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A 2017 évi 4., azaz utolsó számunkat tartja kézben a kedves olvasó. Kétségtelen, 
hogy ez az év nem volt szokványos, kiemelkedően fontos karaktert biztosított neki 
a reformáció kezdete 500 évfordulója. Olyan vallásfejlődési folyamat indult el fél 
évezreddel ezelőtt, ami döntő fontosságú a kereszténység életében, és melynek 
hatásai igen mélyrehatóak és szerteágazóak. Nagyon nehéz lenne ezt a hatásrend-
szert csak megközelítőleg is áttekintő jelleggel jellemezni. Tettünk kísérletet erre 
tavalyi utolsó és idei számainkban, de a jövő évi számaink is tartalmaznak majd 
ilyen témájú írásokat. Külön rovatot indítottunk A reformáció jegyében címmel, 
de jellegének megfelelően a többi rovatunk is szolgáltatott adalékokat a reformáció 
lényege és hatása megismeréséhez. Közöltünk egyházi vezetőkkel készült interjú-
kat, igyekeztünk követni a keresztény, benne a protestáns missziós munkát a világ 
távoli tájain, igyekeztünk tudósítani a nagy reformátorok munkásságát bemutató 
kulturális és művészeti alkotásokról, felvillantani fontos jellemzőket a protestantiz-
mus jegyében indult vallási közösségekről, egyházakról, pillanatképeket, korabeli 
jellemzőket bemutatni a protestantizmus történetéből. De természetesen csak 
annyit, amennyi lehetőségeinkből adódóan tőlünk telt, tudva azt, hogy mindez a 
legjobb esetben is csak ízelítő, néhány csepp a tengerben, de remélve, hogy a közölt 
írások érdekesek, lényegesek, fontosak.

De az év domináns karakterét adó tartalom bemutatása mellett további cél-
jainkból adódó feladatainknak is igyekeztünk megfelelni. Tudósítottunk a tudo-
mányág akadémiai szintű eseményeiről, székfoglalókat és laudációkat közöltünk, 
hírt adtunk akadémiai doktori cím elnyerésére beadott disszertáció védéséről. 
Neves tudósok tartalmas írásainak közlése mellett lehetőséget nyújtottunk fiatal 
kutatóknak. doktoranduszoknak, egyetemi hallgatóknak első elismert munkáik 
közreadásához, e számunkban is az OTDK országos döntőin díjazott dolgozatok 
szerzőinek, és a történelemtudományban tudományos fokozatot szerezni kívánó 
doktoranduszok írásaival találkozhatnak olvasóink.

Tájékoztatási feladatunkat is megkíséreltünk eleget tenni, rendelkezésünkre 
álló kereteink között. Beszámoltunk a vallástudomány keretében rendezett, vagy 
ahhoz valamiképp kapcsolódó konferenciák, tudományos tanácskozások mun-
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kájáról. Idei négy számunkban tizenkét tudományos rendezvényről számoltunk 
be, e számunkban a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata, az 
Országos – rabbiképző Zsidó Egyetem (Or-ZSE) és a Keresztény – Zsidó Társaság 
által szervezett konferenciákról. Idei négy számunkban tizenöt recenziót közöl-
tünk, e számunkban négyet, ezekkel igyekeztünk felhívni olvasóink figyelmét a 
vallástudományi témájú könyvkiadás új érdekes és értékes kiadványaira. 
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