A TANULMÁNYOK SZERZÔI

BÁNHEGYI ZSOLT az ELTE angol szakán végzett 1976-ban. Másoddiplomáját (könyvtár-informatika) szintén az ELTE-rôl szerezte. Több évtizeden át vezette az Akadémiai Könyvtár folyóiratolvasó részlegét, 1992-ben kinevezték a Könyvtár Számítóközpontjának élére, azóta is ezt a pozíciót tölti be. 1997 óta a Collegium Budapestnek is külsô munkatársa, tudományos tanácsadója. 1989-ben amerikanisztikai-könyvtártudományi programmal Soros ösztöndíj révén járt az USA-ban, 1999ben pedig Fulbright ösztöndíjat kapott: ennek keretében részt vett az UCLA PhD
programjában, valamint több hónapot töltött a New Brunswick-i American Hungarian Foundation-nál. Az Analecta Linguistica c. folyóirat szerkesztôje 1980–90,
majd fôszerkesztôje (1990–1994). Régóta publikál mindkét szakjában, a Budapest Review of Books c. angol nyelvû folyóiratban állandó rovata van. Filológiai
tevékenységet több évtizede folytat, fordítást, lektorálást végez.
E-mail: zsolt@vax.mtak.hu.
BENCZIK VILMOS az ELTE Tanító- és Óvóképzô Fôiskolai Kara magyar nyelvi és irodalmi tanszékének docense. A rotterdami székhelyû Eszperantó Akadémia tagja.
Kutatási érdeklôdése mindenekelôtt a kommunikáció és a nyelvfejlôdés, ezen
belül mindenekelôtt az irodalmi nyelv fejlôdésének összefüggéseire irányul. Fôbb
munkái: Studoj pri la Esperanta literaturo, Takasago: La Kritikanto, 1980; Szépirodalmi szövegek szintetikus olvasása idegen nyelven, Budapest: Trezor, 1995
(részleges elektronikus kiadás: http://emil.alarmix.org/trezorbt/doktart.html);
Nyelv, írás, irodalom – kommunikációelméleti megközelítésben, Budapest: Trezor, 2001 (elektronikus kiadás: http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kmkt
/Benczik_book/benczik_tart.htm). Honlap: http://emil.alarmix.org/trezorbt
/szakmai.htm. E-mail: trezor@axelero.hu.
BUDA BÉLA DR. orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, 25 éven át vezette egy kórház pszichoterápiás osztályát, 1993 és 2001 között a Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi Intézetének általános és klinikai igazgatóhelyettese és ambulanciavezetôje volt, az orvosi antropológia és a kommunikáció részleg vezetôje. 1998-tól vezeti a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommuni-
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káció Tanszékét. Tudományos igazgató a Nemzeti Drogmegelôzési Intézetben és
az Erasmus Közéleti Kommunikációs Intézetben. Több szaklap fôszerkesztôje (Pszichoterápia, Szenvedélybetegségek, stb.). Fô szakterülete a kommunikációelmélet, kommunikációkutatás, elsôsorban a személyközi kommunikációs folyamatok
érdeklik, ezek szerepe a kapcsolatok szervezôdésében, a személyiség funkciózavaraiban és fôleg a pszichológiai zavarok és problémák pszichológiai és pszichoszociális segítésében és terápiájában, ill. foglalkozik a prevenció és az egészségpromóció kommunikációs vonatkozásaival. Fôbb publikációi közül néhány: Empátia – a beleélés lélektana, 4. kibôvített és átdolg. kiad., Budapest: Ego School,
1993; A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei, 3. átdolg. kiad., Budapest: Animula, 1994; Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében: Újabb tanulmányok a lelki egészségvédelem és az elsôdleges megelôzés témakörébôl, Budapest: TÁMASZ-OAI, 1998; A pszichoterápia alapkérdései: Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában, 2. kibôvített kiad., Budapest: OAI-TÁMASZ, 1999;
A lélek közegészségtana, Budapest: Animula, 2001.

KISS ULRICH SJ 1945. február 19-én született Berlinben. 1950-ben került Magyarországon iskolába, ahol megtanult magyarul. 1962-ben családja elhagyta az országot. A németországi magyar gimnáziumban (Burg Kastl) érettségizett 1964ben. 1964/69-ben belga ösztöndíjjal a Leuveni Katolikus Egyetemen üzemgazdaságot tanult. 1968-ban egyetemistaként résztvett az európai fiatalok chartres-i
zarándoklatán, ahol felismerte papi hivatását. 1988-ban lépett be Jézus Társaságába, annak akkor még emigrációban mûködô magyar rendtartományába. A kétéves noviciátust Torontóban végezte, majd Leuvenben tanult filozófiát és Rómában a Pápai Gergely Egyetemen teológiát, illetve kommunikációt, miközben a Vatikáni Rádió magyar részlegén is dolgozott. 1995-szentelték pappá. 1996-tól 2000ig a Szent Ignác Szakkollégium igazgató lelkésze, majd 1998-tól az általa alapított ReNaissance Tanulmányi Ház igazgatója, és a Faludi Ferenc Akadémia – jezsuita felnôttképzési intézmény – helyettes igazgatója. 2001. augusztus 7-én tette le végsô fogadalmait. A magyar jezsuita rendtartomány forrásfejlesztési ügyvivôje és médiaigazgatója. E-mail: communicatio@axelero.hu.

DRASKÓCZY PIROSKA 1962-ben született Kölnben német–magyar vegyes házasságból. Bonni egyetemi tanulmányai után 1983-ban áttelepült Magyarországra.
1989-ben végzett az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán. 1989-tôl a Corvina
Kiadóban német nyelvû könyvek szerkesztôje. 1993/94-ben résztvett az elsô Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szervezésében. 1994-tôl a Kossuth Kiadó CDROM és multimédia menedzsere, majd nemzetközi kapcsolatok menedzsere.
1999-tôl a budapesti Brit Nagykövetség kereskedelmi tanácsadója. 1983 óta folyamatosan fordít különféle témákban, elsôsorban magyarról németre.
E-mail: versatile2001@matavnet.hu.

KOVÁCS KRISTÓF (1979) az ELTE pszichológia szakos hallgatója, a Láthatatlan Kollégium (egyetemistákat támogató budapesti magánszervezet) diákja. Az intelligencia és általában a megismerés egyéni különbségeivel, valamint annak evolúciós megközelítésével foglalkozik. Közleményei jelentek meg a Budapesti Könyvszemlében, a Psycoloquy-ben, illetve a közeljövôben több cikke jelenik meg kognitív tudományi tanulmánykötetekben.

GEDEON PÉTER 1949-ben született Budapesten. A filozófiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár a BKÁE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszékén. 1998 és 2001
között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. Kutatási területe: összehasonlító politikai gazdaságtan, társadalomelmélet. Külföldi tanulmányutak: LSE (UK), Cornell
University (USA), Erasmus University (Hollandia), IWH (Németország). Néhány
fontosabb publikációja: „Modernizáció és szocializmus“, Közgazdasági Szemle
1986/8–9; „Demokrácia és piacgazdaság I–II“, Közgazdasági Szemle 1992, 5. és
6. sz.; „The economics of transition and the transition of economics“, Economic
Systems 1997. március; „Racionalitás-fogalom és evolúciós elméletek“, Világosság 1999/7; „Pension Reform in Hungary“, Acta Oeconomica 51/2 (2000–2001).
E-mail: pgedeon@comp.bke.hu.
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KRAJCSI ATTILA 1998-ban végzett az ELTE-n, kognitív kísérleti pszichológusként.
A Szegedi Tudományegyetemen tanársegéd, kísérleti pszichológiát és módszertant tanít. Szakterülete a következtetés pszichológiája, naiv matematika és az
Internet pszichológiája. Az ELTE doktori iskola doktorandusza. A Pszichológia Online alapítója, szerkesztôje. Fôbb közleményei: „Velünkszületett csalásdetektor?“
(megjelenés alatt); „Feltételes állítások megértésének vizsgálata Wason szelekciós feladatában“ (megjelenés alatt); „Az internettel kapcsolatos régi problémák“,
JEL-KÉP 2000/3. E-mail: krajcsi@izabell.elte.hu.
LAKI JÁNOS az MTA Filozófiai Kutatóintézetének tudományos fômunkatársa, kandidátus. Kutatási területe: tudományfilozófia, ismeretelmélet, nyelvfilozófia. Fontosabb publikációk: Tudományfilozófia (szerk.), Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium, 1998; „Gulliver’s Return: On the Concept of Rigid Designation“, ‘S’ European Journal for Semiotic Studies 1991/4, 161–178.o.; „Words of Worlds: Conceptual Schemes Once Again“, a Neumer K. által szerkesztett Sprache und Verstehen: Transdisziplinäre Ansätze c. kötetben, Wien: IMGS-ISSS, 1998, 161–184.o.;
„The Fall of the ‘Two-Steps Model’: Wittgenstein on Seeing and Meaning“, az O.
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Gianluigi által szerkesztett From the Tractatus to the Tractatus c. kötetben (Wittgenstein-Studien, 2. köt.), Frankfurt: Peter Lang, 2001, 35–52.o.
E-mail: j.laki@ella.hu.
L. LÁSZLÓ JÁNOS (1957) újságíró, a Magyar Hírlap c. napilap fômunkatársa. Szakterületei: önkormányzatok, regionalizmus és az informatika társadalmi vonatkozásai. Alapítója és egyik vezetôje az E-Demokrácia Mûhely elnevezésû civil szervezôdésnek, amely az új technológiák demokratikus felhasználási lehetôségeit
kutatja. E-mail: laszlojanos@mhirlap.hu.
MESTER BÉLA (1962) filozófiatörténész, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének tudományos munkatársa. 1996-ban egyetemi doktori címet szerzett (ELTE), jelenleg
az ELTE Filozófia Doktoriskola politikafilozófia programjának és a kolozsvári BBTE
Magyar Irodalom Tanszékének doktorandusza. A kutatás témájához kötôdô publikációi az utóbbi években: „Dokumentumok az akusztikus térben: Szöveg és beszéd mobiltelefonon át“, a Nyíri Kristóf szerkesztette Mobil információs társadalom címû kötetben, Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001, 45–54.o.;
„Helyi közösségek és etikák a hálózottság korában“, Korunk 2000/1, 27–32.o.;
„Politikai közösség és vallásszabadság“, Magyar Tudomány 2001/2, 184–192.o.;
„A politikai közösség koramodern fogalma: John Locke elôfeltevései“, Kellék [Kolozsvár–Szeged], 17. sz. (2001), 125–150.o.; „Kisebbségi identitás a hálózottság
korában“, Magyar Kisebbség [Kolozsvár], 2000)/2, 259–265.o.; „Politikai közösség, kommunikáció és a médiumok“, Világosság 2001/2-3, 88–93.o.
E-mail: mester@phil-inst.hu.
NYÍRI KRISTÓF (1944) egyetemi tanár (ELTE), az MTA tagja, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének igazgatója. Vendégprofesszúrák: Helsinki, Graz, Innsbruck, Santa
Barbara (University of California), Buffalo (SUNY). Könyvei: A hagyomány filozófiája (1994); Tradition and Individuality: Essays (Dordrecht: Kluwer, 1992); Keresztút (1989); Európa szélén: eszmetörténeti vázlatok (1986, német kiadás: Am
Rande Europas: Studien zur österreichisch-ungarischen Philosophiegeschichte,
Wien: Böhlau, 1988); Gefühl und Gefüge: Studien zum Entstehen der Philosophie
Wittgensteins (Amsterdam: Rodopi, 1986); Ludwig Wittgenstein (1983); A Monarchia szellemi életérôl: Filozófiatörténeti tanulmányok (1980, orosz kiadás Moszkva: Müszl, 1987). Egyik legutóbbi publikációja: „The Picture Theory of Reason“, a
Berit Brogaard és Barry Smith által szerkesztett Rationality and Irrationality c. kötetben (Vienna: öbv-hpt, 2001, 242–266.o.). E-mail: nyiri@phil-inst.hu.
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NYÍRô ANDRÁS 1959-ben született. Az ELTE BTK-n szerzett történész–szociológus
diplomát. A Westel Mobil Rt. tartalomfejlesztési igazgatója. Korábban interaktív
magazinok fôszerkesztôje (ABCD, Internetto, Index). Publikáció: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989), Politika (CD-ROM).
PALLÓ GÁBOR (1942), az MTA doktora, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettese. Kutatási területei: tudománytörténet, ezen belül a
20. századi természettudomány története, különös tekintettel a magyar tudományra; tudományfilozófia, kémia- és fizikatörténet, a tudósok migrációja, a kognitív és intézményi aspektusok összefüggése, összefüggések a tudomány, a politika és a filozófia között. Publikációiból: Radioaktivitás és a kémiai atomelmélet:
az anyagszerkezeti nézetek válsága a magyarországi kémiában, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992; Hevesy György, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998.
E-mail: Gabor.Pallo@ella.hu.
PLÉH CSABA az ELTE pszichológia, majd általános nyelvészet szakán végzett 1964–69
és 1970–73 között. 1969-tôl 1998-ig az ELTE Lélektani, majd Általános Pszichológiai
Tanszékén, 1998-tól a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékén, s e
mellett 2001. január 1-tôl a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen dolgozik. 1998-tól a Magyar Filozófiai Társaság elnöke, s az MTA levelezô
tagja. Kutatási terülei: a megismerés elmélete, a mondatmegértés és a téri kifejezések összehasonlító vizsgálata, valamint pszichológiatörténet. Fõbb közleményei: A történetszerkezet és az emlékezeti sémák, Budapest: Akadémiai, 1986;
„Word order and morphonological factors in the development of sentence interpretation in Hungarian“, Linguistics 1990; A mondatmegértés a magyar nyelvben, Budapest: Osiris, 1998; A lélektan története, Budapest: Osiris, 2000.
E-mail: pleh@itm.bme.hu.
RITUPER TAMÁS magyar–mûvelôdési és felnôttképzési menedzser szakos hallgató a Debreceni Egyetemen. Kutatásokat a mobil és az internetes kommunikáció
terén végez. Online szerkesztôként tevékenykedik egy internetes portálnál.
E-mail: rituper@webmail.hu.
SÜKÖSD MIKLÓS (1960) szociológus, a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi
Tanszékének docense. Az ELTE szociológia–népmûvelés szakán végzett 1985-ben.
A politikatudomány kandidátusa (1992). A Harvard Egyetem Szociológia Tanszékén szerzett M.A. fokozatot (1994), ugyanott tanított is. 1995 óta a Közép-Európai
Egyetem Politikatudományi Tanszékének oktatója. Az Internet Hungary konferenciasorozat alapító társelnöke. Kutatási területei: médiapolitika, politikai kommunikáció, információs társadalom, e-kormányzat, újságírás. Fôbb munkáiból: A hír
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értékei: Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában (társszerk.; Budapest: Média Hungária Könyvek, 2001); A média jövôje: Internet és hagyományos
média az ezredfordulón (társszerk.; Budapest: Média Hungária Könyvek, 1999);
Médiajog és médiapolitika a mai Magyarországon: I. Médiajog (társszerzô; Budapest: Új Mandátum, 1999); A médiatörvény és ami utána következik (társszerzô;
Budapest: COLPI, 1997); Az anarchizmus elmélete és magyarországi története
(társszerzô; Budapest: Cserépfalvi, 1994); Anarchizmus ma (társszerk.; Budapest:
T-Twins, 1994). E-mail: Sukosdm@ceu.hu.
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