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Köt Könyvismertetés 

a) Farner, Oskar: Huldrych Zwingli, 
Band 2: Seine Entwicklung zum Re-
formator, 1506—1520. — Zürich, 
Zwingli—Verlag 1946).—VI., 48S lap. 

- Ára kötve 14.— sv. frank. 
Az első világháború után bekö-

szöntött „Lulher-renaissance"-ot még 
a második világháború előtti időben 
nyomon követte egy bizonyos „Kál-
vin-renaissance". Svájc protestáns né-
pének jelentős része azonban mégis 
Zwinglibcn látja a saját reformáto-
rai, s így érthető, hogy a reformá-
torokkal való behatóbb foglalkozás 
során Zwingli is fokozottabb figye-
lemben részesül. Köhler Walter után 
most Farner Oszkár zürichi pro» 
IVsszor a legjelentősebb Zwingli-ku-
tató. Számos részlettanulmány után 
újabban több kötetre tervezett nagy-
szabású Zwingli-életrajz kiadásai 
kezdte meg. Ennek első kötete 1943-
ban jelent meg, és Zwingli ifjúságát, 
iskolai és egyetemi tanulmányait 
öleli fel 1506-ig. Ez a kötet szinte 
aprólékos részletességgel igyekszik 
feltárni Zwingli későbbi munkáiban 
a gyermek- és ifjúkori emlékeket, 
élményeket és azok hatását. 

A második kötet már Zwingli re-
formátorrá fejlődését kívánja fel-
tárni, az összes elérhető források, 
emlékek felhasználásával é s kiérté-
kelésével. Három szakaszt ölel fel 

ez Zwingli életéből és munkásságá-
ból : glarusi papságát, 1516-ig, ein-
siedelni káplánságát 1518 végéig és 
a zürichi nagytemplomnál (Münster) 
elnyert plébánosi (Leutpriester) mun-
kásságának kezdeti időszakát (1520-
ig). Éhben a keretben Zwingli szel-
lemi és lelki világának átalakulását 
igyekszik a szerző beható elemzéssel 
felderíteni. A humanista-hazafias 
gondolkodástól az evangélium felé 
fordulásának döntő időpontját 1516-
ra teszi. Ebben elsősorban Zwingli 
későbbi nyilatkozataira támaszkodik, 
s a meglehetősen csekély kútfőanyag 
segítségével a szerző Zwinglinek ezt 
az állítását igazolni is törekszik. 
Zwingli ezzel azt akarta hangsúlyoz-
ni, hogy az ő reformátort felfedő 
zése és iránya Luthertől teljesen 
függetlenül alakult ki. Még ha nem 
is gondoljuk, hogy Zwinglit erre az 
állítására a Lutherrel szemben min-
denképen önállónak látszani akaró 
becsvágya vezette, azért egy bizonyos 
fokú önáltatást mégis csak látnunk 
kell abban,, ahogyan Luthernak reá 
gyakorolt hatásat később el akarja 
vitatni. Azt gondolom, hogy a szerző 
is kissé túlértékeli ebben a tekintet-
ben Zwingli nyilatkozatait. Annyi 
legalább is bizonyosnak látszik, hogy 
az evangéliumnak az a felfedezése, 
amire Zwingli, a saját állítása sze-
rint már 1516-ban, tehát Luther 
nyilvános fellépése előtt jutott el, 
Luther hatása alatt tudatosult és 
mélyült el lelkében. \ 

Az érdekes illusztrációkkal gazda-



gított, szép kiállítású kötet azért is 
Figyelemre méltó, mert a sok idé-
zeten kivül a szerző olyan érdekes 
és fontos dokumentumokat is közöl, 
mint pl. a h í res . .Labyrinthus" c. 
költemény (német ford í tásban , és a 
pest isről szóló ének. Mindenesetre 
tokozott érdeklődéssel vá rha t juk a 
tudós és ügyesen író szerző m u n -
ká j ának a folytatását , Zwingli tu-
la jdonképeni r e f o n n á t o r i m u n k á j á -
nak és a Lu the r r a l folyt v i tá jának 
előadását. 

b Horton. Walter >!•: Die amerika-
nischen Kirchen während des zwei-
ten Weltkrieges. Aus dem Englischen 
übersetzt von P fa r r e r A. Braun-
schweig. — Zürich (1946), Gotthelf 
—Verlag. — 70 lap. 

Ezl a kis könyvecskét tu la jdon-
képen alig lehet röAiden, kivonato-
san ismertetni, hiszen az egész nem 
egyéb, mint európaiaknak szánt rö-
vid ismertetése az amerikai egyházak 
életének és munká jának , az elmúlt 
v i lágháború folyamán. Szerzője ma-
ga is tevékeny résztvevője az ame-
rikai teológiai és . ökumenikus mun-
kának. Világos előadású ismertetése 
rövidségében is nagyon közvetlenül 
érezteti az amerikai protes tant izmus 
sokrétű életének jellegzetes szellemét, 
ízelítőül emelünk ki itt csupán né-
hány fontosabb mozzanatot . 

A könyv első két fejezete az egy-
házaknak a h á b o r ú és a béke kér -
déseiben tanúsított magatar tását is-
merteti . Érdekes, hogy az egyház és 
á l lam teljes szétválasztása ellenére 
— és ennek az ál lapotnak a sér-
tetlen fenntar tásán a római katoli-
cizmus törekvései ellenére a protes-
táns egyházak féltékenyen őrködnek 
— az egyházak megnyilatkozásai a 
a béke kérdésében milyen erősen 
befolyásolták a közvéleményt, sőt a 
hivatalos politikát is. 

A h a r m a d i k fejezet az egyházi 
egységmozgalmak eredményeiről szá-
mol be. A legújabb népszámlálás ada-
tai a lap ján az Egyesült Államokban 
256 különféle egyházat, Aallásos kö-
zösséget és szektát tar tanak nyilván, 
de ebbe a számba bele van foglalva 
az egy hit val lásúak több önálló szer-
A-ezefe is. Az utóbbiak egyesülésében 
főképen a metodisták és az evaii-
gélikusok ( lutheránusok) értek el 
ú jabban jelentős előrehaladást . Az 
amerikai egyházak szövetségéhez 

(Fédéral Council of the Churches 
of Christ of America) ú j abban az 
or todox egyházak is csatlakozták, 
viszont a Universalist Church felvé-
telét megtagadták, mer t tul közel 
áll az unitáriusokhoz!, s „így nem 
felel meg az evangéliumi és kriszto-
centr ikus alapkövetelménynek. Fi-
gyelemreméltó- még, hogy' bizonyos 
együt tmunkálkodási kezdeményezések 
tör téntek a zsidókkal és római kato-
likusokkal is. A r. katolikus egyház-
zal másrészt a feszültséget fokozta 
Taylor Myronnak a Vatikánhoz^ tör-
tént kiküldetése, ami ellen az ame-
rikai protestáns közvélemény erősen 
felzudult , valamint a r. kat . egyház-
nak az a kísérlete, hogy a külügy-
minisztér ium ú t j án megakadályozza 
a protes táns missziói munká t Dél-
Amerikában. 

A belső egyházi életről szóló ne-
gyedik fejezet különösen az evan-
gelizációs, a vallásos nevelési, vala-
mint a szociális és missziói munkát 
emeli ki, az istentiszteleti életben 
pedig a kötött l i turgikus jelleg erő-
södésére utal ; az utóbbiban főleg az 
anglikán Common Prayer Book ha -
tása érezhető. 

Az ötödik fejezet a teológiai iro-
dalom jel lemzőbb termékeiről és a 
teológiai i rányokról ad rövid átte-
kintést. A m a uralkodó teológiai i rá-
nyokat ú j -or todoxiának és ú j l ibera-
l izmusnak nevezi. Ez a két i rány 
azonban m á r nincs olyan éles ellen-
tétben egymással, mint még húsz 
évvel ezc-lőtt a fundamenta l i s táké és 
a modernis táké. A l iberal izmus ész-
revehető elmélyedést muta t , s eképen 
bizonyos kiegyenlítődés megy végbe. 
Az amerkiai vezető teológusok sorá-
ból a szerző megállapítása szerint 
is Xiebuhr Beinhold emelkedik ki, 
aki egyszersmind Bar th teológiáját 
is igyekszik az amerikaiak számára 
elviselhető f o r m á b a n képviselni, s 
így ő egyúttal a született közvetítő 
egyéniség Európa és Amerika között. 

Végül megemlékezik még a köny-
vecske az amerikai egyházi és teoló-
giai élet nagy halottairól , köztük 
Brown William Adamsról, aki az 
ökuménikus mozgalmak terén kb. 
az volt Amerikában, aki Európában 
Söderblom Nátán. 

Az alapvető tá jékozódásra igen 
alkalmas kis könyvet a hadifoglyok 
lelkigondozására alakult ökuménikus 
bizottság adta ki. 

Wicziáu Dezső dr. 


