
E SZÁMUNKRÓL 

 

A Mérleg új, összevont számát abban a reményben adjuk közre, hogy a 2009-es év nyomasztó 

nehézségei után sikerül ismét megteremtenünk lapunk folyamatos működésének feltételeit, és 2010-

es számainkat – az előző, csonka évfolyam után – hiánytalanul megjelentethetjük. Az ismétlődő 

megkésettség, amelyért ezúttal is kérjük olvasóink megértését, derűlátásunkat kétségkívül 

indokolatlannak tünteti fel. Ezzel együtt bízunk benne, hogy előkészületben lévő 2010/3-4-es számunk 

is hamarosan napvilágot láthat, és hogy a 2011-es évfolyammal nem kell újabb évet csúsznunk. 

Finanszírozási nehézségeink közvetlenül összefüggenek azzal a ténnyel, hogy a Mérleg az egyetlen 

magyar sajtótermék, amely a nézőpontok és vélemények eredendő sokfélesége jegyében, az 

elmélyült elemzés igényével, a kritikai állásfoglalás szabadságát természetesnek tekintve tájékoztat a 

tág értelemben vett katolikus hagyomány folyamatairól és ezek tudományközi vonatkozásairól. 

Egyházi támogatás híján vállalkozunk olyan feladatra, amely épp azáltal egyházi szolgálat, hogy nem 

monologikusan, hanem a lehető legszélesebb körű párbeszéden munkálkodva igyekszünk –

 lehetőségeink mértékében – számot adni a keresztény valóságértelmezés nyitott kérdéseiről. Ezúton 

is megköszönjük azt a segítséget, amely lehetővé teszi 2010-es évfolyamunk létrehozását, és 

amelynek forrásait lapunkban más helyütt feltüntettük. 

Összeállításunk első tanulmánya a keresztény teológia egyik, mindmáig alapvető fontosságú és nem 

csupán szakkutatókat lelkesítő problémáját járja körül: hogyan és milyen várakozásokkal 

közelíthetünk történeti távlatban a keresztény hit forrásvidéhez? „Jézus, az ismeretlen ismerős” című 

fejtegetésében a kiemelkedő francia bibliatudós, Daniel Marguerat egyebek közt így ír a kezdetekről: 

„a vallások világában a kereszténység egyedi szerepet tölt be: az Úr, akiről beszél, egy másik vallás, a 

judaizmus követője volt, s nem is állt szándékában, hogy kilépjen a zsidóságból. (…) A szétválás 

legalább négy évszázadig tartott, s a keresztényeket a zsidókhoz fűző, tápláló kapcsolatok nem 

hirtelen szakadtak meg.” Szintén a történettudomány eszközeivel, de a közelmúltra és a jelenre 

összpontosítva számol be a neves svájci kutató, Urs Altermatt és munkatársa, Franziska Metzger a 

katolikus közösségek és a tágabb társadalmi környezet szellemi csereviszonyának különféle 

aspektusairól, ill. ezek vizsgálatának újabb eredményeiről. „A művelődés- és társadalomtörténeti 

tájékozódású katolicizmus-kutatók érdeklődésének középpontjába nyelvterülettől és országtól függően 

az ún. katolikus miliő, a katolikus gondolat- és életvilágok, valamint a katolikus vallásosság mint 

értelmező és magyarázó rendszer került” – írják „Vallás és kultúra” című tanulmányukban, amely 

(különös tekintettel a lábjegyzetekben feltüntetett, rendkívül bőséges szakirodalomra) számos 

belátással gazdagíthatja az érdeklődőket és a további tájékozódás irányait is kijelölheti. – Két cikket is 

közlünk a 2010-ben ismét előtérbe került egyházi pedofília-ügyek kapcsán. A szerzők, Wunibald 

Müller német katolikus pszichoterapeuta, a Vatikán tanácsadója és a Puerto Rico-ban működő észak-

amerikai pap-pszichológus, Neil McQuillan kiegyensúlyozott látásmódjukkal elősegíthetik a világszerte 

joggal felháborodást keltő visszaélések árnyalt megítélését. – Nem soroljuk tovább az olvasnivalókat. 

Meggyőződésünk, hogy dupla számunk szövegei minden érdeklődő számára sok értékes információt 

tartogatnak, és elősegítik ezek elmélyült feldolgozását. Jó olvasást és internetes honlapunkon 

(www.merleg-digest.eu) jó böngészést kívánunk. (M. M.) 


