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ciousness studies). Legújabb publikációja: Affektív és figurális sematizmus Jung pszi-
chológiájában – Az archetípus fogalmának fenomenológiai olvasata. Imago Budapest 
2012/3. 83–96. E-mail: horvathlajos79@yahoo.com 

Huoranszki Ferenc (DSc) egyetemi tanár a közép-európai Egyetem (CEu) Filozófia 
Tanszékén. Főbb kutatási területei a kortárs metafizika és cselekvéselmélet, vala-
mint ezek kapcsolata a korai modern filozófiákkal. E-mail: huoransz@ceu.hu 

JuHász anikó (PhD, habil.) egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem áok Maga-
tartástudományi intézetében. kutatási területe: élet- és egzisztenciálfilozófiák, vala-
mint a filozófia és a szépirodalom érintkezési pontjai. E-mail: juanikoaniko@gmail.
com 

LenGyeL zsuzsanna Mariann (PhD) az MTA–ELTE hermeneutika kutatócsoport 
munkatársa, kutatási területe: hermeneutika, fenomenológia. E-mail: lengyelzsm@
gmail.com 

LoBoczky János (CSc, dr. habil.) főiskolai tanár az Eszterházy károly Főiskolán. Főbb 
kutatási területei a német klasszika esztétikája (különös tekintettel Schillerre), 18–20. 
századi történelemfilozófiák, hermeneutika (főként Gadamer hermeneutikai filozófi-
ája). Legutóbbi könyve: Dialógusban lenni. Hermeneutikai megközelítések. Eger, Líceum, 
2006. E-mail: loboczky@ektf.hu 

Ludassy Mária egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi karának Filozófia intézetében. Fő kutatási területe a francia felvilágosodás 
filozófiatörténete és politikai eszmetörténete. E-mail: mludassy@ludens.elte.hu 

neMes LászLó (PhD) egyetemi tanársegéd a Debreceni Egyetem Magatartástudományi 
intézet Egészségügyi humán Tudományok Tanszékén. E-mail: nemeslal@hotmail.
com 

réz anna a közép-európai Egyetem doktori hallgatója. Mesterfokozatát 2008-ban sze-
rezte meg az ELTE esztétika–filozófia szakpárján. Doktori disszertációjában az erköl-



190 E SzáMuNk SzErzői

csi felelősség és a befolyás fogalmának kapcsolatával foglalkozik. Jelenleg a Vétkek és 
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