
A Vallástudományi Szemle új száma jelentős pozitív változások nyomán jelenik 
meg. A Tanulmányok rovat vezetőjeként megkezdte munkáját dr. Tóth Anna Judit. 
Egyetemünk vezetőségének támogatása folytán és főszerkesztő-helyettesünk, dr. Fü-
löp József, valamint szerkesztőségi titkárunk, Enesey Diána kitartó munkája révén 
folyóiratunk Tanulmányok rovatának minden cikke DOI-azonosítót (Digital Object 
Identifier) kapott. A Vallástudományi Szemle ‒ a kre.hu/vallastudomanyiszemle 
egyetemi honlapon kívül – online olvasható immár az Országos Széchenyi Könyv-
tár Elektronikus Periodika Adatbázisában (EPA), valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisában is 
(MATARKA). Ezenkívül megtettük az első lépéseket az egész világra kiterjedt előfi-
zetői bázissal rendelkező Central and Eastern European Online Library-be (CEEOL) 
való belépéshez is.

A Szemle helyzete az Egyetemen belül is változik. Folyóiratunk visszakerül a Böl-
csészettudományi Karra, így felelős kiadónk dr. Horváth Géza dékán úr. Eddigi 
felelős kiadóinknak, dr. Hanula Gergelynek és dr. Bársony Mártonnak ezúton is kö-
szönetet mondunk a folyóirat útjának egyengetéséért, folyamatos odafigyelésükért!

Közeli céljaink közé tartozik tudományos színvonalunk további emelése nem 
utolsósorban külföldi szerzők bevonása révén; ezzel összefüggésben az angol nyelvű 
közlemények számának növelése; valamint a vallási tematika filozófiai oldalainak 
hangsúlyosabb képviselete. Továbbra is szigorúan érvényesítjük azt a minőségbiz-
tosítási eljárásunkat, hogy minden beérkezett és a szerkesztőség által lektorálásra 
érdemesnek talált kéziratot két szenior vaklektorral, az érintett szakterület vezető 
szakértőivel véleményeztetünk, és ennek alapján hozunk döntést a publikálásról, 
a szükséges javításokról. Tapasztalatunk szerint ezáltal szinte minden cikk tudomá-
nyos színvonala érzékelhetően emelkedik, mire a lap nyomdába kerül.

Jelen számunk tanulmányai elsősorban, de nem kizárólag a késő antik és a (késő) 
középkor időszakába eső témákat tárgyalnak. Tóth Anna Judit a VI. századi Pro-
kopios egyik művének kelta túlvilághittel kapcsolatos passzusát értelmezi kiterjedt 
vallástörténeti kutatással. Vassányi Miklós cikke a szintén késő antik Ál-Areopagita 
Dénes fő műve, az Isten nevei egyes részeinek filozófiai értelmezésére vállalkozik. 
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Tóth Richárd egyháztörténeti kutatása középkori körmenetek rendtartását vizsgál-
ja források igen széles körének bevonásával. Frazer-Imregh Monika a megjelenés 
előtt álló nagyszabású Marsilio Ficino-fordításához közöl kísérő tanulmányt, illetve 
a Forrás rovatban szemelvényt a De vita fordításából. Suszta Laura tanulmánya a nők 
és a vallás tematikáját tárgyalja a denesuliné kanadai szubarktikus őslakos nem-
zetnél, egy XVIII. századi forrás alapján. A sort végül Szilárdi Réka újpogányság- 
fogalommal kapcsolatos valláselméleti tanulmánya zárja.

Forrás rovatunk Marsilio Ficino-, illetve John Locke-szemelvényeket közöl 
(a De vita, illetve a The Reasonableness of Christianity című szövegekből), míg a Dis
puta lényegileg önálló tanulmányt tartalmaz Adamik Tamás tollából Poitiers-i Szent 
Hilarius himnuszairól. Ugyanígy önálló tanulmánynak tekinthető a Műhely rovat 
első eleme, Czakó István ismertetése a Kierkegaard Research elnevezésű kutatási 
enciklopédiáról. Fejérdy András beszámolója ugyanitt egy jelentős egyháztörténeti 
projekt célkitűzéseit mutatja be. A Hírek angol és magyar nyelven számol be a vallás-
tudomány jelenléti és online eseményeiről, a Recenziók filozófiai, judaisztikai, ke-
resztény és távol-keleti témákkal kapcsolatos könyvek megjelenését követi nyomon. 
– Jó olvasást kíván

Vassányi Miklós
főszerkesztő


