
E SZÁMUNKRÓL 
 
Sokadszorra is Olvasóink megértését kell kérnünk amiatt, hogy a Mérleg az 
eddigieknél is nagyobb késedelemmel lát napvilágot. Jelenlegi, 2008/4-es 
számunknak tavaly karácsony táján kellett volna megjelennie. Szűkös anyagi 
lehetőségeink nem tették lehetővé, hogy korábban adhassuk nyomdába.  
Amennyire megmagyarázható, annyira sajnálatos és igazolhatatlan is, hogy a magyar 
katolikus egyház vezetése nem támogatja több, mint négy évtizede töretlenül végzett 
munkánkat, amellyel az ökumenikus távlatú tájékozódás, a II. Vatikáni Zsinat óta 
felgyorsult szellemi mozgás, a társadalomtudományokkal párbeszédet folytató 
keresztény teológia legfontosabb nemzetközi eredményeit igyekszünk megismertetni 
az érdeklődőkkel. Vagyis mindazokkal, akik velünk együtt úgy vélik: nem a 
(korunkban kétségkívül sokakat vonzó) felekezeti folklór és nem is a politikai 
katolicizmus térségi hagyománya alapozhatja meg a keresztények társadalmi 
jelenlétének hitelét. Meggyőződésünk, hogy a ‘keresztény’ és a ‘katolikus’ jelző 
vulgarizálódásának elhúzódó korszakában a mindenkit megszólító krisztusi örömhírt 
csak a legszélesebb körű együttgondolkodás – mindenfajta kirekesztés, ellenkulturális 
bezárulás, ítélkező fölényesség és intézményi gőg határozott elutasítása –, az 
önértelmezés kritikai és az egyházi kommunikáció személyes mozzanatainak 
erősítése, valamint a keresztény múlttal és a jelennel kapcsolatos információk 
sokoldalúsága teheti hatékonnyá. Hiszen, amint „Élő hagyomány” rovatunkban a 
német származású brazíliai teológus, Paulo Suess fogalmaz, „a vallási szférában nem 
állnak készen – így az egyházban sem – más válaszok, mint amelyek a modernségben 
lelhetők fel. A modernség előtti mintákat követő  fundamentalizmus például, mely 
hajlik rá, hogy demokratikus, alkotmányos és racionális rendszereket tekintélyelvű 
magatartással és házi szentekre való hivatkozással helyettesítsen, bizonyosan nem 
kínálhat fel történelmi megoldásokat.”  
Hasonlóképpen az egyház történelmi hitelességének feltételei körvonalazódnak a 
kiváló magyar történész, Gyarmati György írásában, amely (füzetünk késedelmes 
megjelenését is érzékeltetve) egy 2009. tavaszán bemutatott, figyelemreméltó –
 Várszegi Asztrik  pannonhalmi főapát tanácsadói és narrátori közreműködésével 
készült – dokumentumfilmhez kapcsolódik. A szerző szerint a „Hitvallók és 
ügynökök” c. alkotás „elsődlegesen azt »kommunikálja» (…), hogy az egyház – 
intézményi elkülönülése ellenére is – ugyanolyan esendő, és esendőségében 
ugyanolyan sokféle, mint amilyenek mi vagyunk, mert reprezentánsai is közülünk 
kerülnek ki”. 
„Tanulmányok” rovatunk ezúttal a tudományok tág spektrumából válogat. A teológus 
Stephan Ernst a szabadság lehetőségéről értekezik az újabb agykutatások 
eredményeinek előterében. Karl-Heinz Ohlig a Korán és a korai kereszténység 
kapcsolatairól közöl érdekes hipotézist, Johannes Seidel  jezsuita természettudós 
pedig Teilhard de Chardin alapvető felismeréseit helyezi merészen új megvilágításba.  
 
Köszönjük előfizetőink hűségét. Kérjük mindazokat, akiknek lehetőségei 
megengedik, hogy adományaikkal is támogassák súlyos pénzügyi gondokkal küzdő 
folyóiratunkat.  
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