
Ambrus Réka: egyetemi hallgató – 1984, Temesvár. 2007-ben végzett a 
Sapientia – EMTE fotó-film-média szakán. Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kará-
nak keretén belül működő Politikai kommunikáció és marketing mesterkép-
ző II. éves hallgatója.

Dömötörfi Tibor: történész – az MTA Történettudományi Intézetének tu-
dományos főmunkatársa. Kutatási területei: német nyelvű országok újkori és 
legújabb kori története; társadalomtörténet a 20. században; politikai szoci-
ológia; történelem újkori segédtudományai. PHD.

Fodor János: egyetemi hallgató – 1989, Marosvásárhely. A Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán végzős hallgató. Kutatá-
si területe: a román–magyar felsőszintű találkozók története a szocialista 
időszakban, illetve a század eleji városfejlődés Marosvásárhelyen.

Kiss Tamás: szociológus, demográfus – 1977, Marosvásárhely. A Nemze-
ti Kisebbségkutató Intézet kutatója, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége de-
mográfiai munkacsoportjának tagja. Fő kutatási területei: etnodemográfia, 
illetve az etnicitás és a társadalmi struktúra viszonya. Az Erdélyi Társadalom 
szociológiai szakfolyóirat szerkesztője.

Papp Z. Attila:  szociológus – 1969, Gyergyószentmiklós. 1996-ban vég-
zett a temesvári „Nyugati” Egyetem szociológia szakán, 2006-ban pedig az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen társadalomtudományi doktori címet 
szerzett. 1999–2006 között a Teleki László Intézet tudományos főmunka-
társa, 2001–2002, illetve 2003–2006 között a Határon Túli Oktatásfejlesz-
tésért Programiroda programigazgatója, 2007–2009 között a MeH felsőok-
tatási szakreferense. Jelenleg a Miskolci Egyetem Szociológia Intézetének 
docense, az MTA Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa, 
illetve a REGIO folyóirat szerkesztője.  Kutatási területei: a romániai ma-
gyar sajtónyilvánosság és az elitek alakulása 1989 után, a kárpát-medencei 
magyar nyelvű oktatás, felnőttképzés, a magyarországi, romániai, szerbiai 
romák iskolai integrációja, illetve a kisebbségek demográfiai állapota.
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Salat Levente: politológus – 1957, Csíkszereda. A Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Kommunikáció, Közigazgatás- és Politikatudományok Kará-
nak egyetemi docense, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontjának 
ügyvezető elnöke, dr.

Seres Attila: történész – 1975, Szekszárd. Az ELTE Kelet-Európa Törté-
nete Tanszékének doktori iskolájában végzett PhD-tanulmányokat 1999–
2004 között, doktori disszertációját 2006-ban védte meg. Főbb kutatási terü-
lete a magyar diplomácia története és a magyar kisebbségek és diaszpórák 
története Kelet-Európában a két világháború között. Jelenleg az MTA Törté-
nettudományi Intézetének tudományos munkatársa.

Szilágyi Ferenc: geográfus, egyetemi adjunktus – 1978, Kraszna (Szilágy 
megye). A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen diplomázott 2000-ben, majd 
ugyanitt szerzett magiszteri diplomát. 2004-től a Debreceni Egyetem dokto-
ri programjában vett részt, a PhD fokozatot 2009-ben szerezte meg. Jelen-
leg a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Karának az 
oktatója. Kutatásaiban elsősorban a regionális kérdéseket, a közigazgatást, 
valamint az etnikai-felekezeti átalakulásokat vizsgálja. Több kötet, térkép és 
számos tanulmány szerzője.

Tánczos Vilmos: néprajzkutató – 1959, Csíkszentkirály. Egyetemi diplo-
máját a kolozsvári BBTE-n, magyar–orosz szakon szerezte (1983). Doktori 
disszertációját 1999-ben védte meg a BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszé-
kén, Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és 
élettér címmel. Jelenleg a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán a Magyar Néprajz 
és Antropológia Tanszéken docens. Kurátora és elnökhelyettese az erdélyi 
magyar magánegyetemi hálózatot létrehozó és működtető Sapientia Alapít-
ványnak (2000–2003), a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem meg-
bízott rektorhelyettese (2001–2003), a Sapientia Alapítvány Tudományos 
Tanácsának elnöke (2000–2004) és ebben a minőségében igazgatója a 
Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézetének, felelős kiadója a 
Scientia Kiadó tudományos sorozatának (Sapientia Könyvek) és más kiadvá-
nyainak. Szakmai eredményei elismeréséül a Székely Kör Díjjal (1997), a 
Székelyföld-díjjal (1998), a Julianus Alapítvány Díjjal (1998) tüntették ki. A 
Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus 
szimbolizáció és élettér című munkájáért megkapta a kolozsvári BBTE Tu-
dományos Kutatások Tanácsa díját (2002), a Magyar Néprajzi Társaság a 
Pro Ethnographia Minoritatum emlékérmet adományozta számára (2007), 
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a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Csángó Kul-
túráért Díjjal tüntette ki (2007). Kutatási területei: archaikus népi imádsá-
gok; a moldvai csángók népi vallásossága: szövegek és rítusok; folklór szim-
bólumok; a csíksomlyói búcsú vallási néprajza; népi vallásossság. Önálló 
kötetei: A csíksomlyói kegyhely története (Sepsiszentgyörgy, 1990); Gyöngyök-
kel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok (Csíkszereda, 
1995); Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék (Kv. 1996.); Hungarians in 
Moldavia (Bp., 1998.); Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és 
életterük (Csíkszereda, 1999); Aufgetan ist das Tor des Ostens (Volkskundliche 
Essays und Aufsätze, uo. 1999); Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó 
népi imák képei (uo. 2000); Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imád-
ságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér (Bp. 2001); Folklórszimbólumok 
(Kv. 2006. =Néprajzi egyetemi jegyzetek); Szimbolikus formák a folklórban. 
(Bp., 2007.); Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe 
(Csíkszereda, 2008.)

Vetési László: lelkipásztor, vallástanár – 1953, Székelyudvarhely. 1976-
ban végez a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. 1976–1983 között 
Bürkösön, majd a kolozsvári Pata utcai gyülekezetben teljesít lelkipásztori 
szolgálatot. 1983–1990 között az Erdélyi Református Egyházkerület Igaz-
gatótanácsának kiadói szerkesztője. 1991-től vallástanár a kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumban és az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi 
előadója. Több tanulmánykötet szerzője. 1990-től a Korunk szerkesztőtaná-
csának tagja. 1990–1992 között a Felebarát c. szórványlap szerkesztője. 
1996-tól szerkeszti az Üzenet Levél c. szórványlap mellékletét. Jenei Tamás-
sal együtt a Czedler Márton és Földes Károly Szórványdíj alapítója. Mun-
katársaival a romániai szórványmagyarság statisztikai felmérésének, a mű-
velődés- és oktatástervezésnek, a nyelvi, etikai és vallási rehabilitációs prog-
ram stratégiai tervének a kidolgozója. A Diaszpóra Alapítvány elnöke. 
2009-től a Kárpát Medencei Magyar Képviselők Fórumának keretén belül 
működő Szórvány Munkacsoport elnöke. Tevékenységéért a Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány 2009-ben neki ítéli a Kemény Zsigmond dí-
jat.


