
Haza és nagyvilág'

MÉRLEG Laptársunk végleg túljutott az
átalakítással járó nehézségeken: olvashatóbb
szedéssel, szebb külsövel, változatosabb el
rendezéssel- és idejében jelent meg 1986. évi
első két száma. Hans Urs von Balthasar, ko
runk egyik nagy teológusegyénisége jelentős

helyet kap mindkét számban: az egyikben ta
nulmányát, a másikban egyik fő művének

summáját olvashatjuk. - A két szám közép
pontjában korunk egyháza áll. Tanulságos a
Karl Lehmann mainzi püspökkel folytatott be
szélgetés. A Herder Korrespondenzben rnegje
lent interjú már megjelenésekor élénk vissz
hangot váltott ki: hogyan él tovább a II. Vati
káni zsinat napjaink egyházában? Leonardo
Boff ferences atya újra publikálhat. A hallga
tás évében több könyvet is írt, amelyek most
jelennek meg. Medard Kehl érdekes cikkben
számol be a körülötte lezajlott vitáról. Hazai
plébániáink számára is iránymutatásul szol
gálhat Norbert Höslinger cikke: "Az Isten
szava és az egyházi kozösség", A szerző arra
keres választ, konkrét példák elemzésével,
hogyan válhat valóban élő közösséggé, a Bib
liábó! élő gyülekezetté egy mai egyházközség.
A világegyház számokban címu írás pedig az
egyház jelenének statisztikai mutatóit közli 
gazdag információs anyaga sokunk érdeklődé

sére tarthat számot. - A 2. szám vezető tanul
mányában Piet Schoonenberg Istenre irányu
ló gondolkodásunk alakulását elemzi. Sok hit
beli kételyt és nehézséget eloszlathatnak az
ilyen megközelítések. - Bizonyára sokan felfi
gyelnek a Victor Hugóról szóló kis írásra. Mi
lyen volt kapcsolata a kereszténységgel, hiszen
sohasem volt megkeresztelve, szülei pedig
nem éltek egyházi házasságban? Hugo egész
életében hadakozik az intézményes egyházzal,
antiklerikális marad, de hisz Istenben, beszél
róla, várja Őt. A püspöknek, aki ateistának ne
vezi, büszkén így felel: "Én vagyok a hívő, és
te pap a hitetlen." Végrendeletében pedig
ezt írja: "Visszautasítom az összes egyház
imáját. .. De egy imát kérek minden em
bertől."

KATOLIKUS SZEMLE Európa és ma
gyarság sorsközössége foglalkoztatja római
laptársunk idei két első számát. Somorjai
Ádám A "másik Európa" keresztény gyökerei
címmel számol be arról a római kollokvium
ról, amely Az egyház és a keresztény nép Kö-

zép-Kelet- és Észak-Európában a XIV-XV. szá
zadban témával foglalkozott. A "másik Euró
pa": a Baltikumtól az Adriai-tengerig húzódó
övezet népei és kultúrája. A lap közli neves
történészünknek. Györffy Györgynek a kollok
viumon elhangzott előadását a magyarok és
Magyarország népeinek keresztény hitre térí
téséről. Mindkét számban több cikk foglalko
zik az országhatárainkon túl élő magyarok
sorsával. Folytatják a "Félbemaradt reform
kor" című sorozatukat: újabb adalékokat kö
zölnek a KALOT történetéhez, s bemutatják a
Széchenyi Népfőiskolát. - A 2. szám Buda
visszavivásának 300. évfordulójára emlékezik
Horváth Árpád, Bogyay Tamás, Szakály Fe
rene, Matuz József és Juhász László kitűnő ta
nulmányaival. Az írások szerzöi - Szakály Fe
renc kivételével - a Katolikus Magyar Egye
temi Mozgalom tavaszi kongresszusán (NSZK)
adták elő témájukat.

SZOLGÁLAT A húsvéti szám középpontjá
ban stílszerűen a feltámadás áll. Keresztény hi
tünk legfontosabb ténye ma ismét sokakat fog
lalkoztat. Laptársunk több oldalról közeliti meg
a feltámadást. A korszeru teológiai-kritikai gon
dolkodást Weissmahr Béla írásából ismerhet
jük meg. Végkövetkeztetése: "Jézus tanítványai
nak tanúbizonysága történelmileg hitelt érde
meI. Nyugodtan osztozhatunk meggyőződésük

ben, annál is inkább. .. mivel Jézus feltámadá
sának állítása nem tartalmaz semmit, ami érte
lemellenes lenne." Farkasfalvy Dénes a biblia
kutatás felől közelíti a Máté-evangélium szöve
geit, Péteri András cikke pedig a Feltámadottal
találkozók élményét elemzi. Ritkán tárgyalt
témát választ Franz Dander: hogyan értelmez
hetjük ma a Hiszekegy állítását: "alászálla pok
lokra"? A szám teljes terjedelmében közli a má
sodik rendkívüli szinodus zárónyilatkozatát. Pé
ter-Pálra megjelent számuk súlyponti témája a
barátság. Az alaphangot Nemesszeghy Ervin ta
nulmánya üti meg, megrajzolva az emberekkel
való barátság főbb koordinátáit, történelmi sa
játosságait és az Istenhez fűződő barátság kör
vonalait. Emberszeretetünk éltető forrása Isten
szeretete. Szigeti Miklós az Oszövetségben
elemzi Istenhez fűződő barátságunkat, Szent
mártoni Mihály viszont a lélektan felől közelít a
barátság kérdéséhez. Külön tanulmányok fog.
lalkoznak a barátság és a szerelem kérdésével,
illetve a barátság, szerelem és a coelibátus vi
szonyával is. Az egyház szavaként ezúttal II. Já
nos Pál pápának nagycsütörtöki levelét olvas
hatjuk.
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