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Bernáth lásZló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem filozófia szakán végzett, jelenleg 
az  ELTE Filozófiai Doktori Iskolájának doktorandusza az analitikus program kere-
tében. Főbb kutatási területe a metafizika, azon belül is a szabad akarat problémája. 
E-mail: bernathlaszlo11@gmail.com.

Boros Bianka a wuppertali Bergische Universitäten szerzett doktori fokozatot, disszertá-
ciója Selbstständigkeit in der Abhängigkeit. nicolai Hartmanns Freiheitslehre címmel jelent 
meg (Ergon Verlag, Würzburg, 2015). Jelenleg az MTA TKI posztdoktori kutató-
ja. Főbb kutatási területei: Nicolai Hartmann filozófiája, neokantiánus ismeretelmé-
let, réteg- és fokozati ontológiák. E-mail: borosbianka@gmail.com

Boros GáBor egyetemi tanár az ELTE BTK Filozófiai Intézetében, a Filozófiatudo-
mányi Doktoriskola vezetője. Fő kutatási területei a 17–18. századi filozófia, etika, 
az érzelmek filozófiája. Legutóbbi könyve A szeretet/szerelem filozófiája. Szisztematikus
történeti tanulmányok címen jelent meg az ELTE BTK és az ELTE Eötvös Kiadó 
gondozásában 2014-ben. Email: boros.gabor@btk.elte.hu
E-mail: sz-l@caesar.elte.hu.

meZei BaláZs a PPKE BTK professzora és kutatási igazgatója, számos monográfia, fordí-
tás és szerkesztett kötet fűződik a nevéhez. Legutóbbi munkája (Kenneth Oakes és 
Francesca Murphy társszerzőkkel): illuminating Faith: An invitation to Theology. New 
York, Bloomsbury, 2015. Előkészületben: radical revelation: a Philosophical approach. 
New York, Bloomsbury, 2016.

Pavlovits tamás (PhD, habil.) a SZTE Filozófia Tanszékének docense. Fő kutatási 
területe a 17. századi kontinentális filozófia, metafizika, etika és fenomenológia. Főbb 
publikációi: Le rationalisme de Pascal (Paris, Publications de la Sorbonne, 2007); Blaise 
Pascal. A természettudománytól a vallási apológiáig (Gödöllő, Attraktor, 2010); Mi egy em
ber a végtelenben? Pascalértelmezések (Budapest, Gondolat, 2014). Jelenleg a végtelen 
észlelésével kapcsolatos problémák kutatásával foglalkozik a kora újkorban. E-mail: 
pavlovits.tamas@gmail.com
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soós sándor (1971) főiskolai diplomáit A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán és az ELTE 
BTK történelem szakán szerezte, majd a Miskolci Egyetemen történészként végzett. 
A Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában szerzett PhD foko-
zatot 2014-ben. Kutatási területei: a zen buddhizmus filozófiája és története, a keleti 
vallások kutatásának története, a zen és a nyugati filozófia kapcsolata, keleti és nyuga-
ti misztika, a távol-keleti testfogalom sajátos elemei.

sZékely lásZló (PhD) az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa. 
Kutatási területei: a fizikai kozmológia története és filozófiai-ismeretelméleti háttere, 
a relativitáselmélet története és fizikai interpretációi, természettudomány és herme-
neutika, Thomas Kuhn tudományfilozófiája a legújabb kutatások tükrében. Az Albert 
Einstein válogatott írásai (Budapest, Typotex, 2005) című kötet szerkesztője.

takó ferenc az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Morál- és politikai fi-
lozófia programjának hallgatója. Kutatási területe a kínai bölcselet európai recepció-
története és szerepe különböző (eszme)történeti koncepciókban, különös tekintettel 
a német idealizmus történetfilozófiájára és Max Weber Kína-tanulmányára. Email: 
takoferenc@gmail.com.

Ujvári márta professzor emerita a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi 
Karán. Publikációi az analitikus metafizika témaköreiből kerülnek ki. Email: marta.
ujvari@uni-corvinus.hu.

várnai andrás (1948) a BME Filozófia és Tudománytörténeti Tanszékének nyugalma-
zott oktatója, az ELTE Filozófia Intézete ókori és Középkori Filozófia Tanszékének 
megbízott előadója. Kutatási területe a kínai filozófiatörténet, művelődéstörténet és 
tudománytörténet. E-mail: varnai@caesar.elte.hu.

vassányi miklós PhD (1969) filozófus, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. 
Kutatási területei: Schelling, Eriugena, Hitvalló Maximos, Ál-Areopagita Dénes, a vi-
láglélek-eszme, inka és eszkimó vallási jelenségek.

ZvolensZky Zsófia egyetemi docens az ELTE Filozófiai Intézetének Logika Tanszé-
kén. Kutatási területe: nyelvfilozófia, metafizika. Email: zvolenszky@elte.hu.


