
Ablak a világra
A „vasfüggöny” nemcsak a polgárok szabad mozgását tette nálunk le-
hetetlenné, de az eszmék áramlását is. A nyugati világban megjelent
könyvekhez, folyóiratokhoz lehetetlen volt hozzájutni, így az tán
nemcsak lépést tartani nem lehetett a világban (és a világegy ház -
ban) zajló folyamatokkal, de még tudomást szerezni is alig lehe tett az
„odakint” történtekről, az ott zajló szellemi, kulturális, termé szet -
tudományos, teológiai folyamatokról. Ezt a bezártságot enyhítette
évtizedeken át a Mérleg folyóirat (alcíme szerint Folyóiratok és könyvek
szemléje). A lap egyik alapítója, évtizedeken át főszerkesztője, mind-
máig szíve-lelke, Boór János, nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

A lap keletkezésére ő maga így emlékezik: „1965-ben nyugati
magyar értelmiségiekkel, akik mind a Katolikus Magyar Értelmi-
ségi Mozgalomban, a Pax Romana (…) magyar tagszövetségében
dolgoztak, együtt lelkesedtem a II. Vatikáni zsinatért, mert ebben
komoly esélyt láttunk a katolicizmus megújulására. Úgy gondol-
tuk, hogy egy filozófiai, teológiai és kulturális tallózó folyóiratot
alapítva a zsinati teológia és más tudományok fejleményeit közve-
títve (…) szellemi távlatokat nyithatunk a hazai magyar értelmiség
előtt, és előmozdíthatjuk az akkor még elég szűk marxista-leninista
ideológia kényszerű zártságából való kiszabadulását.”

Aki végiglapozza az évente négyszer megjelenő folyóirat számait,
kirajzolódik előtte az elmúlt csaknem fél évszázad története: azok a
szellemi áramlatok, amelyek ezt az időszakot meghatározták. Lehe-
tetlen e néhány sorban átfogó képet adni arról a tágas horizontról,
amelyet a lap az olvasói elé tárt. Aki ma betekint e tágas világba, első
lépésként elég, ha végignézi az egyes számok tartalmát 1965-től
máig (megtalálható a Mérleg honlapján). Vörös fonalként húzódik
végig a számokon a II. Vatikáni zsinat recepciója, az egyház és a teo-
lógia életének alakulása, az ökumenikus és a vallásközi párbeszéd
folytatása, a természettudományok fejlődése. Mérlegre kerülnek a
szociológia és a pszichológia, a filozófia és a morális által fölvetett új
kérdések. Megjelennek előttünk a kor legnagyobb egyéniségei. Meg-
ismerhetjük a fontosabb egyházi dokumentumokat, állásfoglalá -
sokat, de egyben a nyomukban támadt visszhangot is. Ez a „zsebre
tehető” füzet ablakot nyitott a világ s benne az egyház életére.

Van-e még szükség ilyen „tallózó” folyóiratra, hiszen ma már bár -
ki könnyen hozzájuthat az ott ismertetett anyagokhoz? A válasz egy-
értelmű: a (keresztény) magyar értelmiség számára nélkülözhetet-
lenül fontos szerepet tölt be a Mérleg, tájékozottságával, párbeszédre
készségével, frissességével. Információira és példamutató nyitottsá-
gára ma legalább akkora szükség van, mint a múltban bármikor.
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