
LECTORI SALUTEM!

A Vallástudományi Szemlét 2015-ös megújulásakor, működésének tizenegyedik esz-
tendejében a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara fogadta 
be. Az elmúlt hat év visszaigazolta az akkori dékán, Sepsi Enikő köszöntő szavait, 
aki e változásban a stabilitás megteremtését látta. Vassányi Miklós főszerkesztő meg-
tisztelő felkérésére „helyben lévő” károlis oktatóként örömmel vállaltam el a Szemle 
főszerkesztő-helyettesi feladatát. Bízom benne, hogy a főszerkesztőt nemcsak a sok-
éves és több alkalommal is szorossá vált munkakapcsolat ösztönözte erre a felkérésre, 
hanem az a közel kéttucat magyar, német és angol nyelvű tanulmánykötet is, melyek 
szerkesztési feladatait elláthattam. Érintettségem és érdeklődésem azonban nem csak 
a szerkesztőé. Magam is értékes felfedezéseket tehettem a vallástudomány területén, 
amikor néhány évvel ezelőtt hosszabb tanulmányban foglaltam össze a germán lélek-
fogalommal és vallási világnézettel kapcsolatos kutatásaimat.

A korábbi felelős szerkesztő, Horváth Orsolya a szerkesztőbizottságban egyen-
geti tovább a folyóirat sorsát. Szintén a szerkesztőbizottsághoz csatlakozott Frazer- 
Imregh Monika reneszánszkutató és klasszika-filológus, aki a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Orpheus Noster című eszme-, vallás- és kultúrtörténeti folyóiratának 
a főszerkesztője. További személyi változás, hogy Pecsuk Ottó helyett – akinek több-
éves munkáját ezúton is köszönjük! – Tóth Anna Judit bizantinológus és klasszika-
filológus lett Tanulmányok rovatunk új szerkesztője. Valamennyiüknek eredményes 
és sikeres munkát kívánunk a Szemle berkeiben!

Folyóiratunk helyzetének további stabilizálását jelenti egyre határozottabb open 

access jellege, ennélfogva mind szorosabb bevonása a nemzetközi tudományosság-
ba. Az elmúlt hónapok további fejleményei szintén technikai természetűek. A Károli 
Gáspár Református Egyetem jóvoltából működő honlapunkon (kre.hu/vallastudo-
manyiszemle) kéziratok feltöltésére alkalmas felület és az ennek hátteréül szolgáló 
adatbázis kialakításán dolgozunk, sőt előkészítettünk egy új, reményeink szerint 
egyszerűbb, átláthatóbb stíluslapot is. Ezen újításoktól nemcsak a szerkesztői munka 
megkönnyítését reméljük, hanem elsősorban minőségbiztosítási garanciákat, azaz 
a kéziratok, illetve a lektorálás még szorosabb nyomon követését, valamint a még fi-
gyelmesebb szöveggondozást.
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Jelen számunkban az első tanulmányt jegyző Péntek Dániel a Seol térbeliségéhez, 
hely voltához kötődő passzusokat tekinti át a Héber Bibliából filológiai és kozmoló-
giai szempontok érvényesítésével, valamint összevetésben Christoph Barth klasszi-
kus és Kathrin Liess újabb keletű értelmezéseivel, és azzal a kérdéssel is számot vet, 
hogy a források alapján felfedhető-e az ótestamentumi alvilág szerkezete. Magdus 
Tamás Ceres istennő kultuszának rekonstruálására vállalkozott, és számos példán 
keresztül bemutatta, hogy az istennő alakja és a hozzá kapcsolódó rítusok milyen 
szerteágazó módon alakították a rómaiak életét és mindennapjait. Réfi Oszkó Dá-
niel szintén a római antikvitás korában vizsgálódott egy alapvető fontosságú állam-
igazgatási dokumentum kapcsán, melynek kultusztörténeti értékelése után felmérte 
vallástörténeti vonatkozásait is. Kisnémet Fülöp a korai szerzetesi életrend kialakítá-
sát és megszervezését mutatta be a monostori élet és a külvilág kapcsolata tükrében 
és keleti–nyugati monostori szabályzatok segítségével. A gyakran szigorú korlátok 
közé, cellamagányba szorított szerzetesi élet végső igazolását a szív csendjének meg-
őrzésében és az Isten-keresésben látja. Székely Tamás Canterburyi Anselmus írásait 
vette szemügyre, azokban főként az önalacsonyítás motívumát vizsgálva, a tanulsá-
gok levonásával pedig még egy napjainknak szóló kitekintésre is sort kerített. Vége-
zetül Iványi Márton az iszlám ezoterikus elemeivel foglalkozó tanulmánya kiváltkép-
pen a síita taqiyya ezoterikus gyökereit (mint amilyen a titkos tudás megőrzése vagy 
a rejtőzködő imám tana) és gyakorlatát mutatja be történeti, illetve politikai perspek-
tívából, de más vallásokkal való összevetésben is.

Keserű Péter egy bázeli peregrinus diák, Horváti Békés János héber nyelvű üd-
vözlőversét közölte Forrás rovatunkban, míg a Disputában Kocsis Péter a migrációs 
válság tanulságai nyomán, tudománymódszertani és hermeneutikai alapokra helyez-
kedve fogalmazott meg keresztény (protestáns) vallásteológiai álláspontot a pluraliz-
mus kérdésében; Gimesi Zsuzsa pedig Ravasz László református püspök életművére 
és lelkiségére emlékezett és emlékeztetett. A tudománytörténeti rovat a vallástudo-
mány debreceni illetőségű műhelyeit és szereplőit vonultatja fel gazdag lajstromával. 
– Új lapszámunkhoz jó olvasást kíván
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