
Adorjáni Anna: doktorandusz – 1985. Segesvár. 2008-ban végzett a 
BBTE történelem – nemzetközi kapcsolatok szakán. Jelenleg az ELTE 
BTK Gazdaság- és társadalomtörténeti doktori iskolájában doktorandusz. 
Kutatási terülei: Erdély története a 19. században, nacionalizmus, fogalom-
történet, eszmetörténet.

Bakk Miklós: politológus, egyetemi adjunktus – 1952, Székelyhíd (Bi-
har megye). Temesvárott szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig 
rendszerelemzőként dolgozott, 1991-től 1999-ig A Hét szerkesztője. 1999 
őszétől a Krónika főmunkatársa, majd megbízott főszerkesztője. A Provincia 
szerkesztőbizottságának tagja, a kolozsvári BBTE Politikatudományi kará-
nak adjunktusa. Több önálló kötet szerzője. Lapunk szerkesztője.

Borboly Csaba: politológus – 1974, Gyergyószentmiklós (Hargita me-
gye). 1999-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Kara politológia szakán. Jelenleg Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke, az RMDSZ-szel együttműködő erdélyi magyar ifjúsági szervezete-
ket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke, és 2007. őszétől 
az RMDSZ Csík Területi Szervezetének elnöke. Közéleti írásai rendszere-
sen megjelennek az Új Magyar Szó, illetve Krónika napilapok hasábjain, a 
Csíki Kisújság időszaki lapban, a MIÉRT kiadványaiban. 

Demeter M. Attila: filozófus, egyetemi adjunktus – 1972, Szentegyháza. 
Tanulmányait 1996-ban végezte a BBTE Történelem és Filozófia Karának filo-
zófia szakán, majd 1996–1997-ben magiszteri fokozatot szerzett 
kultúrfilozófiából. 1996–2001 között doktori tanulmányokat folytatott a BBTE 
Szisztematikus Filozófia Tanszékén működő Metafizika és ontológia program 
keretén belül. 1996-tól a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékének gyakor-
noka, 1998-tól tanársegéd, majd 2001-től egyetemi adjunktus. 1998–2005 kö-
zött a Partiumi Keresztény Egyetem társult oktatója. Kutatási területei: politi-
kai filozófia, politikai eszmetörténet. Több önálló kötet szerzője.

Egry Gábor: történész, kutatásvezető – 1975. 1999-ben végzett az ELTE 
BTK történelem szakán. Ezt követően az ELTE Történettudományok Dok-
tori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjában vesz 
részt. Doktori disszertációját 2006-ban védte Az erdélyi szászok pénzintézeti 
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rendszere és a szász nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. században (1835–
1914) címmel. A Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa. Kutatá-
si területei: 19. századi bank- és társadalomtörténet; nemzeti kisebbségek 
története a dualizmus kori Magyarországon; magyar kisebbségek 1919–
1944, Erdélyi Párt, identitáspolitika; baloldal és a nemzeti kérdés, 
ausztromarxista koncepciók a nemzeti kérdésről; kisebbségpolitika; az eu-
rópai intergáció, a globalizáció és a nemzet. Önálló kötete: Az erdélyiség 
„színeváltozása” (2008).

Fórika Zsolt: jogász – 1983, Gyergyószentmiklóson. 2006-ban diplomá-
zott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi karán, illetve a Mathias 
Corvinus Collegium jogi szakirányán. 2006 szeptemberétől az ESSCA 
Angers projektmenedzsment szakán folytat tanulmányokat, előbb Maine-
et-Loire megye, majd – a 2007/2008-as tanévtől – a francia kormány ösz-
töndíjasaként. A Hídvégi Mikó Intézet kutatója, 2008 februárjától gyakor-
nok a brüsszeli Régiók Bizottságánál. Érdeklődési területe: a diszkriminá-
ció tilalmával kapcsolatos nemzetközi és európai jogforrások, különös te-
kintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikkére, illetve az 
Egyezmény 12. kiegészítő jegyzőkönyvére továbbá a Római Szerződés 13. 
cikke alapján elfogadott EU-direktívákra; a tulajdonhoz való jog emberi jogi 
és alkotmányjogi összefüggései; romániai közigazgatási reform a 
regionalizmus/regionalizáció/európaizáció viszonyrendszerében; európai 
projektmenedzsment, különös tekintettel az Európai Területi Együttműkö-
dés keretében megvalósuló projektekre.

Illyés Gergely-Ferenc: politológus – 1985, Székelyudvarhely. 2008-ban 
végzett a BBTE Politikatudományok, Közigazgatás és Kommunikáció Ka-
rának politológia szakán. Jelenleg a BBTE és a Pécsi Tudományegyetem, 
illetve a BBTE és az ELTE közös magiszteri képzésében vesz részt, vala-
mint az EMTE Nemzetközi kapcsolatok és Európai tanulmányok szakának 
III. éves hallgatója. Kutatási területei: politikai kommunikáció, politikai na-
pirend, közösségi közjog.

Márton Árpád: politikus, jogász, színművész – 1955, Magyarlápos. 
1979-ben végzett a Színművészeti Intézet színész szakán. Jogi tanulmányait 
2002-ben fejezte be. 1979–1989 között a sepsiszentgyörgyi színház színé-
sze. 1990-től folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja, jelen-
leg a képviselőházi frakció vezetője. A kultúra, művészet, tömegkommuni-
kációs eszközök bizottság tagja.
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Poggi, Gianfranco: szociológus, jogász. A Trentói Egyetem szociológia 
professzora. Kutatási területei: modern politikai intézmények természete és 
fejlődése, „klasszikus” társadalomelmélet jelentése napjainkban. Tanulmá-
nyai a British Journal of Sociology, Sociology, Archives Europeennes de 
Sociologie, Contemporary Sociology, Mondo Operaio, Rivista Italiana di Scienza 
Politica, Rassegna Italiana di Sociologia, Quaderni di Sociologia, il Mulino, La 
Critica Sociologica hasábjain jelentek meg. Több önálló kötet szerzője.

Szabó István: egyetemi hallgató. Tanulmányait a Budapesti Corvinus 
Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán végzi. A Széchenyi István Szak-
kollégium tagja. Jelen lapszámunkban közölt dolgozatával II. helyezést ért 
el a 2005-ben szervezett BCE TDK Diplomácia I. Szekcióban, illetve kü-
löndíjban részesült a 2007-ben megrendezett OTDK Nemzetközi Tanulmá-
nyok I. Szekcióban.

Szász Alpár Zoltán: politológus, kisebbségkutató – 1966, Kolozsvár. A 
Közép-Európai Egyetemen tanult politikatudományt és társadalomelméle-
tet. 1996-ban szerzett magiszteri oklevelet politikatudományokból. A 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közgazdaság- és Kommuniká-
ciótudományi Karának oktatója, a POLITEIA Romániai Magyar Politika-
tudományi Társaság ügyvezető elnöke és az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Jog-, Közgazdaságtudomány és Társadalomtudományok szakosztályának 
elnöke, több (nemzetközi) kutatócsoport tagja. Főbb érdeklődési területei a 
pártok és pártrendszerek, valamint a politikai viselkedés kutatása, ahol el-
sősorban az etnikai és nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jelenségeket, fo-
lyamatokat vizsgálja. Számos szaktanulmány írt, továbbá több kötet szerző-
je, illetve szerkesztője.

Tonk Márton: filozófus – 1973, Marosvásárhely. Tanulmányait a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. 2001-ben sze-
rezte meg doktori oklevelét. Jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem kolozsvári Természettudományi és Művészeti Karának dé-
kánja, az Európa Tanulmányok Tanszék vezetője. 1997-től a kolozsvári pro 
Philosophia Alapítvány igazgatója.

Vincze László: doktorandus – 1972, Zalaegerszeg. 2005-től a Pécsi Tu-
dományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Újságíró-
ként dolgozik. Kutatási területei: kisebbségi média, nyelvpolitika kétnyelvű 
környezetben, a kisebbségi nyelv az egészségügyi intézményekben.


