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A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja mint 
a Vallástudományi Szemle felelős kiadója, egyetértésben a lap főszerkesztőjével 
és a L’Harmattan Kiadóval, a 2016-os év tavaszi szemeszterének vége felé kért fel 
a feladatra, hogy főszerkesztő-helyettesként segítsem a Vallástudományi Szemle 
munkáját. E megoldással a folyóirat szerkesztősége és szerkesztőbizottsága is 
egyetértett, amit ezúton is köszönök.

Örömmel, ám némi aggodalommal mondtam igent a megtisztelő felkérésre. 
Egyrészt mert végső soron nem a több oldalról érkező támogatás, hanem az 
elkövetkező időszakban a folyóiratért mint vallástudományi műhelyért végzett 
munkám igazolhatja majd csak jelenlétemet. Másrészt mert a belépésem szakmai 
szempontból kérdéseket vethet föl. Hiszen ez idáig nem voltam a szó szoros értel-
mében vett vallástudományi szakmai közösség aktív tagja, és nem voltam felelőse 
egyik rovatnak sem a Szemlében.

Ezt a helyzetet azonban hadd tekintsem előnynek! Mindezen tényezők remé-
nyeim szerint éppen hogy elősegíthetik azt a csodálkozó, gyermekinek nevezhető 
magatartást, amely magában hordozza a tanulásra és – egyúttal – a cselekvésre 
való készséget, a régi iránti tiszteletet éppúgy, mint az újra való nyitottságot. Fi-
lozófusként és teológusként azonban nem tagadhatom, hogy jómagam a Vallás-
tudományi Szemle arculatának az elméleti vonását igyekszem erősíteni – nem a 
történeti rovására, hanem a történeti mellett –, amely képes mind határozottabban 
a jelenre, a kortárs, zajló fejleményekre is fókuszálni.

Nem hiszem, hogy lehetséges elfogulatlan vallástudomány. Abban a vallástu-
dományban hiszek, amely elfogulatlanságra törekszik, és eközben folyamatosan 
refl ektál saját működő előfeltevéseire, amennyire csak tud. Úgy vélem, ebben a 
beállítódásban lehetséges szólni úgy, hogy mondjunk valamit, ugyanakkor pedig 
ebben a mondásban toleránsak is legyünk a mást mondókhoz.

Sok társamhoz hasonlóan szóérzékeny emberként fuldoklom a gondolatot 
nélkülöző, sokszor fölösleges szavak terhétől. Azt szeretném, ha a Vallástudomá-
nyi Szemle a jövőben is olyan orgánum lenne, amelyre a bennünket körülvevő 
szóáradatban is érdemes fi gyelni. Ezért egyik feladatomnak tekintem, hogy a 

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   5Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   5 2016.06.22.   10:46:232016.06.22.   10:46:23



6 Vallástudományi szemle 2016/2

Szemle lektorált folyóiratként való további működését segítsem, többek között a 
tanulmányok előzetes véleményezésére szolgáló egységes, gördülékenyen hasz-
nálható szempontrendszer bevezetésével, amely ugyanakkor nem gátolja, hanem 
ellenkezőleg: támogatja az újszerű megközelítéseket és kutatási témákat. 

A dialógus jelleget szem előtt tartva szeretném, ha egyre inkább tapasztalhatná 
az Olvasó, hogy ő is részese a lapnak. Tisztelettel várjuk a véleményeket, hozzászó-
lásokat, minden építő kritikát, és megköszönjük Olvasóinknak, ha beszámolókat 
küldenek általuk fontosnak vélt, releváns eseményekről, hogy e lap hasábjain 
tegyék közzé szellemi élményeiket. Hogy az Olvasóinkkal, kutatóközösségünkkel 
való kapcsolat mind intenzívebb és egyszerűbb legyen, sőt hogy új érdeklődőket 
vonjunk be szellemi műhelyünkbe, úgy vélem a lap világhálón való megjelenésére 
különös gondot szükséges fordítani.

A folyóirat működtetésében igyekszem progresszív szemléletet képviselni. Ami 
azt jelenti, hogy szeretném, ha nem csak befogadni tudnánk írásokat, hanem elébe 
is tudnánk menni reménybeli szerzőinknek konkrét témafelvetésekkel, akár egy 
aktuális eseményhez, akár egy évfordulóhoz kapcsolódva.

Sok más gondolat is felmerült bennem a Vallástudományi Szemle kapcsán. 
Tudjuk, hogy ma a hazai tudományos folyóiratok rendszerint nincsenek könnyű 
helyzetben. A KRE BTK befogadta a Vallástudományi Szemlét, és ezzel megterem-
tette a lap működéséhez szükséges alapfeltételeket. Ám egy folyóirat mindig attól 
igazán jó, ha eleven szellemi műhely is egyben, ehhez pedig több kell az alapfelté-
teleknél, sőt az egy intézmény égisze alatt működő szakmai közösségnél is. Abban 
bízom, hogy a Vallástudományi Szemle színvonalas működéséért eddig is fáradozó, 
intézményi kereteken átívelő alkotóközösségének tagjai között tovább erősödhet a 
nyílt és – amennyire lehetséges – rendszeres együttgondolkodás, amelynek során 
egymást is inspirálva formálhatjuk e jeles szakmai műhely arculatát.

Főszerkesztő-helyettesként a lap további kiegyensúlyozott működéséért kívá-
nok dolgozni, egyúttal azonban olyan tartalomért, amely nem hagy nyugtot az 
olvasónak – ami az Isten-ember viszony kérdését illeti.
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