-
tusz	professzora.

Woolf, Virginia	(London,	1882.	–	Sussex,	Rodmell,	1941.)	 
angol	regényíró,	esszéista,	novellista,	kritikus,	a	20.	száza-
di	modern	irodalom	egyik	vezető	alakja,	a	modern	angol	
próza,	 a	 lélektani	 regény	 egyik	megteremtője.	Regényei	
magyarul:	 Messzeség	 (1915),	 ford.	 Tandori	 Dezső;	 Éj- 
re	 nap	 (1919),	 ford.	 Tandori	 Dezső;	 Jacob	 szobája	 
(1922),	ford.	Gy.	Horváth	László;	Mrs.	Dalloway	(1925),	
ford.	Tandori	Dezső;	A	világítótorony	 (1927),	 ford.	Má-
tyás	Sándor;	Tandori	Dezső;	Orlando	 (1928),	 ford.	Szá- 
vai	Nándor;	Hullámok	(1931),	ford.	Mátyás	Sándor;	Tan-
dori	Dezső;	Flush	(1933),	ford.	Rónay	György;	Az	évek	
(1937),	 ford.	Tandori	Dezső;	 Felvonások	 között	 (1941),	
ford.	Tandori	Dezső.	Esszéi	magyarul:	Saját	szoba	(1986)	
ford.	Bécsy	Ágnes;	Három	adomány	 (2006)	 ford.	Séllei	
Nóra;	A	pille	halála	és	más	esszék
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