
Nagy	  érdeklődéssel	  és	  figyelemmel	  olvastam	  a	  Mérleg	  2008/4.	  számában	  Karl-‐Heinz	  Ohlig	  
professzor	  magyarra	  fordított	  tanulmányát:	  „Allah	  és	  a	  keresztény	  Isten”.	  Nem	  tudtam	  
abbahagyni,	  amíg	  végig	  nem	  olvastam.	  Fiatal	  mérnökként	  családommal	  1961–65	  között	  
Egyiptomban	  laktam,	  Kairó	  székhellyel,	  és	  innen	  repülővel	  utaztam	  sokszor	  Libanonba	  
(Beirút),	  Sziriába	  (Damaszkusz)	  és	  Irakba	  (Bagdad).	  Az	  egyiptomi	  kopt	  keresztények,	  akik	  
természetesen	  arabul	  beszélnek	  és	  akiknek	  templomait	  a	  Régi	  Kairóban	  meglátogattam,	  
Istent	  Allahnak	  hívják.	  A	  teológiai	  nyelv	  azonban	  ógörög	  és	  ott	  Theosz	  szerepel.	  Találkoztam	  
máltai	  mérnökkel,	  aki	  azt	  mondta,	  hogy	  a	  máltaiak	  katolikusok,	  de	  Istent	  Allahnak	  hívják	  a	  
máltai	  nyelven,	  ui.	  Málta	  hosszú	  ideig	  arab	  fennhatóság	  alatt	  volt.	  Érdekes	  volt	  
összehasonlítani	  a	  tanulmánynak	  a	  Korán	  Nikaia	  előtti	  szír	  teologiája	  részét	  a	  Korán	  Nikaia	  
előtti	  teologiája	  részével.	  Ezek	  szerint	  a	  Korán	  istenfelfogása	  nem	  új	  és	  nem	  sajátosan	  iszlám	  
eredetű.	  Sokkal	  nagyobb	  egyezést	  mutat	  azzal	  a	  szír	  keresztény	  teológiával,	  amelyet	  még	  
nem	  befolyásolt	  a	  Nikaiai	  Zsinat	  kettőségtana	  vagy	  a	  szentháromságtan.	  Igen	  érdekes	  volt	  a	  
tanulmánynak	  az	  első	  arab	  pénzérméket	  tárgyaló	  része.	  Ezek	  a	  pénzérmék	  még	  használták	  a	  
keresztény	  szimbolikát,	  a	  keresztet.	  A	  fentiekből	  azt	  a	  következtetést	  vontam	  le	  magamnak,	  
hogy	  a	  Korán	  istenfelfogása	  a	  korai	  kereszténységen	  alapul.	  Célszerű	  lenne	  a	  párbeszéd	  
létrehozása	  a	  két	  vallás	  között.	  Az	  1950-‐	  es	  évek	  végén	  és	  a	  60-‐as	  évek	  elején	  engem	  az	  
arabok	  –	  főképpen	  Egyiptomban	  –	  szívesen	  fogadtak.	  Jelenleg	  is	  vannak	  iszlám	  és	  kopt	  
barátaim.	  Az,	  hogy	  miért	  alakult	  ki	  ellentét	  a	  kereszténység	  és	  az	  iszlám	  között,	  egyéb	  
tanulmányt	  kíván.	  	  
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A	  Pontificium	  Collegium	  Germanicum	  et	  Hungaricum	  (Róma)	  magyar	  tagjainak	  csaknem	  
mindegyike	  kézhez	  kapta	  eddigi	  számaikat,	  nagy	  érdeklődéssel	  és	  munkájuk	  iránti	  őszinte	  
elismeréssel	  olvastuk	  mindannyian.	  Szomorúan	  vettük	  tudomásul,	  hogy	  az	  utóbbi	  időben	  
anyagi	  gondokkal	  küzdenek.	  Mi	  a	  jövőben	  sem	  szeretnénk	  nélkülözni	  a	  Mérleget,	  ezt	  a	  
tudományos	  szempontból	  annyira	  magas	  színvonalat	  képviselő	  folyóiratot.	  A	  magyar	  
könyvtár	  munkatársaként	  szeretném	  kérdezni,	  hogy	  mennyibe	  kerülne	  megrendelni	  ismét	  a	  
Mérleget,	  és	  ezt	  mi	  módon	  tehetjük	  meg.	  	  
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A	  Mérleg	  honlapról	  és	  az	  elmozduló	  blogból	  értesültem	  arról,	  hogy	  a	  Mérleg	  folyóirat	  
legutóbb	  esedékes	  számát	  nyomtatott	  formában	  anyagi	  okokból	  nem	  sikerült	  megjelentetni.	  
Természetesen	  egy	  csupán	  internetes,	  on-‐line	  folyóiratnak	  is	  megvan	  a	  létjogosultsága	  és	  
értelme,	  de	  azért	  ez	  nem	  ugyanaz,	  elég	  ha	  csak	  a	  könyvtárakra,	  a	  megőrzésre,	  és	  a	  
képernyőről	  való	  olvasásra	  hivatkozom.	  Ma	  a	  nyomdatechnika	  fejlődése	  révén	  lehetővé	  vált	  
kis	  példányszámú	  kiadványok	  megjelentetése,	  akár	  100-‐200	  példányban	  is.	  Amennyiben	  
továbbra	  is	  tervben	  van	  a	  nyomtatott	  megjelenés,	  jó	  lenne,	  ha	  olvasói,	  érdeklődői,	  előfizetői	  
összefogással	  ez	  megvalósulhatna,	  hisz	  tudom,	  hogy	  intézményes	  segítséget	  nem	  kapott	  a	  
folyóirat,	  és	  erre	  a	  jövőben	  sem	  nagyon	  lehet	  számítani.	  Tisztában	  vagyok	  vele,	  hogy	  a	  
szerkesztőség	  lehetőségeit,	  a	  folyóiratok	  anyagi	  helyzetét	  és	  az	  előfizetők	  számát	  Önök	  
ismerik	  jobban;	  levelem	  megírására	  csupán	  az	  késztetett,	  hogy	  nem	  szeretném,	  ha	  a	  Mérleg	  
eltűnne	  a	  magyar	  katolikus/keresztény	  folyóiratok	  nyomtatott	  kínálatából,	  hisz	  az	  a	  hang,	  
amit	  képvisel,	  teljességében	  egyedülálló	  itthon,	  magyar	  nyelven.	  Amennyiben	  a	  
szerkesztőség	  kapott	  hasonló	  tartalmú	  reflexiókat,	  azaz	  többen	  (sokan?)	  érdeklődnek	  a	  
folyóirat	  jövőjéről,	  szeretném	  hinni,	  hogy	  lehet	  valamit	  tenni	  az	  ügy	  érdekében.	  	  
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