
Szerzõink

Bakk Miklós: politológus, egyetemi adjunktus – 1952, Székelyhíd (Bi-
har megye). Temesvárott szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig 
rendszerelemzõként dolgozott, 1991-tõl 1999-ig A Hét szerkesztõje. 1999 
õszétõl a Krónika fõmunkatársa, majd megbízott fõszerkesztõje. A Provin-
cia szerkesztõbizottságának tagja, a kolozsvári BBTE politikatudományi 
karának adjunktusa. Tanulmányai a Magyar Kisebbség, Régio címû szakla-
pokban, valamint magyar és román nyelvû szakválogatásokban jelentek 
meg. Publicisztikát A Hét, a Provincia, a Korunk, valamint a magyarországi 
HVG és Heti Válasz címû lapokban közölt. Lapunk szerkesztõje.

Csernicskó István: bölcsész, egyetemi oktató – 1973, Csap. A kárpátal-
jai magyarság kétnyelvûségét kutatja. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Fõiskola rektorhelyettese, a fõiskola keretén belül mûködõ Hodinka 
Antal Intézet igazgatója. Dr.

K. Lengyel Zsolt: – 1960, Kolozsvár. Tanulmányait a heidelbergi Ru-
precht-Karl Egyetemen (1981–1982), valamint a müncheni Ludwig-Maxi-
milians Egyetemen (1982–1986) végezte. 1989–1992 között doktori tanul-
mányokat folytat a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität Kelet- és 
Délkelet-Európai Történelem, Politikatudomány és Általános és Összeha-
sonlító Irodalomtudomány szakain. Disszertációjának címe: Auf der Suche 
nach dem Kompromiß. Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 
1918–1928. 2002-tõl a Ungarisches Institut /Magyar Intézet igazgatója. 2003 
óta a Studia Hungarica és az Ungarn-Jahrbuch kiadója és fõszerkesztõje. 
Kutatási területei: Magyarország, Erdély és Románia történelme (politika-, 
társadalom- és kultúrtörténeti súlyponttal); Magyarország Kelet-, Kelet-Kö-
zép- és Délkelet-Európa kapcsolattörténeteiben (korszakokat átfogó alapvo-
nalak és módszertani kérdések); magyar–német–román kapcsolatok (poli-
tika- és irodalomtudományi koncepcióval); regionalizmus és kisebbségi 
kérdés Romániában (politológiai közelítésben, rendszerelméleti alapon); 
hungarológia mint interdiszciplináris és regionális tudomány: tudománytör-
téneti fejlõdése és helye a német nyelvû Kelet-, Kelet-Közép- és Délkelet-
Európa-tanulmányok keretében (egy bajorországi „Hungaricum” elõmunká-
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la tai); osztrák neoabszolutizmus Magyarországon (habilitáció közigazga-
tás-, társadalom- és kultúrtörténeti kérdésfelvetésben).

Kántor Zoltán: szociológus, politológus – 1968, Temesvár. Diplomáját 
a Temesvári „Nyugati” Egyetem szociológia szakán szerezte 1995-ben. Ta-
nulmányait 1995–1996-ban a Közép-Európai Egyetem politikatudományi 
szakán folytatta. 1996–1999 között részt vett az ELTE - UNESCO Minori-
ty Studies Master’s Degree programjában, ezzel párhuzamosan PhD-kép-
zést folytatott az ELTE ÁJTK Politikatudományi Tanszékén. 1998–2006 
között a Teleki László Intézet Közép-Európai Tanulmányok Központjának 
tudományos munkatársa. Jelenleg a Magyar Külügyi Intézet tudományos 
munkatársa. 1999-tõl az ELTE ÁJTK Politikatudományi szakának megbí-
zott oktatója. Emellett elõadásokat tart a Pázmány Péter Tudományegye-
tem valamint az ELTE szociológia szakán. Kutatási területei: nacionaliz-
muselméletek és ezek alkalmazása a nemzeti kisebbségek elemzésében; 
politikai elit, politikai kultúra; kisebbségi politikai struktúrák, etnikai pár-
tok; romániai magyarság, státustörvény, román–magyar viszony. A Regio 
szerkesztõje, lapunk szerkesztõbizottságának a tagja.

Losoncz Alpár: filozófus, egyetemi oktató – 1958, Temerin. Az Újvidé-
ki Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének tanára. Az újvidéki Magyar 
Tanszéken filozófiát, a szabadkai Tanítóképzõ Karon etikát tanít. A kilenc-
venes években létrejövõ alternatív oktatási formákban (Újvidéken és Belg-
rádban) kortárs politikai filozófiát oktatott. 1991-tõl a szegedi JATE, jelen-
leg a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszékén is tanít. Több kötet és 
tanulmány szerzõje, illetve társszerzõje.

Mandel Kinga: szociológus – Tanulmányait 1993–1997 között végezte 
a BBTE szociológia szakán, illetve 1995–1998 között az ELTE szociológia 
szakán. 1998–2001 között Ph.D-tanulmányokat folytatott a Debreceni 
Egyetem keretén belül mûködõ Interdiszciplináris Doktori Iskola Nevelés-
és mûvelõdéstudományi Doktori Programjában. Disszertációját 2005-ben 
védte Változások a román felsõoktatás-politikában 1990–2003 között címmel. 
2002-tõl az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudomá-
nyos munkatársa. Több tanulmány szerzõje, illetve kötet szerkesztõje.

Marx, Anthony W.: a politikatudomány tanára és a Történeti Társada-
lomtudományi Központ társigazgatója a Columbia Egyetemen. A Lessons of 
Struggle; Making Race and Nation és Faith in Nation címû könyvek szerzõje.
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Papp Z. Attila: szociológus – 1969, Gyergyószentmiklós. 1996-ban vég-
zett a Temesvári „Nyugati” Egyetem szociológia szakán. 1997–2002 között 
részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia doktori kép-
zésében; a romániai magyar sajtónyilvánosság témakörében írott disszertá-
cióját 2006-ban védte meg. 1999–2006 között a Teleki László Intézet tudo-
mányos fõmunkatársa, 2003-tól a Határon Túli Oktatásfejlesztésért Prog-
ramiroda programigazgatója. Több oktatáskutatási képzés vezetõje. A Regio 
szerkesztõje. Kutatási területei: a romániai magyar sajtónyilvánosság alaku-
lása 1989 után, a magyarországi romák iskolai integrációja, a kárpát-meden-
cei magyar nyelvû oktatás, felnõttképzés. Dr.

Petõcz Kálmán: politológus – 1961, Komárom (Szlovákia). Egyetemi 
végzettséget filozófia-fizika szakon szerzett 1984-ben a pozsonyi Comenius 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Tanulmányai elvégzése után a Co-
menius Egyetem központi könyvtárában dolgozott, majd a Felsõoktatási 
Kutatóintézetben. 1996-tól a Magyar Polgári Párt alelnöke. 1994-tõl a Libe-
rális Internacionálé Végrehajtó Bizottságának tagja, 1997-tõl pedig az Euró-
pai Liberális, Demokrata és Reformpárt (ELDR) alelnöke. Több szlovákiai 
non-profit szervezet kuratóriumának tagja: a Márai Sándor Alapítványnak 
1992-tõl, a Szabadelvû Tanulmányok Intézetének (Institút Liberálnych Stú-
dií) 1994-tõl, az Európai Kulturális Alapítvány szlovák tagozatának 1996-
tól, a Szlovák Külpolitikai Társaságnak (Slovak Foreign Policy Association) 
1996-tól. A Fórum Kisebbségkutató Intézet nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelõs igazgatója.

Öllös László: politológus, egyetemi oktató – 1957. A pozsonyi Comeni-
us Egyetem Bölcsészettudományi szakán szerzett magyar–történelem sza-
kos oklevelet. 1995-ben a Közép-Európa Egyetem Politikatudományi Tan-
székén diplomázik. 1995–1996-ban a New York-i New School és Social 
Research ösztöndíjasa. A nyitrai Konstantin Egyetem oktatója, a somorjai 
Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke, a Fórum Társadalomtudományi 
Szemle fõszerkesztõje. Doktori fokozatát 2004-ben szerezte meg az 
ELTE-n, politikai filozófia szakterületen. A nemzeti kisebbségek kérdéskö-
rével, a szlovákiai magyarok politikai életével, valamint a szlovák–magyar 
kapcsolatok problémakörével foglalkozik.

Salat Levente: egyetemi elõadótanár, közíró – 1957, Csíkszereda. Egye-
temi tanulmányait a Temesvári és a Kolozsvári Mûszaki Egyetem számítás-
technikai szakán végezte 1977 és 1982 között. 1990-ig végzett szakmájában 
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mérnök Sepsiszentgyörgyön. 1990 és 1994 között a Korunk szerkesztõje. 
1990–1999 között a a Nyílt Társadalomért Alapítvány kolozsvári fiókjának 
ügyvezetõ igazgatója. 1993–2001 között doktori tanulmányokat folytat a 
BBTE Történelem–Filozófia Karán. 2001-tõl a BBTE Politikatudományi 
Tanszékének adjunktusa, majd 2003-tól elõadótanára. 2004–2006 között a 
BBTE rektorhelyettese. Kutatási területei: Etnopolitika. Multikulturalizmus 
és interkulturalitás. Etnikumközi kapcsolatok Romániában, különös tekin-
tettel a román–magyar kapcsolatokra. A kulturális megosztottság politikai 
következményeinek intézményes kezelése. Nemzetközi kapcsolatok elméle-
te. A nemzetközi politika elemzésének a módszertana. Civil társadalom és 
harmadik szektor. Tudományfilozófia és tudományelmélet. Tudásszocioló-
gia. Több esszé- és társadalomtudományi kötet szerzõje. Lapunk szerkesz-
tõbizottsági tagja.

Szarka László: történész – 1971–1976 között egyetemi tanulmányokat 
folytatott a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karának tör-
ténelem–magyar szakán. 1995-tõl a történettudományok kandidátusa. 1977–
tõl 1985-ig a Csehszlovák Tudományos Akadémia budapesti kutatócsoport-
jának tudományos ügyintézõje, ezt követõen az MTA Történettudományi 
Intézetének tudományos munkatársa, majd megbízott osztályvezetõje 
(1986–1995, illetve 1995–1998). 1998–2000 között az Akadémiai Kisebb-
ségkutató Intézet programigazgatója, majd 2001-tõl az MTA Etnikai-Nem-
zeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatója. Emellett széleskörû oktatói te-
vékenységet folytat (KLTE Egyetem Történelem Tanszéke – 1979–1982; 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történeti Intézete – 1993–1996; Század-
vég Politikai Iskola – 1993-tól; Pécsi Tudományegyetem regionalisztikai dok-
tori iskola – 1999-tõl; Selye János Egyetem – 2006-tól). Kutatási területei: 
cseh és szlovák történelem a 19–20. században, a nemzetiségi kérdés Ma-
gyarországon és Közép-Európában a 19–20. században, etnikai térszerkezeti 
változások a kelet-közép-európai határmenti régiókban, a magyar nemzeti 
kisebbségek története a 20. században, 20. századi kisebbségi, etnopolitikai 
konfliktusok a Magyarországgal szomszédos államokban, a magyar kisebb-
ségek 20. századi migrációs és asszimilációs veszteségei. Több kötet szerzõ-
je, illetve szerkesztõje, a Kisebbségkutatás, Fórum Társadalomtudományi 
Szemle és Èasopis Matice moravské folyóiratok szerkesztõbizottsági tagja.

Vincze Gábor: történész, tudományos kutató – 1962, Békés. 1991-ben 
végzett a szegedi JATE történelem szakán. 2004-ig a Szegedi Tudomány-
egyetem Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyûjteményének szakreferen-
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se, jelenleg a hódmezõvásárhelyi Emlékpont H. O. K. jelenkortörténész munka-
társa. Kutatási területei: a romániai magyar oktatásügy helyzete 1944 és 
1989 között, a Bolyai Tudományegyetem létrehozása és megszüntetése, a 
magyar szövetkezetek 1945. utáni felszámolása, az 1945-ös földreform, a Ma-
gyar Népi Szövetség „metamorfózisa”, a magyar–román államközi kapcsola-
tok 1968 utáni története, a magyar–román párt- és államközi kapcsolatok ala-
kulásával és a magyarellenes román propagandakampány története a hetvenes-
nyolcvanas években. Számos kötet és tanulmány szerzõje. Lapunk külsõ 
munkatársa.

Vizi Balázs: jogász – 1974, Kaposvár. Jogász diplomáját 1999-ben az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. 1999—2003 a Leuveni Kato-
likus Egyetemen (KUL) ösztöndíjas, 2001-tõl a KUL Európai Politikai In-
tézetében PhD hallgató. 2002-tõl az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkuta-
tó Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területe az európai integ-
ráció és a nemzetközi jogi kisebbségvédelem. Több tanulmánya jelent meg 
az Európai Unió és a kisebbségek viszonyáról.


