„Pázmány előadások”
Kutatási és tájékozódási irányok a kortárs szisztematikus teológiában
Előadássorozat meghívott vendégelőadókkal, PPKE HTK 2018. II. szemeszter

A „Pázmány előadások” sorozat alapvető feladatának tekinti bemutatni azokat a területeket, ahol a
mai szisztematikus teológia intenzív kutatásokat folytat és ahol új perspektívák megnyílására van
lehetőség. A kurzus célkitűzése, hogy egyfelől segítse a hallgatók tájékozódását a mai szisztematikus
teológiában; másrészt, hogy előmozdítsa az együttgondolkodást teológusok és filozófusok között. E
kettős célt úgy kívánja elérni, hogy a sorozat keretében meghívott teológusok és filozófusok tartanak
előadást egy-egy kurrens kutatási témában, melynek kompetens szakértői. Az előadásokat szakmai
vita, dialógus követi. A kurzus várható hozadéka, hogy elősegíti az együttműködést a Pázmány Karai
között – elsősorban a BTK Keresztény Filozófiai Intézetével –, de a hazai teológiai oktatás és kutatás
egyéb intézményeivel is. Az előadássorozat lehetőséget ad az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére is
egy-egy konkrét teológiai kérdés kapcsán.
A kurzus a HTK minden hallgatója számára különelőadásként felvehető. Különösen is ajánlott a doktori
iskola diákjainak, akik opcionális kurzusként teljesíthetik. Az előadássorozat nyitott más Karok és
teológiai intézmények hallgatói előtt is, akik intézményük szabályai szerint ismertethetik el a kurzus
lehallgatását. Az előadásokra és a szakmai beszélgetésekre szívesen látjuk más teológiai intézmények
és a PPKE Karainak oktatóit is.
Febr. 12. Török Csaba: A kortárs teológiai ismeretelmélet távlatai
Febr. 19. Görföl Tibor: Kortárs vallásteológiák
Febr. 26. Mezei Balázs: "Radical Revelation" – a kinyilatkoztatás filozófiai megközelítése
Márc. 6. (kedd) Baán István: A kortárs bizánci-ortodox teológia
Márc. 12. Ambrus Gábor: Vallási tapasztalat és technológiai világkép
Márc. 19. Martos Levente Balázs: Írásértelmezés és ökumenikus bibliafordítás
Ápr. 9. Szeiler Zsolt: Filozófia és teológia viszonyának kérdése a vallási tapasztalat értelmezése
kapcsán
Ápr. 17. (kedd) Hoványi Márton: Az ember nyelvi létmódja és a teológia. A teológiai hermeneutika
kérdései
Ápr. 23. Béres Tamás: Filozófia és teológia viszonyának értelmezése a kortárs protestáns
teológiában
Máj. 7. Válóczy József: Az ember identitásának kérdése a keresztény filozófiai antropológia
szemszögéből
Máj. 14. Tóth Beáta: A kortárs angolszász teológia kihívásai

Az egy órás előadást (14.00-15.00), szakmai beszélgetés követi (max. 30 perc).

