
SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

Idei első számunk elején szeretném tájékoztatni Olvasóinkat a Vallástudományi 
Szemle szerkesztőségében történt változásokról. Miután S. Szabó Péter – korára 
való hivatkozással – lemondott főszerkesztői megbízásáról, a folyóirat főszerkesz-
tői feladatait és felelősségét egy teljes évig a felelős szerkesztő, Horváth Orsolya 
hordozta a vállán. E rövid bevezetés élén mindenekelőtt neki szeretnék – a szer-
kesztőség nevében is – köszönetet mondani valóban áldozatos munkájáért! Teo-
lógus-filozófus kolléganőnknek a szerkesztés szerteágazó tevékenysége mellett ju-
tott ideje új főszerkesztő keresésére is, miután e tisztséget saját maga nem szerette 
volna vállalni. Több vallástudós megkeresése után fordult végül hozzám, aki nagy 
megtiszteltetésnek tekintem és köszönöm már a megkeresést is, azt pedig különö-
sen, hogy a Vallástudományi Szemle szerkesztősége és a Károli Református Egye-
tem vezetése támogatta felelős szerkesztőnk javaslatát. A szerkesztőségben történt 
továbbá egy másik fontos változás is: Szeiler Zsolt (PPKE BTK) más szakmai teen-
dői miatt már nem tudja vállalni a Recenziók rovat vezetését, így erre a feladatra 
Tamási Balázst (OR-ZsE) kértük fel, aki szívesen vállalkozott rá. Szeiler tanár úr-
nak is köszönjük hosszú évekig végzett munkáját!

A Vallástudományi Szemle e szerkesztőségi változások után is a hazai vallás-
tudomány minőségi publikációs fóruma kíván maradni. Vallástörténeti és orien-
talisztikai profilja mellett szeretné erősíteni vallásfilozófiai, valláselméleti és val-
láskritikai tematikáját, ezért szeretném e helyen kérni, felhívni a vallástudós és 
teológus kollégák mellett most különösen a filozófus kollégákat is új tudományos 
eredményeket tartalmazó kéziratok benyújtására. Vallásfilozófiai tematika alatt 
értjük különösen, de nem kizárólag a következőket: istenfogalmak, istenérvek, 
istenérvek kritikája, kinyilatkoztatás és racionalitás, filozófiai vallásfogalmak, fi-
lozófiai egyháztan, teodicea, ateizmus, vallás és morál, a miszticizmus filozófiai 
értelmezése, a vallási tolerancia filozófiai védelme stb.

Hasonlóképpen változás, hogy magyar nyelvű szövegek mellett várunk és köz-
lünk – C1-C2 szinten megfogalmazott – angol nyelvű tanulmányokat is, illetve a 
tanulmányok mellett könyvismertetéseket, -kritikákat, valamint konferenciabe-
számolókat magyar és angol nyelven egyaránt, mivel szeretnénk, ha folyóiratunk 
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a nemzetközi tudomány nyelvén is megszólalna. A Szemle angol címe Hungarian 
Journal of Religious Studies lesz.

Szeretnénk tovább erősíteni folyóiratunk lektorálási protokollját. A beküldött 
szövegeket a szerkesztőség ellenőrzi és anonimmá teszi, így küldi ki két anonim 
lektornak véleményezésre (double-blind peer review). Mint eddig is, a lektorok vé-
leményét közöljük a szerzővel, de a publikálással kapcsolatos végső döntést a szer-
kesztőség hozza meg. 

Mivel a Szemle minden száma PDF-formátumban közvetlenül letölthető az 
internetről, ezért megjelenésünk már most is open access jellegű. Ezúton is kö-
szönjük, hogy a teljes open access-minőség feltételeinek megteremtését a Károli 
Református Egyetem felső vezetése – különösen Dr. Czine Ágnes rektori teendők-
kel megbízott rektorhelyettes és Dr. Kurucz György rektorhelyettes – vállalta és 
támogatja. Amint ez a célkitűzés megvalósul, a Szemlét regisztráltatjuk olyan nem-
zetközi adatbázisokban is, melyekben a regisztráció feltétele az open access.

Miután folyóiratunk stíluslapjának megújítását tervezzük, ezért kérjük szerző-
inket, hogy az interneten elérhető korábbi példányokban lévő útmutatót legyenek 
kedvesek használni. A stíluslap a megújulása után terv szerint a Szemle honlapján 
lesz elérhető.

Jelen számunk fő rovata elméleti és történeti tanulmányokat, reflexiókat egy-
aránt tartalmaz a vallástudomány köréből. Érdekesség, hogy a rovat második része 
bepillantást enged egy új projekt: a Magyar Filozófiai Enciklopédia (főszerkesztő: 
Mezei Balázs Mihály) folyamatban lévő munkálataiba néhány vallási vonatkozá-
sú szócikk publikálása révén. Forrás rovatunk az indológia egy ifjú doktorának 
értekezéséből közli egy forrásszemelvény fordítását szanszkrit eredetiből. Disputa 
rovatunk ezúttal egy református püspök életművébe nyújt betekintést, valamint 
újraközli Hubay Péter tanulmány mélységű könyvkritikáját, mely előző számunk-
ban fonthibákkal jelent meg (amiért e helyen is a szerző elnézését kérjük!). Tudo-
mánytörténeti rovatunk a MTA–SzTE Vallási Kultúrakutató Csoport termékeny 
munkásságát mutatja be. Hírek és Recenziók rovataink bő magyar anyaguk mellett 
a vallástudomány nemzetközi műhelyeibe is elkalauzolnak, részben angol nyelven. 

A megújuló Szemle olvasóit a szerkesztőség nevében is köszönti
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