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A világ vallásait bemuta tó könyv szerzője a dortmundi egyetem vallás-
történet professzora, ismert vallástörténész. Munkájában 670 vallásról, egyház-
ról, vallásos mozgalomról és vallásfilozófiai iskoláról ad számot, a világ 
valamennyi kultúráját, népcsoportját f igyelembe véve, az Őskori megalitikus 
vallástól a legutóbbi időkben megalakult szektákig. 

A kötet egyesíti a lexikon és a rendszeres történeti feldolgozás előnyeit. 
A szerző az egyes vallásokat tárgyalva, meghatározott rendszer szerint csopor-
tosítja a tudnivalókat. A szócikk első, történelmi része bemutatja a vallásalapí-
tók és k iemelkedő vallásos egyéniségek élettörténetét, valamint a vallásos 
irányzatokat és vallásfilozófiai iskolákat. A második, rendszeres részben az il-
lető vallás tanításait, teológiáját ismerteti, valamint értelmezi az etikai értékeket 
és életszabályokat. A harmadik, gyakorlati rész a vallásgyakorlás módjait, a 
szertartásokat, kultikus ünnepeket , vallásos szokásokat tárgyalja. Egyben rész-
letesen taglalja a vallások által az építészetre és a képzőművészetre gyakorolt 
hatásokat. Bemutatja a művészet és irodalom vallási kifejezésformáit, ahogy a 
vallás célját szolgáló épületeknél és szentiratokban jelentkeznek. 

Ez a munka egyszerre kézikönyv és a legszélesebb olvasóközönség ér-
deklődésére számottartó olvasmány. Megismertet a különböző vallások válto-
zatos és színes világával, és kérdéseikre választ találnak benne azok, akik azt 
szeretnék megtudni, hogy a lét alapvető problémáit miképpen válaszolták 
meg az egyes vallások az emberiség története során és milyen újfajta választ 
tartogatnak napjainkban. 

A szerző történeti bot lásai és tévedései közül megemlí t jük az unita-
rizmusról szóló ismertetését. A "Kereszténység" címszó ke re tében a követ-
kezőket írja: "Az uni tár iusok azoknak a közösségeknek összefogla ló 
megnevezése , amelyek az Amerikába bevándorol t szocinianistákból kelet-
keztek. Hozzá juk tar tozónak először Bos tonban 1785-ben vallja magát egy 
közösség. Ma 6 l 6 000 unitár ius az univerzalistákkal az "Unitarian Universa-
list Associat ion"-ben egyesültek" (246. 1.) Az európai unitarizmust nem is-
meri, meg sem említi, n o h a az erdélyi, lengyel és angol unitárius 
egyházakról gazdag i rodalom áll rendelkezésére . 

Az amerikai unitarizmus történetét tévesen ismeri. Az unitarizmus az 
amerikai kongregácionalista felekezetből sarjadzott ki, mint szabadelvű vallá-
sos mozgalom, a Biblia alapján és az értelem segítségével. Ez a folyamat 1805-
1835 között ment végbe W. E. Channing, T. Parker és W. Emerson 
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irányításával. 1825-ben alkották m e g egyházi szervezetüket "American Unitari-
an Association" néven, Bostonban. 1961-ben történt az unitáriusok és univer-
zalisták egyesülése. Az amerikai unitarizmus függet len a szocinianizmustól, 
egy önálló, amerikai szabadelvű keresztény vallásos képződmény. Az 1785-
ben létesült bostoni "King's Chapel" néven ismert unitárius egyházközség a 
bostoni episzkopális egyházközségből vált ki és fejlődött teológiailag unitári-
ussá. Elszigetelt, önálló, egyedi eset volt Bostonban. 

A Nagy Valláskalauz szerzőjének tévedései hiányos tárgyismeretére 
utalnak. 

A kötet az időrendi áttekintéseken és az egyes vallások ismertetését kö-
vető irodalmon tú lmenően összefoglaló irodalmi tájékoztató is gazdagítja, s 
mintegy 300 színes kép, 125 térkép és épületvázlat, valamint ábra teszi szem-
léletesebbé. 
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