
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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Antonie Plárnádealá: Biserica slujitoare in Sfinta Scripturá, Sfinta 
Tradit-ie si in Teoiogia contemporaná (A szolgáló egyház a szentírásban, 
a szent hagyományban és a jelenkori teológiában), Editura Institutului 
Biblic de Misiune Ortodoxa, Bucure§ti. 1972, 344 1. 

Ez a könyv Antonie püspök doktori dolgozata, melyet 1958—1970-
ben a londoni „Heythrop College" teológiai főiskolán készített: „The 
Servant Church in Western Thought. An Ortcdox Assessment" (A szol-
gáló egyház a nyugati gondolkozásban. Ortodox értékelés) címen. -A ro-
mán nyelvű kiadás ú j fejezetekkel bővült, melyek az ortodox álláspontot 
fejtik ki a „szolgálat" teológiájával kapcsolatban. 

Dr. Robert Murray professzor, a doktori dolgozat tudományos irá-
nyítója a munka előszavában a következőket í r ja : 

Nem véletlen, hogy az első komoly hozzájárulás ortodox részről a 
szolgálat teológiájához éppen a Román Ortodox Egyházból jön. Ez a hoz-
zájárulás nemcsak Antonie püspökkel kezdődött, hiszen nyilvánvaló, hogy 
befolyásolták őt Jusztinián pátriárka pásztori példája és írásai, valamint 
D. Stániloae professzor mély gondolkozása. 

A könyv öt fejezetre tagolódik: 1. a szolgálat alapjai a szentírásban, 
2. a szolgálat alapjai a szent hagyományban, 3. a szolgálat gyakorlati vo-
násai a keleti ortodoxiában, 4. a szolgálat a jelenkori teológiában (protes-
táns és r. katolikus), 5. általános következtetések. 

A „szolgáló egyház" legmegfelelőbb kifejezés az egyház tevékenysé-
gének meghatározására. Azt is mondhatjuk, hogy az egyház az utolsó há-
rom évtizedben újra felfedezte magának a szolgálatot, mint legsajátosabb 
„dimenzióját", melyen át betöltheti célját és hivatását, az emberek iránti 
küldetését. 

A szolgálat teológiája abban a felismerésben gyökerezik, mellyel az 
egyház válaszolni akar a mai változó világ törekvéseire és így természet-
szerűen magán hordozza a társadalomtudományok hatásának jegyeit. A 
szerző szerint ez azonban nem jelenti azt, mintha a szolgálatnak tisztán 
szociológiai okai lennének. A szolgálat mint alapigazság van befoglalva 
a bibliai kijelentésbe, a pátrisztika hagyományaiba és a keresztény egy-
ház egész történelmébe. A szolgálat olyan valóság, amelyben összponto-
sul az egyház egész küldetése. 

A szolgálat teológiája ökumenikus vonatkozásainak külön fejezetet 
szentel a szerző. Az ökumenizmus ú j jelentőséget és távlatot kaphat azál-
tal, hogy az egyházak egymással való kapcsolataikban a „szolgálat etiká-
ját" gyakorolják. A szolgálat feltételezi a közösség és összetartás erkölcsi 
alapelveinek érvényesülését. A könyv végén található bibliográfia még 
értékesebbé és használhatóbbá teszi az amúgy is alapos és elmélyülő, a 
kérdést minden vonatkozásban bemutató munkát. 

(SZABÖ ÁRPÁD) 

Pavel Apostol: Embertervezés 2000-re. Fordította Dankanits László. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972, 88 1. 

Pavel Apostol professzor, az Akadémia levelező tagja első magyar 
nyelven megjelenő munkájában a gyorsuló és sürgető idő távlatában 
fogalmaz újra nevelésről, értelmiségi létről, vagy akár zenéről kialakult 
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képzeteket. Kiindulópontként használja az ún. „jövő-sokk" jelenségét, 
amelynek lényege az, hogy az embert és társadalmat, nagyon rövid idő 
alatt, gyorsuló ütemben, nagyszámú változás éri. Mi lesz az ember sorsa 
ebben a felgyorsult fejlődésü világban? Hogyan viseli el a sebesség növe-
kedését, képes lesz-e kézben tartani a változásokkal járó problémákat 
úgy, hogy önmaga kiteljesedését is megvalósíthassa? Ezek a kérdések me-
rülnek fel minden országban, minden egyes egyén és család esetében. 

A feltett elméleti kérdések gyakorlati felelete természetesen a felké-
szülés, amely különböző irányban, úton, módon és elsősorban a nevelés-
oktatás által megy végbe. 

Szerző a nevelési és oktatási robbanás valamennyire belátható lehe-
tőségeit és eredményeit tárgyalja, és miután a találmányt, kezdeménye-
zést és újítást jelöli meg mint a jövő feletti uralomra vezető nevelés 
méreteinek meghatározóit, megfogalmazza a nevelési eszmény tartal-
mát is. 

A változások méreteit igyekszik érzékeltetni a termelési és szolgálta-
tási eljárások terén, amelyben döntő szerepe van az automatizálásnak. A 
klasszikustól különböző modern automatizálás, függetlenül a társadalmi 
berendezkedéstől, megteremti a közösségi, azaz együttműködési kapcso-
latokra való áttérés tárgyi feltételeit. 

A jelen műszaki tudományos forradalom másik jelentős elemeként az 
emberek közötti összeköttetés feltételeinek forradalmi átalakítását jelöli 
meg. 

A prospektíváról (jövőbetekintés) szólva Pavel Apostol bemutatja 
Gaston Berger francia szociológus elképzelését, amely a következőkben 
foglalja össze a prospektív metodológia szabályait: 1. messzire nézni, 
2. szélesen, átfogóan vizsgálódni, 3. mélységben elemezni, 4. kockázatot 
vállalni, 5. az emberre gondolni. Az ifjúság bonyolult és sürgető kérdé-
seiben éleslátó megállapításokat tesz, majd ismerteti azokat az alapelve-
ket, amelyeket a joncherei kollokvium szögezett le (1961), a jövő viszo-
nyaihoz és a haladás gyorsulásához igazodó pedagógiával kapcsolatban. Ez 
nem csupán az oktatók, de a tanuló ifjúság számára is rendkívül hasz-
nos útmutatóként szolgál. 

Ami az ifjúságnak a jövő igényeihez igazodó nevelését illeti, rámutat, 
hogy ez a jövő megértésére irányított egyesített törekvések által mehet 
végbe, a tantestületi tagok, a család és maguk a fiatalok részéről. 

Érdekes fejezet „A nevelés — feltalálók képzésének folyamata", amely 
a technológia humanizálásának és a humanizmus technicizálásának problé-
máit fejtegeti. Ebből az tűnik ki, amit egyébként már egyre inkább bizo-
nyít jelen életvitelünk is, hogy a közelebbi és távolabbi jövő központi 
alakja a feltaláló lesz, — tágabb értelmezésben, aki újat teremt, akár 
anyagi, akár szellemi termelés területén. 

Továbbiakban a szerző igyekszik tömören és átfogóan válaszolni arra 
a kérdésre, hogy miképpen lehet máris nevelni a 2000. év emberét, és 
milyen lesz a jövő általános műveltsége, ugyanakkor figyelmeztet az egyre 
növekvő társadalmi felelősség súlyára az erkölcsi és jellembeli tulajdon-
ságok fontosságának tükrében. 

A szerző azzal a kijelentéssel zárja könyve első részének sokirányú 
eszmefuttatását, hogy célja csupán a lelkiismeret felrázása a jövőre való 
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felkészüléssel szemben tudatosítani a szülőkben, nevelőkben és if jak-
ban azt, hogy a jövőre felkészülve, afölött uralkodni tudjanak és szaba-
don kibontakozhassanak. 

A Függelék becsléseket tartalmaz a jövő műveltségére vonatkozóan. 
Szerző felhívja a figyelmet a jelenkor emberének érzékenységében végbe-
menő átalakulásokra, nevezetesen a józ'anságról, érzékenységről és szen-
vedélyről nyilvánít véleményt a tudomány és technika megrázó erejű ha-
tásának tükrében. Figyelemre méltóan nyilatkozik a zenei ízlésről, a zenei 
tartalomról, a zene és a többi művészetek közötti viszonyról, valamint 
ezeknek szerepéről az emberi érintkezésben. Érdekes az a szemszög, 
amelyből a modern zene és könnyűzene jelenlegi helyzetét megítéli és 
indokolja. Hangsúlyozza, hogy a jelenkor zenei gyakorlatának elemzése 
lehetővé teszi, hogy a jövő műveltségének megtervezése számára támpon-
tok alakulhassanak ki. Szó esik a képi és szó kultúra közötti szintézis meg-
oldásáról is, végül a szerző a 2000. év román egyetemét próbálja nagyjá-
ból körvonalazni. 

(SZAVA PÉTER) 
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