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A kötet szerzői
Aczél Petra a PPKE Kommunikáció és Média Intézetének egyetemi docense. Érdeklődése és szakmai publikációi főként a retorika, és az érvelés modern elméleteivel, a meggyőzéssel kapcsolatosak, de több cikket, tanulmányt
is publikált a közéleti kommunikáció és az egyház és nyilvánosság témájában.
A Magyar Kommunikációtudományi Társaság, és a Szemiotikai Társaság tagja, több konferencia, és műhely szervezője. Bővebb információ és letölthető
cikkek/publicisztikák személyes honlapján: www.aczelpetra.hu.
Andok Mónika (1972) PhD, a PPKE Kommunikáció és Média Intézetének
munkatársa. Fő kutatási területe: médiaműfajok szövegtipológiai vizsgálata, műfajtörténet, társadalmi kommunikáció. Legutóbbi tanulmányai: (2009)
A modernitás műfaja: az interjú (2009) Ikonische Wendung vs pictorial turn
– értelmezési keretek a médiaképekhez a társadalmi kommunikáció kontextusában, (2008) A hír mint szövegtípus történeti kialakulása, (2007) A hírek
megközelítései a rituális modell alapján. A Magyar Kommunikációtudományi
Társaság, a Magyar Szemiotikai Társaság és a Pax Romana tagja. mona@udvarhelyi.hu
Ádám Antal (1930) professor emeritus a PTE Állam- és Jogtudományi Karán, az MTA doktora, ny. alkotmánybíró. Főbb kutatási tárgykörei: emberi és
állampolgári alapjogok, társadalmi szervezeti formák, alkotmányi értékek és
alkotmánybíráskodás, jogi alapelvek, lényeges tilalmak, alapkötelességek és
felelősség; primitív vallások, ősi vallások, világvallások, új vallási mozgalmak; az egyházak és a magyar állam kapcsolatainak jellemzői és eszközei.
Béres István (1960) PhD, kommunikációkutató, a Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Főiskolai Karának (Szekszárd) főiskolai docense. Érdeklődése
főként egyes társadalmi kommunikációs jelenségek és a vizuális kommunikáció, fényképhasználat vizsgálatára terjed ki.
Bokor Tamás (1983), a PTE BTK Kommunikáció Doktori Programjának
hallgatója, kommunikációkutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció-történelem szakán végzett 2007-ben. Kutatási témájában a virtuális kommunikációs színterek és a bennük megnyilvánuló közösségek sajátos-
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ságaira, valamint a hálózati kommunikáció legújabb fejleményeire fókuszál.
Emellett több intézményben oktat kommunikációs tárgyakat, valamint újságíróként tevékenykedik.
Csaba László (1954) a CEU, a Debreceni Egyetem és a Corvinus Egyetem
tanára, 2007 óta az MTA levelező tagja. Kutatási területe a gazdasági rendszerek és az európai gazdaság. Kilenc kötet és kétszáz feletti tudományos közlemény szerzője. Legutóbbi kötetei: A fölemelkedő Európa (2006) és Crisis in
Economics? (2009), mindkettő az Akadémiai Kiadónál jelent meg. Bővebb
információ és letölthető cikkek/publicisztikák személyes honlapján (www.
csabal.com).
Deák Dániel jogász kandidátus és közgazdász habilitált doktor, egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán. Fő kutatási területe az összehasonlító és nemzetközi adózás, valamint a gazdaság jogi
szabályozása. Több kötet és közel kétszáz dolgozatot szerzője. A Nemzetközi
Adószakértők Magyarországi Társaságának (International Fiscal Association,
Hungary branch) elnöke, alkalmanként tanácsadója a magyar főhatóságoknak, valamint az Európai Bizottságnak és multinacionális vállalatoknak, de
gyakorló ügyvédként eljárt már a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
és az Európai Közösségek Bírósága előtt is. A Magyar Pax Romana elnökségi tagja.
Fazekas Csaba (1968) a Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézetének habilitált tanára. 2005–2009 között a kar dékánja volt. Érdeklődésének
középpontjában az új- és legújabb kori Magyarország vallás- és egyháztörténeti problémái állnak. Sok levéltári és egyéb forrásanyagot gyűjtött és dolgozott fel többek között a reformkori egyházpolitikai vitákról, a politikai katolicizmus magyarországi kezdeteiről, az 1919-es Tanácsköztársaság és az egyházak viszonyáról, helytörténet és egyháztörténet kapcsolatrendszeréről.
Gábor J. Dzsingisz (1940) magyar származású holland politikus. 1956 novemberében 16 éves korában hagyta el az országot. A Tilburgi Katolikus Közgazdasági Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékén szerzett diplomát. Politikai pályafutása során parlamenti képviselő, polgármester, kormánytag és
végül hét éven át Budapesten akkreditált diplomata volt. Erről a Magyarorszá-
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gon töltött időszakról könyve jelent meg: Európába-Félúton. Egy diplomata
feljegyzései 1999-2005 címmel (Balassi Kiadó ISBN 963 506 664 3). Jelenleg a Magyar Pax Romána alelnöke.
Kamarás István (1941) esztéta és szociológus, MTA doktor. Olvasás- és irodalomszociológiai tevékenységéért 1993-ban Szinnyei József-díjat, szociográfiai munkásságáért 2003-ban Szabó Zoltán díjat kapott. Jelenleg a veszprémi Pannon Egyetem docense, ahol az Antropológia és Etika tanszéket alapította, majd az etika, ember- és társadalomismeret tanári, valamint az ember-,
erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szakot akkreditálta és elindította. 2004-től a Magyar Pax Romana alelnöke.
Korpics Márta (1966) kommunikációkutató, a Károli Gáspár Református
Egyetem Kommunikáció Tanszékének egyetemi tanársegéde. Kutatói érdeklődése a szakrális kommunikáció különböző jelenségeire és a vallás és a modern társadalmak sajátos viszonyának feltárására terjed ki. A Magyar Kommunikációtudományi Társaság és a Szociológiai Társaság tagja.
P. Szilczl Dóra (1971., szilczl.dora@communicatio.hu) kommunikációkutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció Intézetének tanára.
Fő kutatási területe: a szakrális kommunikációelmélet, kultúraközi és társadalmi kommunikáció. E területen több cikke jelent meg, valamint a Szakrális
kommunikáció címen szerkesztett kötete Korpics Mártával közösen. A Magyar Kommunikációtudományi Társaság, a Vallástudományi Társaság tagja.
Scharle Péter (1940, scharle@sze.hu) mérnök, a 90-es években az épített infrastruktúra fejlesztését szolgáló nemzeti projektekért és az EU-konform magyar közlekedéspolitika kialakításáért felelős kormánytisztviselő. Az európai integráció gazdasági és társadalmi kérdéseivel foglalkozó írásai konferencia-kiadványokban olvashatók. A Széchenyi István Egyetem tanára, a Magyar
Pax Romana elnöke.
Török Csaba (1979) római katolikus pap, az Esztergomi Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának megbízott előadója. Tanulmányait Esztergomban, Budapesten és Rómában végezte. Szakterülete a fundamentális teológia, ezen belül a teológia határterüle-
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tei és viszonya a filozófiához, a kultúrákhoz, valamint a vallás- és kultúraközi párbeszéd. 2000 óta végez rádiós munkát, előbb a Vatikáni Rádióban, majd
a Magyar Katolikus Rádióban, így foglalkozik az egyház és média viszonyával, kommunikációelmélettel is.
Wildmann János (1954) közgazdász és teológus, habilitált doktor, az Egyházfórum című folyóirat alapítója és főszerkesztője. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Vallástudományi Központ vezetője volt,
részt vett a vallástudomány, majd a vallásszociológia szakok kidolgozásában.
A „Religious Innovation and Pluralism in 21 Century Europe” nemzetközi kutatói hálózat tagja. Kutatási területe a gyakorlati teológia.
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