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Bevezetés 

A következő diasoron a tanulmányokhoz, kutatáshoz használható, online is 

elérhető teológiai folyóiratokat mutatjuk be. 

Egy válogatást közlünk, igyekszünk a leggyakrabban használt periodikákat 

számba venni. 

 

 

 

 

Jó egészséget kíván a GFE Teológiai Könyvtára könyvtárosa! 



Deliberationes 

● A Gál Ferenc Egyetem folyóirata. 

● Megjelenik évente kétszer. 

● A megjelent számok elérhetők: 

https://gfe.hu/kiadvany-kategoria/deliberationes/ 

A 2020/2. szám tartalmából: 

„Az egyetértéstől a kis dolgok is nagyra 

nőnek” A Nemzeti Összetartozás évében 

a Trianon témakörben készült tanulmányok 
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Teológia - Theologia 

● 1934 és 1944 között Theologia címmel, majd 1967-től 

Teológia címen megjelenő, hittudományi folyóirat. 

● Történetéről itt olvashatunk 

● 1967-2016 közötti számok pdf formában elérhetők a 

Hungaricana adatbázisban 

● Az addig megjelent számok tartalomjegyzéke a 

MATARKA-ban 
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Vigilia 

● A folyóiratot 1935-ben alapították, kezdetben 

negyedévente, majd már havonta jelent meg, egészen 1944-

ig, amikor két év szünet után, 1946-ban indult újra. 

● Honlapján a részletes történetét is megismerhetjük 

● A megjelent számok archívuma (A megjelenés után 6 

hónappal találhatók meg az utoljára megjelent számok) 

 

 

 

https://vigilia.hu/
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=common/home


Pannonhalmi Szemle 

● Alcíme: évnegyedes folyóirat a magyar katholikus kultúra 

és a bencés szellem szolgálatára  

● 1926 óta jelenik meg,először 1944-ig, majd 1993-ban indul 

ismét újra 

● Honlapja 

● A számok egy része elérhető 

 

 

 

http://www.phszemle.hu/cikk/bemutatkozas.html
http://www.phszemle.hu/docstore/0.html


Communio 

● Alcíme: Nemzetközi katolikus folyóirat 

● Első évfolyama 1993-ban jelent meg. 

● Indulásáról itt olvashatunk 

● Tartalomjegyzéke a MATARKA-ban 

● 1993-2007 között megjelent számok itt érhetők el 
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Folia Theologica et Canonica  

● Előzményei: Folia Canonica :  review of eastern and western canon law és 

Folia Theologica : commentarium Academiae Theologicae Romano 

Catholicae a Petro Pázmány nuncupatae 

● A köteten található párhuzamos kötetszámozás az előzmények 

sorszámozásának folytatása 

● Az első szám 2012-ben jelent meg. 

● 2012 és 2017 között megjelent számok a Hungaricana-ban 

Folia Canonica 

Folia Theologica 
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Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 

● A folyóirat 1989-ben indult útjára 

● Évenként négyszer, két kötetben jelenik meg 

● Egyes számok terjes tartalma a kiadó honlapján 

● A megjelent számok tartalomjegyzéke a MATARKA-ban 
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Magyar Sion 

● Egyházi tudományos folyóirat 

● Évente kétszer jelenik meg 

● 2007-ben indult útjára 

● Elődje azonos címmel, 1863-1904 és 1934-1944 között jelent meg 

● A számok tartalomjegyzéke elérhető  a folyóirat honlapjáról és teljes tartalmuk 

is 
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Embertárs 

● Mentálhigiénés folyóirat 

● Évente négyszer jelenik meg 

● Az első szám 2003-ban jelent meg 

● A cikkek elérhetők 

https://jezsuitakiado.hu/tipus/embertars/


Jeromos Füzetek 

● Alcíme: biblikus-lelkipásztori, gyakorlati folyóirat 

● Első száma 1990-ben jelent meg 

● Megjelenés gyakorisága: negyedévente 

● A teljes szöveg elérhető 

 

http://www.biblia-tarsulat.hu/doctab/fuzetek.htm


Új Ember 

● 1945-ben alapított katolikus hetilap 

● Lapszámai elérhetők 

 

https://ujember.hu/lapszamaink/gsc.tab=0


www.gfe.hu 

/gal.ferenc.egyetem 
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