
HÍREK 

A kadácsi egyházközség március 18-án tartotta meg Biró József újon-
nan kinevezett lelkész beiktatását. A kinevezési irat felolvasása és az új 
lelkész beköszöntő prédikációja (Mk 10, 45) után if j . Báró József esperes 
iktatta be Biró József afiát hivatalába. 

Biró Józsefet az egyházkör részéről Lőrinczi Lajos felügyelő gond-
nok és Péter József siménfalvi, valamint dr. Szász Dénes székelyudvar-
helyi tb. esperes-lelkész, az egyházközség részéről Zsigmond Cs. Att'la 
beszolgáló lelkész, Inczefi Áron gondnok, Inczefi Irén és Marosán Ibolya 
köszöntötték. A beiktató ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. 

Nagy Ferenc segesvári lelkész mint ösztöndíjas hallgató január 17-én 
Manchesterbe érkezett, ahol az Unitarian College teológiai intézetben to-
vábbképző tanulmányokat folytat. 

Az angol unitárius egyház főtanácsa évi rendes gyűlését Bristolban 
tartja április 16—19. napjain. A főtanácsi ülésen mint meghívott egyhá-
zunk képviseletében dr. Kovács Lajos püspök is részt vesz. 

Az I.A.R.F. Végrehajtó Bizottsága évi rendes gyűlését május 9—10. 
napjain Dürrenben (NSZK) tartja, melyre hivatalos dr. Kovács Lajos püs-
pök is, mint bizottsági tag. 

Az angol unitárius egyház 1842-ben alapított, kéthetenként megjelenő 
„The Inquirer" lapjának szerkesztője, John D. Allerton állásáról lemon-
dott. Utóda Fred M. Ryde londoni lelkész lett. 

Az Egyházak Világtanácsa ez év elején Bangkokban világmissziói kon-
ferenciát rendezett. 

Az ágostai hitvallású evangélikus egyház „Kirchliche Blatter" címen, 
január 1-től kezdődőleg havi lapot ad ki Sibiuban, szerkesztője dr. Bin-
der Hermann, teol. tanár-vikárius. 
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Külföldi előfizetőink figyelmébe: 

A Keresztény Magvető előfizetési díja egy évre 60 lej, mely összeg 
a ROMPRES, Fiíatelia Bucure§ti, Calea Victoriei nr. 29. R. S. Románia, 
P.O. Box 2001 címre fizetendő be. A magyarországi olvasók a Posta Köz-
ponti Hírlap Iroda külföldi előfizetési osztálya út ján fizethetnek elő. Az 
évi előfizetési díj 100 Ft, 
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KÖNYVSZEMLE 

Ferencz Józsej: Unitárius káté. Átdolgozott kiadás, Unitárius Egyház 
kiadása, 1973. 44.1. 

Az unitárius káté történetében határkövet jelent 1864, amikor is meg-
jelent „Ferencz Józsi hittanár és a kolozsvári unitárius eklézsia 1. papja: 
Unitárius káté a konfirmációi vallástanításra. Kolozsvár." c. munkája. 
Kriza János püspök az Egyházi Képviselő Tanács felkérésére a munkát 
megvizsgálta s azt „vallásunk elveivel, hitcikkelyeinkkel mindenekben 
meggyőzőnek és a konfirmációra készítésre célszerűen használhatónak ta-
lálta". A szakvélemény alapján az E. K. Tanács Ferencz József kátéját 
konfirmációra előkészítő tankönyvül elfogadta, s mint ilyent használja 
Egyházunk ma is. 

Ferencz József nem tartotta tökéletesnek munkáját, ez „kátéknál 
szinte lehetetlen". Éppen azért minden ú j kiadás alkalmával azt csend-
ben, észrevétlenül tökéletesítette, vagy ahogy ő nevezte, „bővítette és ja-
vította". A szerző életében a káté 11 kiadást ért el. A nagyszámú kiadás 
nemcsak a káté hitelvi és tankönyv kiválóságát bizonyítja, hanem azt az 
elvet is, melyet Kriza János püspök 1868-ban így fogalmazott meg: „Ha 
egyházi létezésünk sarkelveitől eltérni nem akarunk, folyvást haladnunk 
kell elcre, lépést tartva a század tisztuló eszméivel." 

A káté 1892-ben Grátz Mór kolozsvári evangélikus lelkész fordításá-
ban német nyelven is megjelent. 

A káté Ferencz József halála után még két kiadást ért meg. A hit-
elvek fejlődése tette szükségessé az 1947-ben kiadott átdolgozott kiadást 
(ez a 14. kiadás), melyet az Egyház kétszer újranyomatott. 1972-ben ha-
tározta el az E. K. Tanács a káté új, átdolgozott kiadását, mellyel dr. Erdő 
János és Lőrinczi László afiait bízta meg. Az 1973. március havában meg-
jelent káté az eredetinek tulajdonképpen 17. kiadása. 

A káté 134 kérdése és felelete az unitárius konfirmáció ismeretanya-
gát foglalja össze, s mint ilyen az egyháztagság kézikönyve is. Az 1864— 
1973 között megjelent kiadások az unitárius hitelvek fejlődését tükrözik. 
A káté célja azonban változatlan maradt: Isten és ember szolgálatára 
készíteni fel az unitárius vallás követőjét. Ebben áll Ferencz József káté-
jának maradandó értéke és jelentősége. 
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