
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 Provin-
cia szerkesztőbizottságának tagja, a kolozsvári BBTE politikatudományi 
karának adjunktusa. Tanulmányai a Magyar Kisebbség, Régio című szakla-
pokban, valamint magyar és román nyelvű szakválogatásokban jelentek 
meg. Publicisztikát A Hét, a Provincia, a Korunk, valamint a magyarországi 
HVG és Heti Válasz című lapokban közölt. Lapunk szerkesztője.

Bognár Zoltán Levente: politológus – 1980, Arad. A kolozsvári BBTE-n 
szerzett politológusi oklevelet. 

Calhoun, Craig: szociológus. A Social Science Research Council elnö-
ke, a New York University társadalomtudományok professzora. A NYLON 
(New York – London) interdiszciplináris szeminárium megalapítója 
Richard Sennett-tel. Főbb munkái: Critical Social Theory (1995); Nationalism 
(2001); Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream 
(2007).

Capelle-Pogăcean, Antonela: a Centre d’études et de recherches 
internationales (SciencesPo-CERI – Nemzetközi tanulmányok és kutatá-
sok központja) kutatója és a Sciences Po oktatója. Jelenleg az identitáspoli-
tikák, az egyházi és a társadalmi imagináriusok visszarendeződése Magyar-
országon és Romániában, a kommunizmus társadalomtörténetének téma-
körében folytat kutatásokat. Fontosabb publikációi: Vie quotidienne et 
pouvoir sous le communisme. Consommer � l’Est (Nad�ge Ragaru-val közö-
sen); Religion(s) et identité(s) en Europe. L’épreuve du pluriel (társszerzők: 
Patrick Michel és Enzo Pace); «Relire Albert Wass en Hongrie et en 
Roumanie. La construction d’un embl�me identitaire» (In Denis-Constant 
Martin (szerk.): L’identité en jeux : pouvoirs, identifications, mobilisation, Pa-
ris: Karthala & CERI, 2010.); «L‘ethnicité au quotidien: présences et 
intermittences» (East Central Europe, 36 (1), 2009, 147–154.)
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Gellner, Ernest: filozófus, szociológus, szociálantropológus. 22 éven ke-
resztül a London School of Economics filozófia, logika és tudományos 
módszertan professzora, ezt követően a Cambridge-i Egyetem 
szociálantropológia professzora, majd élete utolsó éveiben a prágai Nacio-
nalizmus Tanulmányok Kutatóközpont vezetője. Fontosabb kötetei: 
Contemporary Thought and Politics (1974); Nations and Nationalism (1983); 
Relativism and the Social Sciences (1985) Culture, Identity and Politics 
(1987); State and Society in Soviet Thought (1988); Conditions of Liberty 
(1994); Anthropology and Politics: Revolutions in the Sacred Grove (1995); 
Nationalism (1997)

Henry E. Hale: politológus. A George Washington University politika-
tudományok és nemzetközi kapcsolatok oktatója. Szakterülete a demokra-
tizálódás, etnikai politikák, regionális integráció. Főbb kötetei: Why Not 
Parties in Russia? Democracy, Federalism and the State (2006); The 
Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia 
and the World (2008).

Koncz Attila: irodalomtörténész, újságíró, politikai elemző – 1975, Mis-
kolc. Egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte, 1998-ban diplomá-
zott magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként. 2000-ben középiskolai 
tanári oklevelet, majd 2001-ben PhD abszolutóriumot szerzett. 2001 óta 
folyamatosan a Duna Televízió Híradójának szerkesztő-riportere, majd fele-
lős szerkesztője. Dolgozott a Magyar Katolikus Rádióban és az Inforádióban. 
2004 és 2006 között rendszeresen publikált politikai elemzéseket a kolozs-
vári Szabadság című napilapban. 2007-től az Érdi Városi Televízió főszer-
kesztő-helyettese, majd ügyvezető igazgatója 2009 tavaszáig. 2007-ben lá-
tott napvilágot Miért Sarkozy? című kötete, amely a magyar származású 
francia köztársasági elnök választási kampányának egyetlen eredeti feldol-
gozása a hazai szakirodalomban.

Makkai Béla történész, egyetemi docens — 1961, Sümeg. 1985-ben vég-
zett az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem-pedagógia szakon. 
1985-től az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, 1988-tól 1997-ig a 
Hungarika Információ c. kiadvány/adatbázis egyik szerkesztője. Ezzel egy 
időben speciálkollégiumot vezetett a Kárpát-medence XX. századi 
interetnikus viszonyairól az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában. 
Kandidátusi értekezését 1994-ben védte meg A „Slavoniai actio” és a horvát-
országi magyarság (1904—1920) címmel. 1998-tól a Károli Gáspár Reformá-
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tus Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója, jelenleg az Új- és Je-
lenkori Egyetemes Történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. 
Több kötet szerzője és szerkesztője, tanulmányai magyarországi és külföldi 
folyóiratokban és tanulmánykötetekben jelentek meg. 

Miskolczy Ambrus: történész – 1947, Marosvásárhely. 1997 óta a törté-
nettudomány doktora. Az ELTE BTK Román Filológiai Tanszékének tan-
székvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a soknemzetiségű együtt-
élés a Dunatájon, a nemzeti mitológiák és a magyar demokratikus politikai 
kultúra kibontakozása. Több kötet, forráskiadvány szerzője, illetve szer-
kesztője. A Magyar–Román Történész Vegyesbizottság alelnöke. Kitünteté-
sei: Ránki-díj, Charles Simonyi kutatói ösztöndíj, Akadémiai Nívódíj.

Nagy István: közgazdász – 1978, Csíkszereda. 2000-ben végzett a BBTE 
Közgazdaságtudományi Karának Bank-Pénzügy szakán. 2003-tól a Pécsi 
Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és 
Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója. 2006 és 2008 között az EMTE csík-
szeredai karán tanársegéd. 2007-től a Pireus Bank csíkszeredai fiókájnak 
vezetője. Kutatási témája: Székelyföld gazdasági fejlettsége, szerkezete

Nagy József: magiszteri hallgató – 1986, Gyergyószentmiklós. Egyete-
mi tanulmányait 2008-ban végezte a BBTE Történelem–Filozófia Karának 
történelem szakán. Jelenleg ugyanezen kar Jelenkori történelem – Nemzet-
közi kapcsolatok magiszteri képzésén vesz részt. Kutatási területei: Erdély 
második világháborús hadtörténete; Székelyföld hadtörténeti vonatkozásai; 
Gyergyó vidék helytörténete.

Nad�ge Ragaru a Centre d’études et de recherches internationales 
(SciencesPo-CERI – Nemzetközi tanulmányok és kutatások központja) ku-
tatója és a Sciences Po oktatója. Kutatási területei: a kommunizmus törté-
neti szociológiája Bulgáriában, identitáspolitikák Bulgáriában és Macedóni-
ában, vizuális kultúra és vizuális antropológia. Aktuális publikációi: Vie 
quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer � l’Est (társszerző: 
Antonela Capelle-Pogăcean); «Bulgarie: une ‘révolution’ en palimpseste» 
(In Jérôme Heurtaux – Cédric Pellen (szerk.): 1989 � l’Est de l’Europe. Une 
mémoire controversée, La Tour d’Aigues: Editions de l’Aube, 2009, 172–
202.); «The Political Uses and Social Lives of ‘National Heroes’: Controversies 
over Skanderbeg’s Statue in Skopje» (Südosteuropa, 56(4), 2008, 522–
555.); «ONG et enjeux minoritaires en Bulgarie: au-del� de ‘l’importation/
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exportation’ des mod�les internationaux» (Critique internationale, 40, 2008, 
27–50.)

Seres Attila: történész – 1975, Szekszárd. Az ELTE Kelet-Európa Törté-
nete Tanszékének doktori iskolájában végzett Ph.D.-tanulmányokat 1999–
2004 között, doktori disszertációját 2006-ban védte meg. Főbb kutatási te-
rülete a magyar diplomácia története és a magyar kisebbségek és diaszpó-
rák története Kelet-Európában a két világháború között. Jelenleg az MTA 
Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.

Toró Tibor: szociológus-politológus. 2005-ben végzett a Temesvári Nyu-
gati Egyetem Szociológia szakán, majd politológiából a BBTE-n és naciona-
lizmuselméletekből a Budapesti Közép-Európai Egyetemen szerzett ma-
giszteri oklevelet. Jelenleg a BBTE Történelem és Filozófia tanszékének 
doktorandusza, illetve az Sapientia EMTE Európai Tanulmányok tanszé-
kének tanársegédje. Kutatási területei: diskurzuselemzés, kisebbség-több-
ség, nemzeti identitás.


