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A „Keresztény vallásfelekezetek" c. sorozatban megjelent munka 
az angol unitáriusok múlt járól és jelenlegi helyzetéről nyúj t összefog-
laló képet. A szerzők teológiai szemléletében a keresztény hit alapja 
egy, a lélek legmélyebb részéig ható, személyes istenélmény és ennek 
megfelelő élet. A hit ugyanakkor szellemi örökség is, a múlt hagyománya, 
melynek ismernünk kell történetét azért, hogy lássuk: őseink menny i 
munkájába, küzdelmébe, áldozatába került annak a hitnek fenntartása, 
tisztábbá, ésszerűbbé tétele. Erre a szellemi alapállásra kell el jutnia az 
egyénnek ahhoz, hogy jobban értékelje hitét, hűségesebb legyen hozzá 
mint eddig, méltó tagja legyen egyházának és megbecsülje azt a szabad-
ságot, melyet számára nyúj t . 

Az angol unitarizmus kezdetét a könyv visszavezeti a 17. századba, 
az anglikán egyházból 1662-ben kizárt presbiteriánusokra. Úttörői és 
szervezői közül Lindsey Teofil, Priestley József és Martineau Jakab lel-
készek nevét emeli ki. Az unitarizmus meghatározó jegyeinek t a r t j a az 
egyisten hit mellett a következőket: értelem, lelkiismeret, szabadság, val-
lás és tudomány egyeztetése, emberszolgálat. 

A vallás gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban a szerzők hangsú-
lyozzák, hogy az unitáriusok kezdettől fogva számarányukat messze fe -
lülhaladó arányban kitűntek a különböző reformok, nevelés, tudomány, 
irodalom és emberbaráti mozgalmak terén. A nők jogainak elismerteté-
séért folyó küzdelemben is az unitáriusok példaadóan kivették részüket 
Nem véletlen, hogy az unitárius egyház volt az első Angliában, mely 
a lelkészi pályát megnyitotta a nők előtt. Az első angol lelkésznő az 
unitárius Gertrúd von Petzold volt, aki 1904-től a Leicester- és Bir-
mingham-i egyházközségben szolgált. 

A sok adat, a nagyarányú felmérés és meggyőző érvelés nem zár ja 
ki, hogy az olvasóban egyes kérdések tárgyalása kapcsán ne merü lne 
fel hiányérzet. így például indokolatlan Biddle János (1615—1662) mel -
lőzése, akit ,,az angol unitarizmus a ty jának" neveznek, vagy az uni tá -
rius identitás megtalálásánál Drummond Jakab, Carpenter J. Estlin, Gor -
don Sándor, Hall Alfred, Holt R. Vilmos és mások figyelmen kívül h a -
gyása. A nemzetközi unitárius mozgalom tárgyalásánál Dávid Ferenc 
és az erdélyi unitárius reformáció ismertetése sok kívánni valót hagy 
maga után. 

A munka befejező része az angol unitarizmus jövőjével foglalkozik. 
A szerzők megállapítják, hogy az unitárius egyház magára talált a m á -
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sodik világháború után és megtalálta helyét a nép és az ország vallásos 
életében. A jelen feladata: újrafogalmazni az unitárius vallás ember- és 
istentanát, tovább küzdeni a polgári és vallási szabadságért, s az igazságos 
békéért. Az unitáriusok megalapozott reménnyel néznek jövőjük elé — 
ez a konklúziója ennek a hasznos, hiánytpótló munkának, mely nagy-
mértékben hozzájárul az angol unitárius öntudat erősítéséhez és f e j lő -
déséhez. 

A könyv előszavát Long Arthur, a manchesteri Unitarian College 
•— teológiai intézet — igazgatója írta. A szép kiállítású könyv a Religious 
and Moral Education Press érdeme. 
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