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baLoGH LáSzLó Levente egyetemi docens a Debreceni Egyetem BTK Politikatudomá-
nyi Tanszékén. Fő kutatási területei az emlékezetpolitika, a politika és vallás kapcso-
lata és a 20. századi német politikai gondolkodás.
E-mail: balogh.laszlo@arts.unideb.hu

berei boGLárka (1998) jelenleg vallástudomány mesterszakos hallgató a KRE BTK-n. 
Korábban elvégezte ugyanitt a szabadbölcsészet BA-t filozófia specializációval. 
E-mail: berei.bogi@gmail.com

czétány GyörGy az ElKH TKI Kritikai Tanulmányok kutatócsoport tagja, óraadó tanár 
a PPKE BTK Filozófia Tanszékén, valamint a Testnevelési Egyetem Társadalom-
tudományi Tanszékén. Doktori tanulmányait az ElTE BTK Újkori filozófiatörténeti 
doktori iskolájában végezte. A disszertáció alapján megírt A transzcendentális illúzió 
keletkezése és története című könyve 2015-ben jelent meg a Cogito-sorozatban. 2019-ben 
két további könyve került kiadásra A transzcendentális probléma és A nagy narratívák 
összecsapása címen.
E-mail: czetany.gyorgy@gmail.com

Frazer-imreGH monika (1966) klasszika-filológus, italianista. A Károli G. Ref. Egyetem 
docense. Kutatási területe az újplatonikus filozófia és annak reneszánsz továbbélése.
E-mail: imreghmonika@gmail.com

Geréby GyörGy habilitált egyetemi docens, a Medieval Studies Department, Central 
European University, Bécs oktatója. Isaiah Berlin előadások, Corpus Christi College, 
Oxford, 2018; Keeley Visiting Fellow, Wadham College, Oxford, 2013, Fulbright 
Teach ing Fellow, Rutgers University, 2004. Fő kutatási területei a késő antik és kö-
zépkori filozófia és teológia története, valamint a politikai teológia és a vallásfilozófia.
E-mail: gerebygy@ceu.edu

HorvátH zoLtán az ElTE-n szerzett PhD fokozatot a Filozófiatudományi Doktori Is-
kola Újkori filozófia programján 2012-ben. Kutatási területei Kant gondolati fejlődé-
se, kapcsolódása egyes 17–18. századi filozófusokhoz, Kant etikája és annak funkciója 
a kritikai rendszerben.
E-mail: hozol130@gmail.com

HuoranSzki Ferenc (DSc) a Central European University, Bécs filozófia tanszékének 
professzora. Szűkebb szakterülete a metafizika egyes problémáira, elsősorban a mo-
dális metafizika és a természetfilozófia kérdéseire, valamint a cselekvés és racionalitás 
filozófiai elméletére terjed ki.
E-mail: huoransz@ceu.edu

kutrovátz Gábor (PhD) a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének docense. 
Fő kutatási területe jelenleg a csillagászat története.
E-mail: kutrov@filozofia.bme.hu
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Lautner Péter a PPKE BTK Filozófia tanszékén tanít antik filozófiát és modern etikát. 
Fő érdeklődési területe a késő antik episztemológia és etika, illetve – újabban – az 
arisztotelészi etika és politikaelmélet.
E-mail: lautner@btk.ppke.hu

oLay cSaba az ElTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. Kutatási területei: 19–20. századi kontinentális filozófia, egziszten-
cializmus, hermeneutika, politikai filozófia, Heidegger, Jaspers, Gadamer, Hannah 
Arendt, Frankfurti Iskola.
E-mail: olay.csaba@btk.elte.hu

PavLovitS tamáS filozófiatörténész, tanszékvezető egyetemi tanár az SZTE BTK Fi-
lozófia Tanszékén. Az Université de Paris-Sorbonne és a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora. Fő kutatási területe a kora újkori filozófiák és a végtelen fogalmával 
kapcsolatos filozófiai problémák. Eddigi könyvei: Le rationalisme de Pascal. Paris, Pub-
lications de la Sorbonne. 2007; Blaise Pascal. A természettudománytól a vallási apológi-
áig. Gödöllő, Attraktor. 2010; Mi egy ember a végtelenben? Pascal-tanulmányok. Budapest, 
Gondolat. 2013; A végtelen észlelése a kora újkorban. Budapest, Gondolat. 2020.
E-mail: pavlo@philo.u-szeged.hu

SomoS róbert az MTA doktora, egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Filozófia 
Tanszékén. Fő kutatási területei a görög patrisztika, az antik filozófia és a magyar 
filozófiatörténet.
E-mail: somos.robert@pte.hu

SzécSényi endre az ElTE BTK Esztétika Tanszékének egyetemi tanára és az Aber-
deeni Egyetemen működő Research Institute of Irish and Scottish Studies címzetes tu-
dományos munkatársa. Fő kutatási területe a korai felvilágosodás esztétikatörténete.
Fontosabb műveiről, tevékenységeiről lásd https://aberdeen.academia.edu/Endre-
Szécsényi.
E-mail: szecsenyi.endre@btk.elte.hu

szőnyi annaMária a KRE BTK-n végzett szabadbölcsész BA-n, illetve ugyanott vallás-
tudományi MA-n.

vaSSányi mikLóS (PhD, habil.) a KRE Szabadbölcsészet Tanszékének docense. Fő kuta-
tási területei az eszme-, a teológia- és a tudománytörténet.
E-mail: vassanyi.miklos@kre.hu

zSiGer ádám okleveles történész, jelenleg a Debreceni Egyetem BTK Humán Tudo-
mányok Doktori Iskolájának doktorandusza a Modern Filozófia Doktori Programban. 
Kutatási területe Hannah Arendt politikai filozófiája.
E-mail: zsiger.adam@gmail.com


