
A ΑΓΙΟΝ könyvek elé  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tanácsa — 2012. 
március 22-i ülésén —, majd a Kar dékánjának fölterjesztése alapján az Egyetem 
szenátusa — 2012. május 21-i ülésén — jóváhagyta az ELTE BTK Vallástudományi 
Központjának szervezeti és működési rendjét, s ezzel létrehozta a kari vallástudomá-
nyi oktatás és kutatás összehangolására szánt szervezeti egységet.  
 A Kar — a hosszú idő óta folyó, nemzetközi szinten is jelentős kutatástörténeti 
előzményekre és az ún. szent nyelvek, nagy vallási kultúrák különböző tanszékeken 
folyó oktatására építve, fölismerve a vallásoknak a mai világtörténeti folyamatokban 
való fontosságát — az ún. „bolognai” rendszer keretében 2006 óta működteti az 
önálló BA- (minor) szakirányt, 2011-ben pedig elindult a vallástudomány mester-
képzési szak is. 
 Kivételes helyzetben van az intézmény: valamennyi nagy, időben és térben kiter-
jedt vallási kultúrát (az ún. világvallásokat), de számos más, helyi jelentőségű törté-
neti és mai vallást mélyen ismerő oktató-kutatóval rendelkezik, továbbá az egyetem 
több karán működnek olyan oktatók, illetve alumnusaink más intézményekben, 
akik a vallási jelenség további aspektusaival foglalkoznak s akik bekapcsolódhatnak 
a kari oktatásba-kutatásba. 
 A Kar vallástudományi (vallástörténeti, egyháztörténeti és hasonló) műhelyei ré-
gebben is számos szakmai fórumot, konferenciát rendeztek, illetve ilyeneken vettek 
részt. A szervezett vallástudományi képzéshez kapcsolódva azonban elindultak a több 
tanszékre-intézetre kiterjedő és további, általában az ELTE-hez kapcsolódó kutatók 
részvételével rendezett konferenciák. Közülük az első az Egyetem és a Kar alapítása 
375. évfordulójának alkalmából rendezett ünnepségsorozat keretében, 2010. novem-
ber 9-én ment végbe „A liturgikus gondolkodás alakzatai Pázmány Péter korában — 
Ritualia I.” címmel, majd a második a 2011. szeptember 22–23-án megrendezett, 
Conversio című konferencia volt, amelynek anyagát ez a kötet tartalmazza, és amely 
mind a résztvevők igen nagy számával, mind az előadások színvonalával bizonyította, 
hogy a Bölcsészettudományi Kar oktatási-kutatási profiljának szerves része a vallás-
tudományi tematika az amerikanisztikától kezdve az irodalomtudományig, a nép-
rajztól a művészettörténetig, az arabisztikától a vallásfilozófiáig, a történettudomány-
tól a liturgikáig. Az előadók jelentős többsége a Kar jelenlegi vagy hajdani oktatója, 
kisebb részük a Kar régebbi vagy jelenlegi hallgatója volt. Néhány további előadót 
és szekcióelnököt a Karral kapcsolatban álló különböző vallási felsőoktatási intéz-
mények és Egyetemünk vezető személyiségei közül kértünk föl, de többnyire ők is 
a Kar alumnusai.   
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Azzal a reménnyel indítjuk útjára a AGION könyvek sorozatát, hogy a magyar-
országi vallástudomány, mindenekelőtt a karhoz kötődő vallástudományi esemé-
nyek és a kari kutatás egyik jelentős publikációs fóruma lesz. 
A sorozatcím Rudolf Ottónak a modern vallástudományt meghatározó, alapvető 

művére utal, tehát a vallások alapos ismeretét empátiával és az elvonatkoztatás ma-
gas fokán kívánjuk közvetíteni. A AGION könyvek sorozata — tudományos és ok-
tatási haszna mellett — szolgáljon tágabb körben is az emberi kultúra eme fontos 
részének szakszerű bemutatására, legyen a vallási kultúrák iránti tolerancia, vagy ami 
több: a mély megismerésen alapuló megbecsülés munkálója! 
 
2013. szeptember 1. 
 

      dr. Dezső Tamás, dékán 
 


