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JEAN CADIER: Kálvin (Egy ember Isten igájában) eimű
könyve (Budapest, 1980) Franciaországban már két kia
dást ért meg és több világnyelvre is leforditották. Az ala
pos, gazdag szakirodalomra támaszkodó kötet a Kálvin
nal kapcsolatos téves megállapitásokat eloszlatva úgy ál
lítja elénk a reformáció egyik legnagyobb alakját, hogy
betekintést nyerhetünk küzdelmeibe, amit önmagával és
hiveivel egyaránt kemény következetességgel vivott. A
vallástörténetben oly sokszor emlegetett Szervét-Kálvin
ellentétet is újszerű összefüggésben világitja meg a szerzö.
A könyv nem akar Kálvin egész életművéröl képet adni,
megelégszik egyes momentumok (pl. az úrvacsora-kérdés)
tárgyalásával. mivel célja az, hogy az olvasó "megtalálja
benne a bizonyságtételt annak az embernek rettenthetet
len bátorságáról, akit az lsten arra rendelt, hogy a XVI.
századi francia reformáció vezére" legyen.

ALBERT SCHWEITZER, A DIÁKONUS eimmel jelent
meg Zsigmond Gyula forditásában Schweitzer ifjúkoráról
szóló önéletirása (Gyermekkorom és ifjúságom emlékei
ből) és Dani László Schweitzerről szóló munkája, amely
igy együtt a kitűnö missziósorvos kalandos és áldozatos
életútját mutatja be. Karizmatikus alakját a katolikus 01
vasók is méltán állitják oda korunk másik nagy missziós
höse, a kalkuttai Teréza anya mellé,

A kötetet Albert Schweitzernek Bartha Tibor reformá
tus püspökhöz irt levele zárja.

BOLYKI JÁNOS: A természettudományok kérdései a
XX. század teológiatörténetében. A szerző doktori érteke
zését jelentette meg kőnyomatos eljárással. Szinte lehetet
lennek tűnő vállalkozást teljesit sikerrel: század unk szer
teágazó természettudományos felfedezéseit és az ezeken
alapuló elméleteket szembesitette a teológiával, arra ke
resve a választ, hogya hivő ember találhat-e fogódzókat a
szakralitástól látszólag teljesen megfosztott tapasztalati
világban. A természet és a természetfölötti kapcsolatát
számos szakember, fizikus és teológus vizsgálta már, s a
filozófia- és teológia-történet mindig visszatérö problémája
volt. Ma külföldön könyvtárakat betöltő szakirodalma
van. Bolyki János munkájának jelentősége, hogy közért
hető stilusban végre magyar nyelven tudott rendszerezett
áttekintést adni erről a sokrétű problemáról.

(G, Gy,')

Ára: 20,- Ft

KÜLFÖLDI MAGYAR KIADVÁNYOK

Hit és élet: Jézus (OMC, Bécs). A népszerű képes sorozat
új kötete a "Jézus-jelenség" tömör, érzékletes kifejtését
tartalmazza. Történelmi és lelki vonatkozásban is nyo
mon követi a jézusi életmüvet, s figyelemmel kíséri annak
kisugárzásat életűnk menetére.

W. EGGER: Bevezetés az Újszövetségbe (OMC, Bécs),
E kitűnő könyv műfaját alighanem biblikus teológiának
nevezhetjük anélkül, hogy szigorúan szaktudományosnak
kellene mondanunk. W. Egger ugyanis igazi pedagógus, s
úgy teszi közzé magas színvonalú mondanivalóját, hogy
bárki megértheti, sőt együtt gondolkodhat a szerzővel, s
továbbszőheti azokat a részeket. melyeket a terjedelem rö
vid volta miatt Egger lezár. A könyv felépítése is a peda
gógus alkotó jelenlétére utal: a szöveget bekeretezett ösz
szefoglalások szakitják meg, s a fejtegetések lényege tipog
ráfiailag is eik ülönül a szöveg többi részétől. A szerző rö
viden. a modern tudomány felismeréseinek és eredményei
nek birtokában áttekinti az Újszövetség legfontosabb

SZÁMUNK iRÓl

G. ZAUNER ÉVA ny. főiskolai tanár, a pszichológiai tu
dományok kandidátusa. Cikkei a Magyar Pszichológiai
Szernle, a Pedagógiai Szemle és a Praxis der Psychoterapie
(NSZK) szaklapokban jelentek meg. Önálló kötete Mon
dásválasztús eimmel (Pedagógiai és pszichologiai modsze
rek a személviség megismerésére) 1978-ban látott napvilá
got.

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN irodalomtörténész, a Kor
társ főszerkesztője. Legutóbb, 1977 júliusában a "Budai
Parmenius István, a tengerbe veszett magyar humanista .
költő" eimű tanulmányát közöltük.

PROKOPP GYULA az esztergomi Primási Levéltár
munkatársa. "A ferencesek szécsényi iskolája" cimű irását
1976. áprilisi számunkban publikálta.

SZABADI SÁNDOR újságíró, a Lapkiadó Vállalat rnun
katársa.

ZAY LÁSZLÓ újságíró, filmkritikus, a Magyar Nemzet
munkatársa.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


