
HAZA ÉS NAGYVILÁG

Mérleg

Sokunk közkedvelt lapja ősszel rövid
egymásutánban adta ki 2. és :3. számát. A
külsejéhen megfrissült lap terjedelmes és
jelentős tanulmányt közöl a német teológia
két "nagy öregjétól". R. Schnackenburg
biblikusként hasonlítja össze az ószövetség
ethoszát és Jézus erkölcsi üzenetét. F.
Böckle pedig a napjainkban egyre divato
sabb géntechnológia erkölcsi kérdéseit fog
lalja össze. Az irodalomkedvelőkbizonyára

szívesen olvassák a 3. szám megemlékezé
sét Heinrich Böllről. A legizgalmasabb
benne az íróval készített interjú. K. Ku
sehel, a katolikus irodalom ismert szakern
here 12 neves német írót kérdezett meg
arról, hogy mit jelent a vallás életükben és
munkásságnkban. A .beszélgetés e kötetből

származik. I Informatívak és érdekesek a
tematikus elrendezésú könyvszemlék. Az
egyház mai helyzetét és a pápaságot elem
ző írások áttekintését szerencsésen egészí
ti ki a La Croix című napilapból átvett fel
mérés: hogyan látják ma a franciák az egy
ház szerepét. Egy szemle kereteit jelentő

ségében messze meghaladja az Isten-kér
dés mai állásáról irt tanulmány.

Szolgálat

Régen jelentkezett ilyen modern, izgal
mas és értékes számmal a lap, mint 1985
karácsonyán: "A hat földrész egyházát"
inntatja be olvasóinak. Remek tanulmá
nyok rajzolják meg az egyes kontinensek
egyházának mai arculatát. A legnagyobb
érdeklődésselmégis Alszeghy Zoltán írását
olvastuk az európai egyházról, nemcsak
azért, mert rólunk van szó, hanem azért is,
mert páratlanul érdekes és színvonalas
elemzését adja a ma és a holnap (európai)
egyházának. Nemeshegyi Péter, a tokiói
egyetem jezsuita professzora az ázsiai egy
házakról ad hirt, főleg Korea és Kína ke-

reszténységét elemezve. Babos István az
USA múltját és jelenét foglalja. össze, Ben
kő Antal és Jálics Ferenc pedig Dél-Ame
rika "prófétai egyházát" mutatja be, amely
ről egyre többet olvasunk az egyházi és a
világi sajtóban egyaránt. Képet kapunk Af
rika fiatal egyházáról is. Ausztráliát Man
nix érsek költői lendületű Pályaképe rep
rezentálja Teleki Béla tollából.

Katolikus Szemle

Római laptársunk múlt évi 2. és 3. szá
mában folytatólag közli Gosztonyi Péter.
Magyarország a második világháborúban
címú sorozatát, amely elsősorban adatai
nak, feldolgozott anyagának gazdagságával,
a még élő szemtanúk és a, volt Horthy-had
sereg tisztjeinek személyes vallomásai ré
vén izgalmas, továbbgondolásra érdemes
történettudományi ismereteket ad. A 2.
számban olvasható Korzenszky Richárd
Transzcendencia a mai magyar prózában
című elemzése. A 3. szám élén Lukács
László Krisztus a világ reménye círmí ta
nulmánya szerepel, s értékes összefogla
lást olvashatunk e számban Szabó Ferenc
tollából Pázmány ébresztése címmel (en
nek a tanulmánynak "ikertestvére" megje
lent lapunkban is). A jelek szerint a Katoli
kus Szemle egyik új és fontos feladatának
érzi a két világháború közötti hazai katoli
kus szervezeti élet történeti szempontú fel
dolgozását "Félbemaradt reformkor" cím
mel. Erre valóban nagy szükség van, hi
szen az adatok elemző feltárása, a még élő

szemtanúk kritikus megszólaltatása révén
e korszak igen fontos szellemi törekvései
ről kaphatunk az eddiginél árnyaltabb, to
vábbi kutatásokra ösztönző képet. Ilyen vo
natkozásban mindenképp érdekes és tanul
ságos a 2. számban olvasható beszélgetés,
amely a Regnum Marianum történetét és
célkitűzéseit foglalja össze.

399


