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Bodeanu, Denisa történész (Bukarest) a CNSAS (a Securitate Irattárát Vizsgáló 
Országos Tanács) tanácsadója. Kutatási területe: etnikai és vallási kisebbségek 
Romániában a kommunizmus idején, hétköznapi élet a kommunizmusban. 

Bottoni, Stefano történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudomá-
nyi Intézetének munkatársa. Kutatási területe: Közép-Európa politika és tár-
sadalomtörténete, történelme a legújabb korban, különös tekintettel a nem-
zetiségi kérdésre; nemzetépítés és államépítés Romániában a kommunizmus 
időszakában; a Magyar Autonóm Tartomány (1952-1960) mint társadalom-
történeti probléma és hatalmi szerkezet.

Holló László a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem RK Teológia Kará-
nak tanszékvezetője és erkölcsteológia tanára, ugyanakkor az Erdélyi Római 
Katolikus Státus elnöke. Kutatási területei: a morálteológia, az etika mai kér-
dései, a Státus története.  

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, nemzetközileg elismert biblikus szak-
értő.

Kovács Gergely kánonjogász, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton 
Áron szentté avatási ügyének posztulátora.

Kuszálik Péter író, szerkesztő, sajtóbibliográfus, publicista, lexikográfus, a ma-
rosvásárhelyi Mentor Kiadó gondozásában megjelenő Márton Áron-hagyaték 
(1–8. kötet) társszerkesztője.

Lázár Csilla tanár, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója.
Marton József pápai prelátus, nagyprépost, egyetemi tanár, a kolozsvári Babeş-

Bolyai Tudományegyetem RK Teológia Karának dékánja. Kutatási területe: 
az egyháztörténelem, ezen belül különösen az egyházatyák kora és tanítása, 
valamint az erdélyi egyház(megye) története; ő foglalkozik a gyulafehérvári 
központban a Márton Áron-hagyaték gondozásával, feldolgozásával.

Nagy Mihály Zoltán történész, a Nagyváradi Állami Levéltár főlevéltárosa. Ku-
tatási területe: az erdélyi magyarság helyzete a második világháború után, a 
katolikus egyház története 1945 és 1989 között.

Novák Csaba Zoltán  történész, a Román Akadémia Gheorghe Şincai Társada-
lomtudományi Kutatóintézet munkatársa Marosvásárhelyen. Kutatási terü-
lete: nemzetiségpolitika Romániában a 20. század második felében, román–
magyar kapcsolatok, rendszerváltás 1989-ben.

Ozsváth Judit a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és 
Neveléstudományok Karán belül működő Pedagógia és Alkalmazott Didak-
tika Intézet adjunktusa. Kutatási területe: a két világháború közötti erdélyi 
és partiumi magyar pedagógiai sajtó, kiemelten az Erdélyi Iskola, valamint 
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Márton Áron és György Lajos lapszerkesztői, i? úság- és pedagógusszervezői 
tevékenysége.

Péter Izabella történész. Kutatási területe: a magyarországi zsidóüldözés és a ka-
tolikus egyház helyzete a második világháború idején.

Seres Attila történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi In-
tézetének munkatársa, a moszkvai Magyar Levéltári Intézet delegátusa. Főbb 
kutatási területe: a magyar diplomácia története és a magyar kisebbségek és 
diaszpórák története Kelet-Európában a két világháború között. 

Soós Károly teológus, kánonjogász, nemzetiségi-nemzetpolitikai szakértő, a 
Márton Áron Társaság elnöke. Kutatási területei: a határon túli magyarság 
nemzetiségi helyzete, az egyház társadalmi tanítása és a kereszténydemokrá-
cia, illetve értékkonzervatív politika és közélet.

Várszegi Asztrik bencés szerzetes, püspök, pannonhalmi főapát.
Virt László szociológus, katolikus hittanár, Márton Áron életművének kutatója.




