A vallásfogalmak sokfélesége
Vallástudományi konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karán a Szabadbölcsészet Tanszék és a Szegedi
Tudományegyetem Vallástudományi Tanszéke szervezésében
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Reviczky utcai
épületében 2011. november 11-12-én zajló rendezvény a Magyar Tudomány Ünnepéhez
kapcsolódó egyetemi események sorába illeszkedik. A meglehetősen színes programot alkotó
előadások három nagyobb téma köré csoportosíthatók: az egyes szaktudományokban
alkalmazott vallásfogalmak; valamely vallás, egyház vagy hitéleti irányzat (ön)definíciója;
egyes kiemelkedő gondolkozók által megalkotott vallásfogalmak.
A rendezvényt Dr. Sepsi Enikő a KRE BTK dékánja nyitja meg. A konferencián
résztvevők között lesz olyan előadó, aki a maga által kimunkált fogalmi bázison a filozófiai
vallásdefiníció lehetőségét kutatja (Mezei Balázs). Mások a vallásnak a régészettudományban
(Gresz Ágnes), a kulturális antropológiában (Lovász Irén), vagy az összehasonlító
vallástörténetben (Siklósi István, Sarnyai Csaba Máté) meghonosodott, vagy éppen formálódó
fogalmát mutatják be. Egy közreműködő a modern jogtudományban használatos, illetve a
magyar vallásgyakorlás jogi szabályozás alapjául vett vallásfogalmat vizsgálja (Rixer Ádám).
Sok tanulsággal kecsegtető hozzájárulás szól „a szegények apostola”, Joseph Wresinski
szellemi portréján keresztül a cselekvő szeretet gyökereiről a vallásfelfogásban (Kakusziné
Kiss Gabriella). Olyan kontribúciókat is hallhatunk, amelyek egyfajta komplex, önálló
módszertanú vallástudomány nézőpontjából, a legkorszerűbb nemzetközi kísérleteket
folytatva keresik a vallás pontos és árnyalt meghatározását (Máté-Tóth András, Szilárdi Réka,
Hartmut Zinser). Két előadás annak jár utána, hogy a buddhizmus a szó milyen értelmében
tekinthető vallásnak (Soós Sándor, Porció Tibor). Egy ugyancsak izgalmasnak ígérkező
megszólalás a vallási párbeszédnek az egyes vallások önmeghatározására gyakorolt hatását
veszi górcső alá (Nagypál Szabolcs). Elgondolkozhatunk azon, hogy a különböző korok
hallucinogén anyagokat felhasználó közösségi rituáléi beleférnek-e a vallás fogalmába (Móró
Levente), és megismerkedhetünk nem csak a mai szabadegyházak (Rajki Zoltán - Szigeti
Jenő), hanem az ókori gnózis (Ötvös Csaba) önmeghatározásával is. A gondolkodástörténeti
vizsgálódások sorában egy-egy előadás tárgyalja a görög irodalomban felbukkanó
vallásfelfogás egy aspektusát (Kopeczky Rita), Lactantius, ókeresztény teológus és Marsilio
Ficino, illetve Pico della Mirandola reneszánsz filozófusok valláskoncepcióit (Kendeffy
Gábor, Imregh Monika), Lessing Bölcs Náthánjának a témát érintő tanulságait (Klemm
László), Hegel megkülönböztetését hit és vallás között, valamint olyan kiemelkedő, bár nem
összemérhető hatású huszadik századi gondolkozók vallásfogalmát, mint Rudolf Kassner és
Northop Frye (Fülöp József, Tóth Sára).
A szervezők szándéka az volt, hogy a két vallástudományi profilú tanszék közötti
együttműködés megindításán és a két egyetem szellemi kapacitásának mozgósításán túl a
legkülönbözőbb hazai tudományos műhelyek képviselőit vonja be a diszkusszióba. Az
előadók a Szegedi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem mellett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a
Debreceni, a Miskolci és a Pannon Egyetem, valamint a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
oktatói, PhD hallgatói közül kerülnek ki. Díszelőadóként Hartmut Zinsert, a berlini Freie
Universität Vallástudományi Tanszékének tanszékvezető professzorát, a diszciplína
nemzetközileg nagyra becsült képviselőjét köszönthetik.
A rendezvény a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói, különösen a bölcsészek
és teológusok között tovább erősíti és mélyíti a vallástudomány iránti érdeklődést. A
konferencia távlati tudományos célja, hogy egy konkrét téma körüljárásán és megvitatásán

keresztül, ha szerény mértékben is, de hozzájáruljon annak kikísérletezéséhez, létezhet-e
egységes tematikájú és módszertanú vallástudomány, vagy inkább több, egymással
dialógusban lévő diszciplína eleven hálózatáról kell beszélnünk.

