
A TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM KEZDETÉN
S. SZABÓ PÉTER

A Vallástudományi Szemle című folyóiratunk 2016-ban működésének tizenkettedik 
évfolyamát kezdi meg. Ennek az évfolyam-kezdetnek vannak olyan aktualitásai, 
amelyekről feltétlenül tájékoztatni szeretném a folyóirat olvasóit. Ezek az aktualitá-
sok lényegüket tekintve alapvetően pozitívak. Mindenekelőtt az tölt el bennünket 
megnyugvással, hogy – a folyóirat és a Károli Gáspár Református Egyetem sikeres 
pályázatai  révén – 2016-ra is rendelkezésre állnak azok az anyagi eszközök, me-
lyek lehetővé teszik, hogy négy magyar és egy angol nyelvű számot kiadhassunk.

Az angol nyelvű szám megjelentetéséhez a következőket fűzném hozzá. Volt már 
egy angol nyelvű számunk – Science of Religion in Hungary, Budapest, 2011. – de ez 
egyszeri kiadvány volt, a Nemzetközi Vallástörténeti Társaság Budapesten tartott 
konferenciájára készült. Most viszont egyre határozottabban azzal szembesülünk, 
hogy évről-évre folyamatosan készül a vallástudományt művelők műhelyeiben több 
színvonalas angol nyelvű írás, amelyeket érdemes megjelentetni. Egyértelműen a 
vallástudomány művelése nemzetközi folyamatába való bekapcsolódás igényéről 
van szó, amelynek folyóiratunk szívesen helyt ad, sőt ösztönöz. A hozzánk érkező 
írások egy része már megmérettetett valamilyen nemzetközi fórumon, más részük 
most készül erre, esetleg előmunkálat ilyen célokra. A folyóirat angol nyelvű száma 
így tehát egyfajta hídfőt képez, mely a vallástudomány nemzetközi áramába való 
bekapcsolódást segíti elő szerzőink számára. De egyben külföldi szerzők, tudósok 
írásai bemutatkozásának is színtere, hozzájárulva így egy széleskörű eszmecseréhez, 
tájékozódáshoz, esetleg vitához. Angol nyelvű számaink előzetes koncepciójában 
egyelőre évi egy szám megjelentetését tervezzük. Mivel ily módon egy-egy szám 
egy esztendő termését gyűjti össze, karaktere supplement jellegű, nincsenek külön 
rovatai, egyfajta összegzése a hazai kutatómunkának, annak nemzetközi tájéko-
zódását, diskurzusát is átfogva. Megjelenését is általában az év utolsó hónapjaira 
tervezzük. Reményeink szerint a Vallástudományi Szemle című folyóirat angol 
nyelvű számaival is elnyeri szerzőink és olvasóink tetszését és megfelelő színvo-
nalon elégíti ki a hozzá fűződő igényeket, elvárásokat.

A megnövekedett feladatok miatt bővítenünk kellett a folyóirat szerkesztőségét. 
Amint az az impresszumból is látható – kiadóink a KRE és a KRE BTK, valamint 
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a L’Harmattan Kiadó vezetésének javaslatára, a folyóirat Szerkesztő Bizottsága és 
Szerkesztősége egyetértésével – Horváth Orsolya egyetemi docens, a KRE BTK Sza-
badbölcsészeti Tanszéke helyettes vezetője főszerkesztő-helyettesként kapcsolódik 
be a folyóirat munkájába,  és ezzel egyidejűleg – Hoppál Mihály, Kovács Ábrahám 
és Mezei Balázs mellett – az angol nyelvű számok szerkesztésébe.  

Ennyit az új mozzanatokról, változásokról. A folyóirat egyébként továbbra is 
az alapvető célkitűzéseknek megfelelően folytatja munkáját. Mostani számunk 
némileg még a múlt évi folytatása. Csízy Katalin és Spannraft  Marcellina tanul-
mánya még a „károlis” számba érkezett. Veress Dávid tovább szélesítette az izlandi 
kereszténység kezdeteire irányuló kutatásait. Hírt adunk a Lélekenciklopédia című 
nagylélegzetű vállalkozás lényegéről, amelynek anyagai feltehetően a jövőben is 
megjelennek majd a folyóirat lapjain. Tervezzük a KRE műhelyeinek jellemzése 
után más egyetemek vallástudományi képzést végző műhelyei bemutatását is, 
Kustár György tanulmánya már ezt a törekvést tükrözi.
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TANULMÁNYOK
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