© Typotex Kiadó

A SZERZÕKRÕL

CSÁNYI VILMOS 1935-ben született Budapesten, 1958-ban végezte el az ELTE

kutatóvegyész szakát. 1970-ben kapta meg a biológiai tudományok doktora fokozatot molekuláris biológiai kutatásokért. 1973-ban nevezték ki professzornak
az ELTE Természettudományi Karára. Munkája nyomán alakult ki és fejlõdött az
Etológiai Tanszék. 1995-ben az MTA levelezõ, majd 2001-ben rendes tagja lett.
2001-tõl a Magyar Tudomány fõszerkesztõje. 2008-tól az ELTE professzor emeritusza.
Negyvenegy könyvet írt, közöttük az etológia egyetemi tankönyvét, tudományos publikációinak száma kétszáz körül van; ugyanennyi népszerûsítõ cikket írt,
és hasonló nagyságrendben tartott népszerûsítõ elõadásokat. 2005-ben befejezett
tudományos munkájának utolsó szakaszában humánetológiai problémákkal foglalkozott, az emberi viselkedés evolúciójának a beszélt nyelv kifejlõdése elõtti szakasza érdekelte. Ehhez a témához kitûnõ adatokat szolgáltatott a családi kutyák
viselkedésének vizsgálata. Ma már széles körben elfogadott, hogy a kutya mint
modell alkalmas az emberi viselkedésevolúció vizsgálatára, a világ számos vezetõ
laboratóriumában átvették a módszereit, és a kutyák vizsgálata a kognitív etológia gyorsan fejlõdõ ága lett. A témáról szóló könyvét több nyelvre lefordították.
Az utóbbi években szépirodalmi írásai jelentek meg: novelláskötetek, regények, eddig hat kötet.
Honlapja: web.t-online.hu/csanyi14/index.html.
Kötetei a Typotex Kiadónál: Van ott valaki? Válogatott írások (2000/2010);
Csányi Vilmos – Kampis György – Mérõ László – Pléh Csaba: Mindörökké evolúció
(2010, a Nexus Kiadóval közösen).
DEMETROVICS ZSOLT pszichológus, kulturális antropológus, egyetemi docens,
az ELTE Addiktológiai Tanszéki Szakcsoportjának vezetõje. Fõbb kutatási területei a szenvedélybetegségek epidemiológiája, különös tekintettel a rekreációs színtéren megjelenõ droghasználatra és a viselkedési addikciókra; a droghasználat
személyiségpszichológiai és családdinamikai prediktorai; a drogprevenció, illetve
a terápiás programok hatékonyságának monitorozása; a viselkedési addikciók
pszichológiai vonatkozásai.
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FORRAI JUDIT tanulmányait a Semmelweis Egyetem Fogorvos Karán, és az
ELTE BTK történelem és múzeológia szakán végezte. Fog- és szájbetegségek, valamint a társadalomorvostan szakorvosa, az SE Népegészségtani Intézetének do-

cense. Kutatási területei részben az orvostörténet irányába, részben a társadalomorvostan, a szociális medicina, ezen belül a szexológia felé mutatnak. Oktatási és
érdeklõdési köre a primer prevenciós és szociális tevékenység a különbözõ hátránnyal élõk között (fiatalok, nõk, értelmi sérültek, kisebbségben, állami gondoskodásban élõk, prostituáltak, melegek) intézményes és civil formában.
FÖVÉNYI JÓZSEF 1960-ban végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Ál-

talános Orvosi Karán. Tüdõgyógyászként kezdte, majd belgyógyászatból, endokrinológiából és diabetológiából szerzett szakképesítést. Kandidátus, címzetes
egyetemi docens, 190 szakcikk, 8 szakkönyv, 12 könyvfejezet, 18 betegoktató
könyv szerzõje. 1978–2001 között osztályvezetõ fõorvos volt a Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórházában, fõ mûködési területe a klinikai
diabetológia, a dietetika és a betegoktatás. Több hazai és külföldi szakmai társaság vezetõségi tagjaként funkcionált, számos szakmai kitüntetés tulajdonosa.
Nyugdíjba vonulása óta kórháza Diabetes Szakrendelésén dolgozik, és másfél évtizede a Dr.Info – Cukorbeteg Élet laikus egészségmagazin fõszerkesztõje.
MIKLÓSI ÁDÁM okleveles biológus, 1986 óta dolgozik az ELTE Etológia Tanszé-

kén. 2006-ban egyetemi docenssé való kinevezését követõen vette át a tanszék
irányítását. Az elmúlt húsz évben számos tárgyat oktatott, köztük kognitív,
neuro- és humánetológiát. Jelenleg három nemzetközi folyóirat szerkesztõbizottsági tagja, és több mint száz referált angol nyelvû publikáció szerzõje, illetve társszerzõje. Szintén ötven fölött van a hazai népszerûsítõ folyóiratok részére készített
írásainak száma.
Korábban az Etológia Tanszéken a paradicsomhalak etológiájával foglalkozott.
1994-ben kezdte meg Csányi Vilmossal és Topál Józseffel a jelenleg is folyó kutya-, illetve humánetológiai kutatásokat. A tanszéken létrehozott Családi Kutya
Program keretében Európában egyedülálló méretekben számos kutató, PhDhallgató és szakdolgozó vizsgálja egy évtizede a kutya viselkedésének aspektusait.
E kutatásokból nõtt ki a Kutyával az Emberért Alapítvány, melynek kuratóriumi
tagja.
Kötete a Typotex Kiadónál: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója (2010).
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UJFALUSSY DOROTTYA etológus kutató, szakdolgozatát az ELTE Etológia Tanszékén a kognitív térképek és térbeli kogníció témájában készítette, majd felvételt nyert az ELTE Biológia Doktori Iskolájába etológia témában. A tanszéken
töltött idõ alatt részt vett a farkasok és kutyák viselkedését tanulmányozó több
éves munkában, amelynek során két farkast és egy kutyakölyköt nevelt fel pár
napos kortól, és számos kísérletet végeztek közösen. Doktori tanulmányai során
a tárgyi világgal kapcsolatos mentális reprezentációkkal, konkrétan a számosság
és a tárgyállandóság reprezentációjával foglalkozott kutyák, farkasok és késõbb
varjúfélék esetében.
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