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19-:15. 'ebr uár l3-án elnémultak a fcgY\'cr ck .~azá nk 
fö \'árosának (üs lfilgö falai között. A S\:ovjetunlo had
seregéne'" hős i á llJozata .nyomá,n megnyíli a ~zabadu
lás utja a pusztító háb,oru pokJabúl li az a lko,to m~nka 
Ismét teljes jogaiba h~ l)etl. Menn yi sz.envedes, nulyen 
sok megpr6bá llatás is szegélyezte a\: 'utat, amit hazá nJi 
népe a második hábl?ru kilij r~ct?1 feb-:zabadu lásullk 
napjáig megtet!. Duoaba zuhant hidak, r omokban he
~'I'rö épülptek \'oltak " é resen "ádoló blzon)' íték~i ~n

.r. ~k a bfinGs .. nemzeh'ezetés"-n ek, amely a mi fu ldun
kt t ls eg)' idöre a fasizmus szá ll ~shelyévé a\:atta. ~ki 
15 én 'el cz.előlt a küzclgő t avasl. bontakozu ereJe\'cl 
N rkU:zó té lutó kietlen napjain BulJa lJesl k ié"et! utcáit 
,· é~griiUa. a lig.)Ulte "olna, hogy rö"id más fé l é ,'tb;ed 
alalt mire lesz képes al: emberi méltóságot , rlsszanl'ert 
és alkotókcSlscgcben újjáSzüle t ett ember . A s zocialis ta 
társadalmi re nd a maga céltudatos politikájá val és 
rCliHs élelszemlé leté" el a r omokból uj \'Hágol terem
IelI körülöttünk a dolgozó emberről való tef\'szerii 
( ondoskothis jegycben. 

A KözpoG(i Statisztikai lih'atal a közelmúltban való
já ban er dekes táJckoztatú t bocsátott köué népga'lda
ságunk {'hnúh esztendejének eredmenl'elriU. Ennek a 
tá jckozlalónak a tükrébcn szemlcltet6en látju k foko
zatos em e!kedé:sünk útjat. Ma m á r közel 6 é:s fels zá7,
el,or pa raszte mher dolgozik a közös gadálkodás köte lé
kébpll.. Ke l hónap alatt a szö ,'etku.eJj községek száma 
('sakn em fé lezerrel nőIt. Községcink zöme sIW"ctkezeti 
közsir, A lakosság á ruvásárlása m eghaladta a 3 éves 
ten' ben 1960-r a előirányzott mertéket. Az e lmúlt él' 
fob' a mán 45 ezer lakás épült. Lényegesen több a ter
\'ezellnél. A tá r sadalombiztositá.sba bevontak száma 
I millió fö\'el nüvtkedell. Kullurá li!. igényeinek e me l
kedését mutatja, bog)' 20 százalékkal n ö\'ekedeU a 
kinyomta tott köny\'ek példányszáma és elérte a 33 
milliói , 

fm e csak néh ány ki r agadott adat a számok surűj( __ 
bő l , amely minde n szónál ékesebben Jelzi történel
münk sőtét sz.ak;J..l!ékaibQJ a haladás, az emberi Jó tét 
napfenyes magaslatai fe lé vezető utunkat. 

Az emlékezés ünnepi pillanataiban a bálb kegyelet 
tiszta érzése tölti el szhrü nke t a ~ősök iráut, akik 
halálu kkal nyitotta k meg előttünk az életi kapujá t. 
Dolgos m agyar népünk m egújuló s ikerei lállán bizlalón 
zendül meg szí"ünkben az Irás szava: "Nem mintha 
k ívánnám az ajándekot, h anem kívánom azt a gyü
mölcsöt, amely sokasodi.k II Ti hasznotokra" , (Filippi 
I V, I.,) Tudjuk, hogy messze van m ég a cél. Elmond
hatjuk P a l apotoll al mi is: "Nemhog)' elí:rtem vol na 
hanf'm igyr.ks7.t'm megközelíteni azt", De megblf>!tük 
már a h a ladás, a kulturális és szociális fejlődés ides 
ízé l s kii7.dÜnk. dolgozunk. harcolunk e rte: m é&, at. 
ímá dságalnkhan hi benne fesz ül a roppant szándék. 
bogy a mindennapi kenyér boldogságOI és megnyug
v ás t adó jótékony á ldása eljusson mJnden ember asz
talá ra a fö ld Icgszél.só hatá ráig, Elítélünk minden 
s zá ndékot , m ely burkoltan. , ragy llyíJtan a k1zsákmá
n)'oi<is k opott , kiélt gondolatát sz.eretné sorainkba 
vJsszaesemllészni, vag)' a "Hágon bárboi meggyőkerez
telni. Bizony uj " ilág ez a mie nk. de nem idegen ne
künk, mert magunk t~remtjük. magunk építjiik .fI ra
gaszkodunk hozzá ''''Itő szereteltel, mert szociaUzmu
sában, mi tudjuk, benne zeng az evangélium nel
lem e, mellyel Jln us ijuzrekcl " endégelt m eK s békh 
szándékunk is mellyel irtózuDk mindenfele háboru-• • 
nak m ég a gondola tától is. összeesendül J ét.us szava~
"al : aminl Péternek mo ndja: "Tedd l'ls!>-:za szablya
dal ... m ert aki fegyvert fog. {egy\'er állat vész el". 
és , ra lljuk a zsolláríróval: "Jó az egyességben, a szép 
békességbe n együtt élni, Az egyes sd\' biszen, mindent 
jóraviszen, nem ha K)' félni". 

Enyém? Tiéd? 
ldesto\a ötvenöt esztendeje. hogy a párizsi m issziói 

társaság hivatali ajtaján HataI. halTIlincas férfi kopog
t.:ltott be, Olvasta a társaság lapjának a KongómisSl.iÓ 
s:.:ükséglelciriil szóló eik ké t. s most a 7..za! a szá ndék kal 
utazott ifle, hogy missziói munkál vállaljon, 

Albert Schweil~er. 
Fanyalog"(l fogadják, Hát n(om kelt gyanút már csak 

.\1. is, ho!!)' a strassbu rgi leikl!fz, teológiai tanár. neves 
or gonamlJvCsz hátql fordít a hírnevet és biztos meg_ 
t:lhetést Jelentő katedrának, hogy Afrikába utazzék 
missziósnak? Nincs valami suskus ebben? Lchet -e be
csuletes kel'el;ztény ember, aki igy cselek5zlk? 

Hitbéli fölfogás!' miatt visszautasi tJák Nem '"'ll 
Fe"kiMk, 

Változik a szin: 1960-at Irunk, és januar 14-én sajtó. 
I'iidló, televízió, IHm röppenti vilógga ahirt: lamba_ 
l'ene-l ml5S7.lós kórházában 85, születésnapját ünnepli 
Albert Schweitzer_ Napilapok. képesújságok. folyóira
tok tolonganak eta'etlen cikkCC5kéért, Tiporterek \'er
&engenek egyetlen hang- \'ag~' flimWI"ételért, nagy 

radióadók viiltoztatják meg előre kiadotl műsorukat, 
hogy soron kí"ül emlékezhesscnek meg róla. Mindenki 
hódolója, mindenki tegy\'ertársa. mindenki magának 
igényli , mindefl kinek kell, , .. , ' 

És foly ik a nag)' a lku : enyém? tiéd? AkI ot\enöt 
esztendővel ezelőtt, meg o rvosként scm kellet!. azt ma 
mugaénak a karja mindenki, hog)' a naggyá núl~ ember 
fénye I.,,&~'edül a z ó meg.szürkill t nevére suga~~k 
Az egyik rt muzsikulj- rOkonságot emlegeti, a máSik f!lo
zófiájtiball fedez föl testvérvonáS<lkat: van, ak! II. 

Nobel-békedij ré\'en igiinyli magáénak. van, aki ~ 
Goethe Irodalmi díj miatt; egyesek azon vJlat~oznai 
hOiY szülólőldje szcr lnt me lyJk nadóhoz tarto:uk, ":'''k 
sok ne\'ét t űzik vállalkozásuk jelmondatául; némel)e 
felekezeti hovatartozasa"sl hozakodnak elő, megint 
mások g)'Olekezeteik disztagjáuJ "álau tják meg. , 

Pedig d nem taTlo:ik se.!kihez, Az ó igazi mU'lSlk,us
rokona Bach. cs flIozóCiáj ,(iban a " crt uWk, hel)et t
merőben új csapá6t tor; büszkeség toltl el a NobeJ-dlj 
miatt és boldog öröm a Coethe-dijért, de nem hag)'ja 



magá t Ickcnyc rc:(n l egylkke1 sem; szcrct~lc ncm szük~il 
l e llen kcskcny l'c vont ncm l.clha tál f o. n~vc pedIg 
li~k~1 több puszta jcJmondatrl/il; n~m koti magát 
cgycllcn egyház tanításához s;em. dc s;o;,ve:o;cn fogad cl 
mwdcn emberi közösségbe h!VÚlIl. 

Enyém? Tiéd? Nem. Hát kl.é? . 
ScnkJé. O ncm IOl'toz ik sen kIhez - de m l mjndn~ójan 

hozzd la r tozhol unkJ PCT!i7.C. ez, nemcsak egy-két nport 
dolga. Nemcsak annyi , hogy clkkel Irl.-Z; róla. Nemcsak 

.. Z. hogy róla olvasol. li ot p rédikálod. Mindennel sok
kal több: fclj~s közQuégQtiJ laltis pele . Nem utf,nzasn 
Leprást gyógyllan l n(:m kell Afrikába jutnod. Nagyon 
j6 helyen vng)' tc Itt is. Tflhllsz ill ls beteget eleget. 
s;)'05zd csak gyógyítani - közlünk. mlndenrmp. Ez a tel
je~ közösségválla lús vele! V<.>le. ilIelv<.' lI7.ull. akivel iS 
is közösségo~ vállalt: J ézussul. az <.'mberreL 

Rajtunk áll. hogy hozziÍ tartozunk-c, , 'agy nem!? 
- kO 

------------------------------------------_ ...... _-------------------- ., -------------
A lengyel áriánusok • 

• P A W EL 
A Va rsót61 dll/nyugotra fe k.uö Brzenin uóroskából 

szdr mazott Powel Grzegorz. ak i nek családi nevét /fl ti
nosan Pau/us-nak ·Irták. A réf1~bbi . kiilfőldi és magval' 
szaki rodalom Pauli Gergelykent ISmerle, _ s n~vénel, 
alakja Illalt löbbe ll téuesen olasz erelletunek IS tar-
10ltók. _ _ 

APowel életél és munkásságá t ismertelo elso kor
szerű monogrtifiat K. Górski krakk6i p.rofcsszor adta 
k i l engyel nVelllen még 1929-ben. G6rskmak II lengyel 
ar iánusok i rodalmat ismertelŐ nagll miiuét már a fel
szabadult /enpyel nép TI/domdnyos Akadémiája jelen 
lette meg, 1949-bpn. 

tletével egyébként K álvinhoz írt leveléből szerezzük 
a: p!gó adatokat. 1525-ben született. Humanista mii 
veHsé" ét a !>rakkói egyetemen szerezte. Már fiatalon 
hlve a reformációnak. Kora ismert reformátoraiual le
velczésocAt áll. Az 1555. évi secemini zsirulton azok 01-
doián áll . akik nem ttélik el Conesiust Servetl/S tanain 
alapuló tanításai miatt. A ,régebbi hazai és kiilfö l d i 
lI~aki rodalom ligy vé lte, hogy az antitrinifáriu.~ nézete
ket Blal/drata hatósa alatt teUe magáévá. W i/bUT ame
rikai professzor a letl{}ye/ Ó...riánl/sok mozgaimát ismer
tető kii/öubrn jeles müm!be n, m ég 1945-ben is ezt a 
Ilibós nézetet uallja. E felfof}ás éppen annyira. feliile
te8. mint erőszakolt az a fe ltételezés. hogy fl m agyar 

• __ ~ál1.id t.L...aiALld.rata . " ue.tEJésél1.d ismerkedett mea 
ServetulI munkái ból az antitrinitarius nézetekkel. 

Mindkét esetben figyelmCI~ kivül hagyjál~ egyebek 
mellett azt a ténl/t, hogll Pawel J550-ben Wit tenberu" 
ben tanull . amikor Dávid Ferenc is Qtt foll/latta tanu l
mánl/ait. WiuenbeTflben két forrfÍsból is megJsmerked
hetlek mindkelten a korai anti trin itárius nézetekkel. 
.4. willt'nberai eflyetem irónuitó szel/eme. Melanchton. 
mar 1536 óla ismételten és ól/andóan kárhoztatta Ser
vetus tanításait. Val/anllt lsmerk/'dett meo a le}/f})/c! 
PC/wel és a magyar Dávid Ferenc a kora j olasz an Ii_ 
rrinitórizmus jelel képviselőiével. Saci nu.! Laeliut
szal. eJ:i ezirÓnllu nézeteit jóval Blandrata fel/éJl/e 
"'őU h irde tte. 

EmUtésre méltó ebben az összeliiu"és ben az is. hopu 
Dávid a korai magyar unHárizmus tanitásait lotin 
nl/e!ven Ismertetn és az t 567-ben kiadott De falsa ct 
vera e. munkában egykor i taltllló tfÍrsdnak. Pawelnek a 
dolgozatát is közreadta, a másod ik könytl második 
fejezelekén!. e fe jezet latinul De f!J lcrimh!e l eais et 
evangelii eimen viseli. E művét Pawel egy évvel ké
~6bb lenOl/el nuclven b közreadla R"dzlol Stareao 
Teslamenlu od Nowego eímen. J; lenuuel llu elvű mű - -----_ .. -... -_ ... _--------~ 
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fila m ár csak puuellen példányban lalolható mea a 
krakkói CzartOTl/skl-mÚzeumban. hu ul1l/an a má.'o
dik vj/áyháboru idején nem VI/sztuh el. Ez at t mu
:fI!j~, hami az cLl~n.r~f~rmáCiÓ lengI/ei fóldön uOl/anúOl/ 
u/duzle az antltrt>Htar!us irók haladó szellemű műveit 
e korban. mint az ak/wr euész Európa~szerte dival volt 

Pawel JS57-oen mnr a krakkói főtemplorg vezetii 
)lapja. Socilms Fau~tus letelepedéséig 6 a lengyel áriá
I!US mozQ:!lom vezetője. Első izben Tabula de Trinttnt" 
c. mut'ébell- fejU ki szemt/láromságellenes nézeteU. 
E kön1lV felle l heM példánIIait a n~met származáslÍ 
HosÍlIS kardillális jauaslalára , király j rende/e tre 1141' 
h.duy évvel ~ésőb? a kr.akkó! piaCon nllilvánosan ége
Ilk meg. E lamadas Ilatasa aia~t Pawel Pinczowba mc
nekult s cv('kig ott fejH ki műkŐdésir. Számos művel' 
ir latin és leng1Jel uyeltlen . Latin nlleilnt művelt ."'1k. 
'ciiIföldi II/dós igyekezett cófolni. E kÖnyvek kőzül l, 
kevéll maradr az utókorra. De AnlichTisti Deo c. köny
l:éOöI pl. a második világháború kilijrise elő tt csak 
'·Ul/ctlen példány volt lalá/ható a drezdai kőnt/vtárban. 
Nem tudju/c. hogy az aJ!fJolsuisz repiHőtamadásoknak 
e m.ü is cildozatul eseJt-e? 

Hosius karqinális IÖrekvise az tlolr. hogya. kato
likusok állal egyformfÍn er etneknek tartott ortllodux 
l'ro testin.sok és Ilaladó áriáJmsok közti elle ntétet fp
szilSe. tudvá n, hoOY bel/um haeret icorum PU en ecc
lesiae. Pawel az olasz Stancllm el/!'n is hadolrozo't, 
mer~ nézetcivel ~!e>ll értett egyet. A kálvinista. párI 
l·pzetője. Sarnicki . nevezi első izben Pawelt és társoit 
ariánusokua/:, bár tan i tásaik szel/emben mór meg
lIalad /ék az tilykorj nriani.::must. Ettől a..? időtól kezd~'1' 
Ilfmelll,~ a !('nOI/el lestl:erek mozga/máI dridnl/snak is. 

1565 lájón. mik'or a kiilföldl anti / rinitarius veze/ók 
- aKikről késobb még szót ejtünk - mar e/h!lf1ytak 
Lcng-.-elors.::áflot. még egy killér/Pt történt arra. hogya 
teformóció I!ítlcinek /:ét táborál egymással kibekitsék. 
A piotrkQwl beszélgcléseket sokan tévesen zsina t nal. 
/{IrtottfÍk. E beszdgl'tések vép iil is e redménllte/enill 
végzódtek. A PalUe/ {os társai által vezetell mozgalom
ból oná lló cilyhóz lelt. Mostanlól /1(!zdue nem a régi 
c;.ogma egyes tételei nek a kritiza/ását tekinIették f6 
fl'ladatuklwlc hallcm új l anítási r endszerüket igyekez
tek 1: ~,rszeTl1"n megfoualmazni. E ta nilas a hagUomd
HyOS eUyhá ;:; / Jogalmflzás t61 lényegesen eltérl. mert kő
vel elték, Ilogy a t:nlllÍS dolgaiban az érl.elem ls helyei 
k/f /:]oll . es riirelmct hirdetttIk a mos nézelen le tlókkel 
~ze mbcn. e liin'/mps szabadsaU szellemében egUmosn! 
is sokat villltko~nak. mig a XVl!. század clf'jé n tor
máb/z öll tődlk hil ~'fl1l6suk kifejező irola. a rakoWi káté. 
Pawel so/wt fog/alknou >I Z újszövetség és kii/önöskép
J;en fl. hegyi beszéd lanilásn/lla k ko ra társadalmi kér
d~seirc va ló alkalm azósri t' lIl. Erről es Rakowmlk. a len
OVI' I l lllitár/usok k(izPulltjÓ tlf! nia kl/Iá sri ról kés6bb még 
l;iJWn-kiT'öll ls szó lesz. 

Jean Théllaud francia proteslans Ie/kész. akit Kalvin 
\Iz UJ ' llOdox prot<'stanlizmul mea$t'giltsére küldő!! a 
/en(/I/elek k/izé. 1563-ban aZI Irja . hOf1Y a IJIzltleltebb 
lelkl" zek mlllll Pawel követői; IIg/lalló írja Bullinger
nek. 1"?fJ/I az ariámuok ereje Igen nagy. hatasuk eró
lödlk. pedig a lenuyel szenáw,ban. a förendüek kőzt 
nincsen efJ/let/an képtli,(!16jilk ,cm. Pawel rokowi su~ 
re l,lésér61 később le,z m ajd .zó. 1591-ben hall el Ra
kou.ban. de az ar iánusok kÖrében t:e~cl6 s~erepllf élere 
ufolsó iUlizedében má r plves:tet le. l-' e rt'.Ilcz J ózse( 
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i\z el'ilDgélilllll léllyéllel ... 
Gal . .1, 23. 
"A ldl eljö vetele cMl I a tön;élly q/att 
őriz /e li il nk." 

Az a la ll lge illi: c m u.c r l élet azon IIlcgny lh'ánu lásával 
roglalkozik. amely nek cg)'lk végen II k is ko rú gl'crmek. 
il másik , 'égen il nal(ykorth'á \ 'á ll em ber á ll . H a Jó l 
meggondol juk. Il gyenn ck á hna es vágya il nagykorú
ság'. amely s>:tim :/ra az ö n:ílló é lelet jelenti. Ebllcn 
_ vé li - ncm függ senkitől és scnullitti l. l!njlamainak 
megfel e l ű munkát vtlgezhct: nem áll mögölle il szülöl 
s zigor és lan ílól in ie iCIIl . " fc lnötlbcn il nagykorúliág 
ön tudata é l. 

Alt a lall lge szerini il gycrm e k- és il fclnöUkor a ke
rcszlell}'ség é leléllcn ls fc Uelhclú. EI."'; pillanatban 
a rra gundol lluk. hogy ke r eSz tényi életiinkbe n az c l
kíilöné lés, il tiíbbévá l:ís hatá r köve a kOIlHrmá ció: 
amikor hosszú b énailok a latt elsajlitrtjuk hitiink 
alapvet ö lé teleit, aztan ll. g-y ii lekezet s zine elölt 
lelkésúilts égiinkkel t es~, iink blzonyságol arról, hOg)' 
be lső le lki életünkert \'á llnl hntjuk n felelősséget ls te n 
~zine e lőll. A konfirmá ció va lóban egy útjelző a nagy
JtO r üság fe lé, tie az alal)ige nem ezl elT!li tl. I'á l a llOstol, 
aki egyike azoknak, akik közvc tleniil szemlélhetik' a ke
reszlénysr.g m egalakulásá t ; az cmbert a Wrvén), a laH 
és a hitben l évőnek lá lja. cs cnnck megfe l e lőcn dönti 
cl. hogy ki a g)'ermek és ki a nagykorú. Az apostol. 
a ki kerCiztén)'ségét a fe llli; mad oU Krisztussnl \'a ló ta
l~íJkozásra és a róla k ia lakított elgondolásár:... épiti fel, 
kis konínak a tö r 'lény alan élő embert tartja, akit a 
tön'ény kés~,ít a nag)'korLÍságra, a h it re. I\Z lÍtestamen
lumi zs idóság életéből könnl[cn érthetővé válik az 
a postol r:.ézelc, A zs idóság é le t(' Krisztus feItámadáliáig 
nem egyéb, mint a .tÖn'éuy m egélése. Számára a t ör
vén" azonos Is tenn el s annak betartása vagy át hágása 
jelenti az é le td vag~' a halált. A mózesi törvény - a 
köziSlllcrtté \ 'ált Ti~qlaraneso l at - Is te ll akaratát fog
taJja magában s e nnek megszegcse m in tIig következ
lIIén~'ck ke l jár, !\linden son~ sulyos és komoly figyel
m eztet és a Jólét \agy a meg llróúáHat ás relé CS Izracl
nek nem kell eg)'ebet lenni. mint vakon en ged e lm es
kedni tétele i nek, Mai szemmel nézve ezeket a törvé
Ilyeket, szinte meg ülközesse l gondolunk arra, hogy 
milyen a lacsun)' erkölcsi Szin\' ol1alol1 á llott a k iválas'l.
tot t n Cll, amcly hol áthágta, ho l m('g beta rtotta Is t ell 
rendelését, hogy előbb végigszcn ve l1 je a babiIonok és 
asszírok e lnyomásá ! II azhin sorai ból termc\je ki azt 
a Kr isztu st , aki t:,uítása m egélésében n agl'korín'á teszi 
az embert, 

t\ páli t eológia. a m ely a hitel monl1ja az üdvösség 
a la ll janak, fig )'clmen kiviiJ ha::-yja. a'l. é jet legfontosabh 
tényél , a cselekedetet. A7,t a Illegnyi latkozás t, amelyel 
.Jézus így {cjez ki: .. S1.cresl1 az Is tcnt és szeresd az 
embcrt", J ézusnál a hit nem kö\'c t elmény, halllem a 
lélek ter m észetes m egnyilatkozása, a m ely csak Istenr(' 
irányulbat, l-:Uenben ott \':111 ná la a n agykorúsag zá
loga. a tö r"ény m ar adék n élkü li betöltése, a melybül 
e lhagyn i semmit sem lehet, Az ő törvénye a szelle
mileg fejlette bb embernek Szól, aki akkor \'á l.ik nag~' 
kor i."á, a nli kor felis meri a törvény ro.ltosságá i. ('S an
nak kÍ\'ánahna sz.-int é li éle tét. Számunkr a Ilem az 
a lén yeges. hog)' higgyün k a meg nem történt ese
m ény be n. ban em hngy cselekedjük a jót és gyakorol 
juk a s.,;er eletet. Ad II tön'ény t tölls ük be, a mely m a i 
ki\'ánalmal llka t mutatja S a mely kelezer c.sz t endő le
folyása. alatt a'f. emberré levés záloga "011, A mi hitünk 
e lsösorban lslellre ulai . dc all esak ugy teljes, ha szo
rosan egybeoh'ad a J é1.us tanításában Je l entkező tör
vénnyel. Az unitá rius ember akkor lesz na«Ykorú, ami
kor hitét a cselekedd és cselekedetét a bite egészíti 
ki . mcrt amikor J é.,;us a 'l t ki"ánja. .. legyetek tökélete
sek. udként a ti mennyei Atyátok tökéletes". akkor 
nem kiván egyebel, mint a bit és a cselekedet össz
hangját . 

Tes t"érem. Ie ls 
nagykorü~' á: J é.,; us 
Á men. 

erre törekedj. mert ebben 1e.s:r.e1 
munkat ársa éli lsten gyerm eke, 

Ke lemen l\lIklós 

- A Holt-tenger parti leletek --
::, 1947-,ben élcnk. érdeklildé5\ vá llolt ki a laikusok 1$ 
- a szakemberek köre lUcn, hogy Jef!,l7,sálemtöl mintegy 
::: 25 km-re, ,a \loll - tenger pllrl j {j n levő sziklabarlangok_ 
:=: ?an bedUin pásztO,~Ok régi ké-liratoka t lel tek, Meg
_ mdult ,I v~r~engts uzletembere k, régiségkereskedők és 
- tudósok kozűlt . .. "gy kl tud ezekből az un Kumra I 
=: 1 ~lcte,~IIt'i ,1 mi nél tö~be~ mell.szerezni. Rö\:ld p'6r é\'aía~t 
::: ~lkerull IS több szaz uástc kerc:sct és é lmét. valami nt 
::: korabeli has:.m61aU tárgyat n apVilágra hozn i, melvek. 
=: bő l megállapítható, hogy min(.,:>?..ck a Kr. e, L ~ II . 
=:; század ból vulók. Az á satások és kutatások azóta is = f?,lynak, kU lön~képpen az csseus kolostor romjai k(\.. 
::: w tl, me lyek sZlIltén itt vannak. A s?.akirodalom erre 
=: vona(k01-ó megje lent múve! a Szovjetunióban, AngIiá
=: ban. Franciaországban és az Egyesült Allamokban im= mM több eze l' kötetre rúgnak és az érdeklődés azóta 
::::: scm csökkent. A kumráni leletek sorsát és tartaimá t 
::::: szak tudósok ~ppÍlgy mint a la ikusok nagy figyelemmel 
_ kisérik . A közelm Íl ltban az UniverSIlm c, fo!vóiratunk 
_ ls cikket közöl a .. Nauka I Zs lzny" nyoman, . 
;;; Mik is hút ezek a kumrani dokumentumok? Mit ta
:= JuJta k a beduinok a Holt- tenger parti barlangokban? 

Mint má r említettűk a z elöbbif'k ben, főképpen a7.ok 
_ az írásos bőr- és pergamen tekercsek váltották ki a 
;:: lúzas crdeklöcl('St. melyek több mint kcíe~.cr éve hever
~ nek a sötét ba rlangokban és az ott található romok = között, A tekercsek kÖ7 .. tll , bár S7.ámuk azóta lényege
::: sen több, cddh:;:elé csak hnt darabot göngyölílettek, 

m ásoltak. fordítottak és fényképeztek le, A d arabkák 
::: összerakása és )'ekonstl'u~lása igen komoly f.!s kényes 

munka, mely a szakemberek egesz lé1!jóját vcszi 
_ Igé nybe: Megállapították, hogy a tekert::>ek több nyel
= ven íródtak , A hé ber. a rá mi és görög mellett latin, 
;:: a rab és -szabateus szövegek is felismerhetók, Tartalm uk 
_ osz<Wetségi tárgyú. Edd ig a Ha_baku~ könyvéhez írott 
- kommentárok kerültek feldolgozásra. KeJtezf.!si idejük 
_ Makkabeus Jonathán, vagyis Hadrianus császár ural

__ kodasa kÖI'üli időszakra tehető, Figyelemre méltó, 
- h ogy a S1.tivegek töb b mi nt 900 éV\'el luuscbbt:k, mlll\ 
::: az eddig ismer t legregibb ·ötestamentumi kéziratok. 
_ A dokument umol<:at á lta lá ban m inden szakember hite= lcsnek ismeri el. Megáil::'jlithat6, hogya tekercsek jó
=:; reszt az esszaeusok vallási törvenye it tarta lmazzák, 

Kik volta k a z esszenusok, vagy esszaeusok? 
::; E mozgalom híveinek a története a KL előtti ll, 57..6-
:::; zadig nyomozható. Foglalkozik velük {öbb történetí ró 
- is, így: Josephus, Philó es Plinius. Le!~'ásaJkbÓ,1 meg
= tudj uk, hogy a zsidóság kebelen ,bc~,ul egy \ aUásos 
- irányzat képv iselői vollak. A m ózesi torvényekbe~ ra
_ gaszkodtak és s zigorú Önmegtartóztatásban ellck, 
~ A h irbet-kumrani Jeletek!:?ól is azt vélik fclisme~[. 
:= hogy azok az egykol"Í esszeusok iral~ibó l ;:~Ió~ és hlt
- elveiket, valamint vallásos swkásalk I,elrasát tartal
_ mazzák. A keresztény történetí rók tagadják. hogy ,ezen 
:::: iránY1.at bármilyen formában is hatással lett \olna 
:::: Jézus gondolatvilágára s a keresztény szokások kiala~ 
~ kuiásárn, Az azonban nem vitatható, hOgy"e mozgalom 
::: hívei később beolvadtak n keresztény gyulekezctekbe = és az ebionlták aszketa-thcosophiai irányzatá~ híV!~ 

~ ~~~~~~á.k~I~!~~\a~fsa~ál~~t ~;ll:~z~~:kjst~ne;~s 
:;: Ismertek, M O?:galmukat a mózesi alapokon us;.~~t :: = Újszövetségnek nevezték" Tiltották a vér'''AdO mértek: 
::::: k " bármilyen formájának használa ta. , 
- az es u 'ké gy gondot fordltot= letc.sseget erénynek tartott. s na, ., .. , 'ó és für
:::: tak a tisztálkoW\sra, Maga az e~enol ,goros sz 'A moi= dőzőket jelent, I rányzatuk swcla~~'~s,~::~t 'feláJdOz_ 
:::: galomb .... belérők vagyonu~at :;reno éltek a Holt-tenger = ták. f'hil ó szerint mintegy ,e J zsálcmben szét
::=: meUett a ~.~aeotis-tó pal'tJán és e~r Igazságtalannak = " A uralkodás minden nem", .. :::: szórtan, z" ' , berek mind testvérek 
::::: tartották, Hltuk szerJnt a~ e~ másért dolgoztak. 
~ szabad?k, ~Z~7,n :!~~~t~~ol t ~k ~~oglalkOzásuk köz~1 
:::: Betegelket az ore űveJése tűnik ki. Az uj = is a gyÓgyó"b .... , dl~té~~~n~~ztr;:ó fürdővel , vagy vízzel 
- tagoka t pr 
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d' Úi$C1 ,"ellék fel . Ei)'e5 m ulU7.áuadbcl l 16SHi/6rD m llrl'n mértcklH:n gyakoroltak haWt ennek 
\Illó bcfenkco, cz;wkirok liU'T101 KercsztclO Janos 130 az Lrlln~lnuk II IJ lve l. d e Lalan az clkovctkl!lW en~k 
OICIIIO,~,~~>I~O:t Inrlo:rott . H iveik at Jgazsugot k eres- k UUltáSdl ~ u IO~'ubb , leletek teldolgomsa lcnyt den1.-
~cn ' . . ~ h;tcn l teljes "7:lv ukUöl lma dWk.. hel a r"ndkl\'OI l7.galO proJblL'fTIMB. Hogyha a tQ'-ubbl 
lek mJnd1-0bcn . sok rokon \ 'Ol'lillil, mel,}'ck az tanulm un)"ok kun ulaIJak, hogy e tekercsek 5l.ellcfl'll 

t;rdclc(.1;nek wrtjuk .1 ZQkban IUkrOz.ódó r..a rta llTW kapc!;OhH05 a z e\"(,n.c.éllumok lZQ\'egevcl -
c\·ansd.lUrnrK :XliJJ\'C~~~!'zn:::' l'o~a mL'3 eldöntelIt:" ugy azok I.!I mlO~t. un1tJri u~~k.a 1 Jognak igazolm a 
JCZ~~rd~JCleh~' cJLozusnak ll. go ndolalVililgarll és teo- J ctus e m bel'$Cgcrol "aJlou hl tu nkbcn Gajor J á nos 
II 0.0 .................................. 0.0......... ...... ....... ..... ....................... . 
~ ..................................................... . 

Támadjak a kanadai unitáriusokat • , , HIRE K 
• ",Ulrt r bo i ko\"cUtezik. hOgY Kanadátx;J,nl 1·,,1116 u " ..... pUlipOkl I'Idynok Januu 

' 
h • • " .P"'

- , • • ~.: '!WI Ja n, g'l ue- nmo;en unllarius teolóGiai f ..... u - U-~"n .. IUl.Qiyarmau "K}·I'IUkÓl.K~-A.: ollgll(1I uniICUH'W _'o I I 
• I , '- ln.. '-_ , - Torontó ben e'·a"-tuz.acIOs ozulplatol \"tgu:.l. 

";aUG n ,.nal/.p Hewtll cancotlct' rl t - !<b. ",ZCI,{.). '"6.y ...... nn. U MlMktl alkalommal SUJ) ",-mu 1I}1lle-
ke,~ H t rek a k4l1odo i nIl1e/(t'ze l- ,·arosauan. ahol ket gyu lckc"Letbal, kne\ eló\{. Jam.,ar !~n menusnele"" 
bdl'-:- .'; Il rke c lm 01011 Igtn erdt'/(0)5 lS amerikai unitflrius lelkész VM I "'1'101\ h a helyi lelknsul c:salllodolun 

f I 11 eit angol kulsó t!ea \-a!.koz.ásról" ~lni. E:l; I UolOga.on. 
dtugoli:a l }egl/zelt t, e u: " . d ' it IYU''''' JZ<>n· ~nJC)'QI"ke,..,"." n Január 
e. amerika i unila rl u. uologlol fa kul· a salto tamadáS. mely a klllla al (;r- 1 31 .~n K<- ll men MIklos Wze>gYarmau I~I· 
l.uo/um nae.:U! ta nulmont/oll o!, z.ekcny~ alarca moGé re jtózkodOtt. , ke,"" '''"nIlA,,,I,,,, AOIC"\a,o. v~czet1. 
nellon ll elle felepede !! It "'(lIulda- nem unitarius ko rökben IS e h1c lés ' l i\ esehnlo":lk ~n·h:l~ fenn.loU .. 5I\ ..... k flI. 

b., _ ' ''m'-''o'' ma'Odt/( KIO(l,,"'· re talajt Az a len)' ho .,:y az UnI- "\"fo, du IOla alklllm .. 1l61 e lyl'lfiz"nlt. ~'~ 
.. ~ ,_ '" . . • _ ' • . I W'l(:-~ UO,·O:t:O 1.lo\1ralot int<:UII II'. Fr. 

/:lan u llIe}t /enl An _ !lnJello!'~" !;1.1USOkat Il) ct\ ervs wmadas li rte . • Ko,·u P<'trt6rkllllW:t. 
1a ltll ti le nem la"COII hl{ c. 1<01111- már Ön:nag;J.ban i.s aZI igazolj a. ~ Sc:hwe ltu r ""lben .,1 ru. u llLe.t!-§na pja 3.).. 

Ile, ~elt/el a leotdgoial orlhodoxltI hClgl' az umtlmunusnak no\'c.k \"u l kaimabul t'gyhh\luk r":l\",,~n md,,!; 
(' .d,e" /:I, ro ll. A ('ikJal f az a lobb/(II': - sulya van a larsadalml é lelben , I ~~~~k~"~~I,~~k~~tlntCitle P~th6 !s\\'an 
balt. náml riJlI,dl ttse kkel, ka m lllen- Az unil..áriusok d tal'sadalmi é le I f!Jyhhkllrl tan:l~s lebrun ;;....~n iIl"s. 
lor nilkü l kozöljUk, meri a mOIl- egy másik s lklón a nuklca.ris [(:&\_ , tarlot!, .'OIl'll kOZOtl tbbbt:k kC);t.Ön II d&-
d " I" •• , b'"'' _ .... ~ -<-> ..... ···b fol - 00" h -.1 ,'av'nyal e~yhll.zkót.5C1I bt:lsó>légén"k ~I-O, .. t:C nmogu" , ' VClll\oe-~ ." ... =vo! cn ) ta III - ao ~..av.i ka_lltos UlCyekkel' mel:h"U, 

A kllnadni (.'&l-'csult prolcslAns rendjé n is Igen te\'c kcnyclt vOitl.lk. '1 I:all" ... , ~lfocad", a tc . b~o,iÁg 1~I .. n· 
egyhou. l'S)' ik torontÓI lc1k~zCnek Ilyen "ag,r olyan modon mi nden W,~I u javllSla""ll. m.tJd le'argyal.... a 
:ll unlllll'lunUSt elcsen tamade. egy- gyulckezet állást foglalt ebben u l t"IYö "\'ben klaaasra ke ...... llo Imak.'n)". 
h áZ.! be$U!de sok \'Itat vtll tOl.\ K.I . kcrdésben. A IcgjelentOs~l.Ib lepést 'I \1IlJ~~'rll 151\·'" budapnu Idk~ , .• u. 
I:. be:.",->dcL a .hei}'l naptlapolwan ro. két montrea.h gy ulekezet leUC" embe, ~el1cm, h lelki lejlOde..enek UIJ" 
SUlmOti hOZ%iLSWlas CI> , ' Ita ko\'e t l\.'. Albert Sweitzer neve t z9$zloul \i- . a monomel.$ltlUSI,Il", • .J~ZU5 , .. I\.Qsa az 
A knuk~1( e~ azt nenez· selö álland Ó vita- es akcIób izottságol i embt:r lorttneU rellOdt;s,;nek kerereMn'· 

- __ •• _" <I . - I H .. ... \'allb: ét .. li,\nk 1~!iZebb I"V"'Il)a' 
merueztcit, u<Jt;.Y az UJll w n_ ilo - Ic tcsítettek. Az e biZOttság , álla l clmú tanu,"," nyalt az EItJhUk'JM TaMU 
last qlaltak a SWflyegen le'.-o ne- rendezett ü.lt!seken szamos Isme: t I "" )'ad.Jjal Jut.almuta, 
t-elesl kt .. dcseltbell. O it IS klloG'" kózeletl személyiség tartotl e M:r- ' Ur, MIrOlia" l'o.onk 
solt.ü: a kg,l;V",emony JClentos ~ ... desról előadást . kóztük a szovJet- ! 1 
~(. .. pum ' ' Ö w)"_ a kwn'~ ~_-nt~ L .•. : :::lIl\ na;;J keSt..:t.:.~ .• 4,;;. ~ , 
l.l!n rt'nnt.anotl a llaml cs " óh'OSI _15- tariobeli Don Hcights gyulekezete , ~;;;,,: 

kolakoon a napl t.anul~ rcndjen egy pamfletet adon ki e tcmakör l '~ ~~[~~~]~~~~; b.bhal Il!SZeket , o lvasn;:J.;t fel ~ lSmertctCsére .,Lehet, hOGY soha-I 
minden gy ermeKkel elmondatJák ... scm lesz holnap" címmel. Az. egye~ ' 
Jcmsl Imádságot MasodJagQ!>3" g,yu le:i:ezetek svimos ,rá rosban más I 
meg.il.llapltottak. hogy a kanad~.' tarsadalmi szervezettel. vagy C50- ' 
UflltarlUC :;,apokat .. lmportalLWt . porttal kCZÖSen dolgoznak. Kiván- : 
awk molli Of51.á&okból vándorolt a.i: $ágaikat. mch' a sz.CJesebb kÖZ\'é' l 
be. de ~l átallják. hos,y kanadai lemény hangját to.lmá csolta. bead . k~1 

la ljanak. ' b - ~ - k I k - < -h 
A lállUlI;lA.sokba. I ' ..... lU a n Jutta~<a c a 0'-111"") oz. . _o;; n enl Ile" t",,,)'ek A , . __ da' ' • .< • ·' 1 k , " 

a "alódgnak mel,l:fe.letnek. Manito- '" !\.<U,a . I uro~nu.s ip'u c ere- I 
ba . Alberta és Brtt Columbla um - tek léleksz.áma növckedőben \'M,I 
t,árt U51i1 emlileu tartomán)'<*; ne. Tor'!"lo . . Ottawa ~ V~ver vá- I 
\'elésügyl blZOtl.sAgaihoz bead van) o. rasOj( -g.yülek_~telben u}a~ban .va. : 
ka t juttattak el melyben tiltako; _ !>áma p délelottönkónt két Istcnllsz- , 

; (ak az e llen. h~ államilag f~- telet~t i~ ~eU tar~i .és Edmond- I

I tartott Is kolákban m inden !U'ennek IOn IS r'Övldeseu . kÖv.~1 1 ezt II PéI
sz.:lmárn kótclezo legyen fe:lekl!l ti dM. A vaneou,'en g)'ulekezct tavIIly .'0 ~;;~. 
leUegü valJUtanltásban való r:: okt6be!'ben ünnepel te tennáJlá.s..1- 'I ' , . 
\'étel. to\'abblt az ellen ls, hogy kO~ nak ot vEl:n('d ik é vfordulóját és ter\'
adókbó! segélyt adjanak. fclcke2ett be. vette. hogy három. é,'. alatt u j I 
Iskolak 'cnnLarl4$ára . OlY ve! ték ( puletct emel. Az um tá n uwk. ha 
hogy nyll\'ánvaIÓlln ! gazdgtal~ ladósrellcmü a llÓ!! ' ogIalása külemö. : 
lenrw:-. ha ncm kereutény hi tel scn SOk. fia tal ~ü1?t vo=. aki"" 
valló p.OI6k gye rmekeit kcres~)' ~ '· c-:mekel kC!'t umtttrlus vasárnapi : 
\'allásoktaUtsban való ré8:t\'étclre Iskolá ba kúldik. A tü~lmct és fe l" 
kénn~ltenek.. k ulönOlieu na,gyobb \'Uégosodast gyako:,ló uni tá rius ,-a- : 
vál"OlOltban. ahol né&! ~ 1JSld ó lakos_ sitmapi iskolai m unkáról a z cgyl~ I 
ság ls R torontói orsrli &O"' napilap nemrql- I 

Igaz al. ~. h O&}' a K anadában ben képes beszfimoló t kö.töll I :::::::::..:::::::..:.;;..::::c:o:...: 
szolgálO unitwius le lkészek C&)TC-- Ogy lá\52tk. hog)' II vall1s! 5ot.:l- 1 u s I T A n I u S fi: L fi: T 
sze nern kanadai axűle\.é$ú. {E:. a b- badelvúseg a kanadai egyházakban : LaJ)I U \aJ d~ ..... a 1I18J\yatocs:Ug! Unlt.irllU 

álta lában el!ü nóbcn van. Igy <11.1 Q:yltbJ<lIr. 
unitá riusokra .. ár az a reladnt h..-lJ }'eleI6. a>:~rkUZ'" M l<"'d6: 1''''1ló ls.d n. _ . _ . - ..... , Ev! d"nuu!s! <:ifj I: to""". 
az U)'en Igennyel fcl l4>óknck \'ala- I B"O.~I IX .. H6\i:Yes I:ntlre u,ea S. 
n;'i\ a d jan ak. Igy jö"ójük 1$ bll.lo- l _ 'N\'b.:' ",_1 •. CSo!kJc.sz.: ~ $fl. 
Sil va van. • _O.J 2 _ Zrinyi Nnm,d~, \J~p<'~' 
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