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E száMunkról

A     Mérleg 2010/3–4-es, összevont számának elsô tanulmányá-
ban a bécsi dogmatikaprofesszor, a Communio címû folyóirat 
fôszerkesztôje, Jan-Heiner Tück a holokausztnak a kereszté-
nyek számára mindmáig megkerülhetetlen tapasztalatáról szól-

va megállapítja: „A történések azon borzadálya, melyet az Oswiecim nevû 
lengyel kisváros jelképez, elsôként a nyelvi ábrázolhatóság problémájára 
mutat rá.” A keresztények önvizsgálatának „magától értôdôen nem csak a 
náci rezsim idejére és annak elôtörténetére kell szorítkoznia. ki kell, hogy 
terjedjen a katolikus egyháznak a zsidósághoz fûzôdô aktuális viszonyá-
ra is”. A megbékéléssel összeférhetetlen „az egyház jobboldali, tradiciona-
lista köreiben” nagyon is jelenlévô fogékonyság a zsidóellenes gondolko-
dásmódok iránt. – Joseph Moingt SJ „a hit átadásának” idôszerûtlenné vált 
fogalmát elemzi átfogó tanulmányában, amely szerint a vallás és a vallás-
erkölcs oktatása gyakran teljesen elfedte az evangéliumot. Megállapítja: 
átadás helyett ma sokkal inkább közlésrôl lehet szó, hiszen az átadás hie-
rarchikus jellegû, azaz függôleges tengelyen történik, míg a kommuniká-
ció egyenlôbb, s vízszintesen zajlik. Az egyház rászokott arra, hogy úgy 
beszéljen a világgal, ahogyan azt hívei felé tette: átadott és parancsolt. Az 
egyháznak a világgal folytatott kommunikációja ma eleve megkívánja azt, 
hogy önmagán belül is képes legyen kommunikálni”. – Európa spirituális 
valóságáról értekezve a bécsi lelkipásztor-teológus, Paul Weß arra a követ-
keztetésre jut, hogy ha az európai alkotmányokban Istent az „egyetemes 
értékek” forrásaként, „más források” mellett nevezik meg, „olyan megol-
dás születik, amely (…) Istent az egymással behelyettesíthetô tényezôk 
sorába süllyeszti, ami éppen a hívôk szempontjából megengedhetetlen.  
– A Christ in der Gegenwart c. német hetilap szerkesztôje, Stephan U. Neu-
mann kereszténység és szexualitás viszonyáról szólva leszögezi: „amint a 
házasság a partnereknek szilárd kereteket nyújt, melyek között ôk a tel-
jes személyt, azaz a testet és lelket átfogó szexualitást képesek megélni és 
tökéletesíteni, úgy az élvezettel együtt alakított szexuális élet is támogat-
ja az egészen a halálig tartó kapcsolatot. Azt a szeretetkapcsolatot, amely 
túlmutat a puszta földi léten, s így visszatükröz valamit az isteni remény 
örökkévalóságából”. – A hit és a természettudomány (közelebbrôl az evo-
lúció) kérdéséhez kapcsolódó kutatások viszonyát fejtegeti az a két írás, 
amely ezúttal külön rovat keretében számol be a római Gergely Egyete-
men 2009-ben tartott „Biológiai evolúció – tények és elméletek. A Fajok 
eredete kritikai értékelése 150 év távlatából” címû konferenciáról. szintén 
érdekes elméleti kérdést jár körül történeti szempontból a magyar fizi-
kus-filozófus, Szabó Gábor dolgozata a valószínûség fogalmának eredetérôl. 
A jelen lapszám – a szuveren.hu internetes portál engedélyével – egyebek 
mellett egy fontos dokumentumot is közöl: a német nyelvterület katoli-
kus teológia-professzorainak 2011-es Memorandumát az egyház megújulá-
sának szükségességérôl. E világszerte nagy érdeklôdést keltô megnyilatko-
zás elemzô kommentárja a Jegyzetek élén olvasható.
A Mérleg 2010/3–4. számára kért elôfizetést sokan túlfizették kisebb na-
gyobb mértékben, így nyújtva támogatást lapunknak. szívbôl köszönjük.
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