azt, a mít hittek, nehogy az ístenkáromlás ellen hozott törvényt
ismét a lka lmazni kezdjék s ép eHenük. E [élelemnélküli bajnoka a sza bad gondolka zásna k és a szólás-szabadságoak a liberá lis disszenterek lelkében le1szította a bátorság tüzét. Sokat
tett á riánizmusuk leküzdésére s minthogy őmaga nyiltao rurdette az unitárius elveket s vallotta az unitárius nevet, a liberális disszenter egyházközségek közül S<lkan követték példáját.
Segített a legkorábbi szervezetek kiépítésében, hogy a szétszórt
és e~yö n te tű munká ra képtelen sza badel v ű egyházközségeket
közös munkálkodásra bírja. Mint legtev ékenyebb ,rójuk és szócsövük , ráébresztelte őke t arra, hogy az a ngol egyházzal és az
orthodox d.isszenterekkel szemben mi az ő ruva tásuk. Ilyenform án a z a ngol unitá rizmus szende r gő testét tevé keny életre
ébreszte tte, tagjaiba ú j lelket és megg yőződést lehellett s mindezé rt igazán megérdemli , hogy Lindsey-vel együtt, a modem
unitá rizm us ké t mega lapító ja egyikének ne vezzük. E rről a modern unitá rizm usról, a mint az é lt és fejlődött a XIX. száza dban,
fog unk beszé lni a k övetkező fejezetben.

xxxm.

FEJEZET.

Az angol uniiárizmus a tizenkilencedik században.
Bár az angol unitárizmus kifej lődésé t ismertető tör ténetünk már több mint másfél évszáza dot ölel magába, annak
Biddle e l ső határozott kisérlete óta mindezideig mégsem volt
minden egyházközséget magábafogadó szervezete . Igaz, hogy
e történet az ország tör vénye inek álla ndó üldözése és az angol
egyház, valamint a d.isszenterek egy r észé nek egyre megújuló
g y űl ölködése között élet-ha lál harc vivásáról a d számot, ugyanakkor azonban bizonyságot tesz arról az egyre mély ü lő vallásos
meggyőződésről is, mely az unitárizmust minden elnyomással
és balsorssal szemben megoltalmazta. A XIX. század azonban
örvendetesebb eseményeket hozolt az unitá rizmus számára. Az
unitáriusokat ~Idöző törvényeket eltörlik, hosszu küzdelem
után elnyerik a teljes polgári egyenjogúságot, a felekezetek ellenzése is sokat veszít elleniik tanúsitott élességéból s a mozgalom
megszervezkedik, hogy .Anglia vallásos életének szerves részeként foglaljon helyet a felekezetek között.
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f.zt a szervezke?ést különb~n hár~m ki~agll:~ló egyén munkájának kell tulajdonltanunk. Elobb, ket fe)ezetunkben szólottunk már az első kettőről, Priestleyről, aki a szabadelvű diszszenterek közül és Lindseyről, a,k i az angol egyházból lépett
az unitárizmus felé vezető útra. A triumvirátus harmadik tagja
egy harmadik közületből jön, az orthodox disszenterek közül.
Ö az első,! aki közülök lemond fontos és szép állásáról, hogy
lelkiismerete szavát követve, az unitáriusok mellé álljon. Neve
Belsham Tamás s munkájának eredménye a felekezetté szervezett unitárizmus lesz. J ön, hogy folytassa Priestley munkáját,
a gondolkozás t rendszeresítse, a világgal szemben védelmezze
'az unitárizmust s a támadásokra megfeleljen.
Belsham Bedfordban született 1750-ben, mint egyik diszszenter lelkész fia. Lelkészi pályára nevelik, így kerül Daventry
akadémiájára, hol előtte egy nemzedékkel Priestley is tanult.
Tanulmányai elvégzése után az independens (kongregácionálista)
egyház lelkésze lesz, de alkalmi prédikálgatása mellett főké p!>
tanítással foglalkozik az akadémián. Öszintén orthodox, bár
nyílteszű ember, minden kérdést több oldalról vizsgál meg s
erre ösztönzi tanítványait is. E módszere vezeti a szigorú
trinitárizmustól Dr. Clarke áriánizmusa felé, később pedig,
mialatt az u itárius irásokat tanulmányozza, hogy megcáfolhassa azokat, végűl is elfogadja az unitárius elveket Priestley
értelmezésében. Mikor idáig ér, lemond tekintélyes állásáról
(1789), pedig akkor már az akadémia dékánja volt, s megvallja
hit~t, olyan időben, amikor, mint maga mondta na világ még
mindig valami szörnyfélének tartott minden szociniánust".
Lindsey lemondása nem tett valami nagy hatást a dis szenterekre" Belsham példája azonban, ki igen nagy tiszteletben
részesült közöttük, nagy befolyást gyakorplt rájuk, hogy vallják meg nyíltan szabadelvű nézeteiket. Ambár Belsham, mikor lemondott, még semmi biztosat sem látott maga előbb jövő j ére nézve, mégsem maradt az utcán, mert nemsokára a
Hackney-ben létesített unitarius akadémia tanárává választották, hol ő közeli barátságba került Lindsey-vel és később Priestley-vel is. Mikor pedig Priestley Amerikába költözött, Belsham
le~t az u~ó~a, mi~lt a z oltani unitárius egyházközség egyik lelkesze. Vegul pedIg 1805-ben, Dr. Disney visszavonulása után,
k~ L~ndsey utóda volt az Essex Street Cha pel-nél, Belsham-ot
h.vtak meg erre a befolyásos és fontos állásra. Itt prédikált
aztán 1829-ben bekövetkezett haláláig, igen na gy hirre téve

A "Manchester College" Oxfordban. Az angol unitáriusok egyik lelkészk épző intézete. Alapíttatott 1786-ban Manches ter-ben, s York és
London után végül is Oxfordban nyert végleges székhelyet.
.

•

A "Unitarian College" Manchesterben. Az angol unitáriusok
másik lelkész képző intézete. Alapittatott 1854-ben .
•

•

.

•

A "Cha nning House School" (London) l89l-tó\.
(Ala píttatott l885-ben).

-

•

A "Cha nning School" (ahogy ma nevezik) é pületei 1935-ben.
Mindkét formájába n sok erdélyi unitárius leán ynövendék
otthona volt, kik ott il Sharpe-öszlöndij on la nultak.
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szert, mint szónok, aki teológiai kérdésekről és mindenna pi
próblémákról egyforma jártassággal tudott ,s rtekezni, úgy, hogy
tehetsége és állása révén nemsokára az uniláriu sok veze tőjé n e k
ismerték el.
1783-ban már t örtént egy félénk kisérlet arra , hogy az
unitáriusokat egy szervezetbe tömörítsék a "Society fo r P romoting Knowledge of the Scriptures" (A Szentírás ismeretét
előmozdító társaság) c. egyesület keretei között, ez a szen 'ezet
azonban sohasem virágzott különösebben, allg tett egyebet,
mint, hogy kinyomtatott egy szabadelvű kommentárt (Biblia -magyarázatot), főképen pedig nem volt semmi felekezeti sZÍnezete, aminthogy akkoriban még nem is volt felekezet, mely
hozzátartózhatott volna.
Belsham tehát, az új megtértek lelkesedésével, hozzá lá tott,
hogy egyesítse a szétszórt szabadelvü szerveze teket a z unitárizmus terjesztésére. Lindsey és Priestley szívbő l mellé je á llottak s így 1791-ben megalakult a "Unitarian Society [or
the Promotion of Christian Knowledge and the Practice of
Virlue by the Distributi on of Books" , (A keresztény ismeretek előmozdítására és az erények gyakorlására könyvek szé tosztása által közremunkáló unitárius társaság), melyet azonban
röviden csak "Unitarian Society" (Unitárius Társaság), vagy
"Unitarian Book Society" (Unitá rius könyvtársaság) néven emlegeltek. Belsham nem volt hajlandó meg tűrni, hogy a társaság
kiadványai bizonytálan hangot használjanak s minthogy Krisztus-imádását puszta bálvány-imádásnak tartotta, úgy szerkesz~ette meg az alapszabályokat, hogy a tagok közé nem kerülhetett be áriánus. Némelyek tiltakoztak ugyan ez ellen, az
eredmény azonban mégis csak az lett, hogy egy nemzedéken
belül az unitárizmus meglisztúlt az áriánus szín ezettő l. Az á riánus~k maguk sohasem szervezkedtek meg s így most, bár
egyne!Delyik visszament az orthodox egyházakba, egyre többen
~ezdtek elfogadni Priestley és Belsham tiszta unitárizmusát,
ugy, hogy végül is Krisztus imádásának tana végkép eltünt az
unitárizmus egéről.
Ez a londoni Unitárius Társaság olyan sikeresnek bizonyult, hogy nemsokára hasonlók alakultak a királyság mind
a négy részében, azokat meg sok helyiérdekű szervezkedés követte. Mindezek nagy hatást gyakoroltak a szétszórtan é l ő szabadelvű presbitériánus és általános-baptista gyülekezetekre,
hogy csatlakozzanak s együttes erővel harcoljanak ügyükért,
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valamint, hogy felvegyék az unitárius nevet és segitsék az unitárius kezdeményezéseket. A szervezkedés az egyesített erő
biztonságérzetét és a gondolkozás közös irányait eredményezte,
melyekre az orthodoxok ellenérzésével szemben igen nagy szükségük volt. A Book Society sok fontos könyvet és értekezést
adott ki és osztott szét. Leghiresebb ez!!k közül az "Improved
Version of the New Testament" (Az Uj "testamentum javított
"kiadása.) 1808-ban. Ebben a munkában Belsham-é volt az
'oroszlánrész. A könyv sok javítást eszközölt a szövegben és
sok olyan változtatást vitt át, melyeket később a Revised
Version (átdolgozott kiadás, a modern angol Biblia) is átvett.
Sok jegyzetet is közölt a könyv az unitárius vita kérdéseit illetően, melyeket ugyan az orthodoxok elkeseredetten támadtak, amelyek azonban sokáig jó fegyverekkel látták el az unitáriusokat.
Ekkoriban még sok unitárius félt ügyüknek nyilvános szereplésétől, mert attól tartott, hogy az ell enük hozott, de köz- ben feledésbe ment törvényeket felújítják és alkalmazzák ellenségeik, ép ezért a Book Society megalapítását is ellenezték.
Mások viszont megelégedtek volna ezzel az egy társasággal,
mert úgy hitték, hogy az unitárius érvek kinyomtatásával az
olvasó közönségnek alkalma nyilott az igazság megismerésére s
most már csendben, de biztosan, az orthodoxia nehány év alatt
1!lveszíti lábai alól a talajt. Jöttek is áttérők, de nagyon las"San. Nem mindenki olvasta el a kiadványokat s nem mindenki tért át azok közül sem, akik el olvasták. Olyanok is sokan
voltak, akikhez a nyomtatott kiadványok soha el sem jutottak.
Egyre nyilvánvalóbbá lett tehát, hogy, hacsak az unitárizmus
"nem akarja igazságát a véka alá rejteni, hozzá kell kezdenie
a személyes missziói prédikáláshoz. Wright Richard, egyszerű
"származású általános-baptista prédikátor, aki azután unitárius'S á lett, tizennégy évig útazgatott Anglia északi és keleti részein, mint önkéntes misszionárius, s a köznépet mindenütt
késznek találta elvei befogadására.
" Körülbelül ugyanebben az időben Eaton Dávid, egy Yorkb an élő , bapt~sta világi férfiú, megismerte az unitárizmust s
oly lelkes hIVO lett, hogy hirdetni kezdette: az unitáriusoknak
ne?l szabad mindi~ csak védekezniök, támadólag kell fellépniök
s epp oly lelkesedessel kell hirdetni ök igazságaikat miképp azt
a z ort~od~lJ~ok teszik néps~erű prédikálásaikban. Ö' maga kezdett hat VIlagI prédIkátorkent (Angliában ismert intézmény. "A
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ford.) működni és sok éven át folytatta munkáját, állandóan
agitálva közben egy unitárius misszió-társulat felállitása mellett.
Azt vetették indítványa ellen, hogy az idő még nem eléggé
érett ilyen megmozdulásra, hogy az unitárizmus nem való az
egyszerű emberek számára, hogy az orthodoxokat, sőt talán a
polgári hatóságokat is büntető lépések megtételére izgatná az,
és hogya methodisták világi prédikátora i nak működése olyan
botrányos túlzásokat eredményezett, melyek a vallást nevetségessé tették. Lindsey azonban és még néhányan, rokonszenveztek ezzel az eszmével, úgy, hogy az lassanként csatát nyert s
Eaton nyolc évi keresztes hadjárata után 1806-ban megalakult
a .. Unitarian Fund for Promoting Unitarianism by means of ·
Popular Preaching" (az unitárizmus népszerű prédikálás útján
való e lőm o zdítására alakult unitárius alap), melyet röviden csak
.. Unitarian Fund"-nak neveztek. Az volt a célja, hogy segélyezzenek belől e szegény unitárius gyülekezeteket, unitárius miszszionáriusokat, valamint olyan lelkészeket, akik unitáriussá levésük miatt sze nvednek.
A missziói szellem most aztán az egész országot lázbahozta és sok hasonló célzatú ' helyi társaság alakult. Akik azt
hitték, hogy az unitárizmus csak a művelt és gazdag osztály
számára való, belátták, hogy súlyosan tévedtek. Wright Richárdot kiküldötték misszionáriusnak s ő éveken át gyalog utazgatott Angliában és Skóciában, sok nehézséget győzött le, sok
izgalmas kalandot éit át, prédikált konyhákban, csűrökben,
vásár terek en és nyílt mezőkön, mindenütt, ahol csak embereket tudott gyűjteni maga köré, mint egy új, unitárius Wesley.
Prédikált minden megyében, sok faluban, Anglia és Skócia
minden nagyobb városában, egész sereg követőt szerzett vallása számára, új unitárius gyűlekezeteket szervezett egyszerű
embe rekből és megerősítette a: már létező, de gyenge egyház.
községeket.
. Mialatt Wright így dolgozott, Lancashire északi részén egy
nepszerú methodista prédikátor, Cooke József, eretnek nézeteket kezdett hírdetni s ezért 1806-ban kiűzték egyházá ból. 6
lett aztán e körzetben a methodista unitárizmus megalapítója,
körülbelül egy tucat methodista ~nitárius gyülekezetet szervezett meg, melyek nehány éven át világi prédikát~rokat tartotlak és sajál külön társaságukat is megalakították, végül azonban beleolvad lak az általános unitárius testületbe és rendes
IeJkészekel hívlak szószékeíkre.

I
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A missziói hullám Skóciába is átcsapott. A XVIII. század
második felében itt is voltak már szabadelvű próbálkozások,
amint ezt Burns Róbert "Kirk's Alarm"-ja is tanusítja (Burns
a skótok legnagyobb lirikus költője volt. 1759-ben született, 38
évig éIt. A "Kirk's Alarm", riadalom az egyházban, egyik híres költeménye. A ford.), a presbitériánusok azonban erős szervezetekben éltek s a szabadelvűséget nem engedték kifejlődni
.maguk között. 1776-ban Edinburghban, 1782-ben Montrose-ban
és Dundeeben (később) azonban Palmer Fyshe Tamás lelkész
.mégis alapított unitárius gyülekezeteket 's más városokban is prédikált. A mozgalom azonban megfeneklett Palmer elfogatásával (a politikai reform-mozgalomban is résztvett) és hét évi
Botany Bay-ben töjtött fogságával, mert mikor innen kiszabadult, hazafelé vezető útján hajótörést szenvedett és meghalt.
1811-ben azonban erős és állandó jellegű mozgalom kezdődött
'Glasgow-ban, hol Skótország első unitárius templomát is fel·építették.
Az Unitárius Alap (Unitarian Fund) új szellemet hozott a
régi egyházközségekbe s nagyszerű missziói munkásságával
csakhamar túlszárnyalta a Book Society tevékenységét. Bezárt
templomokat nyittatott meg újra, gyenge gyülekezetek et segélyezett, egyre több misszionáriust küldött szét az országban s
már idegen országokba küldendő misszionáriusokról is kezdtek
.gondolkozni. Erőfeszítéseik eredménye oly széleskörű sikert hozott, hogy míg a század elején csak megvetéssel beszéltek az
unitáriusok gyengeségéről, most, alig húsz év mulva, tisztelni
kezdték őket erejükért s félni kezdtek tőlük az orthodoxia ellen intézett sikeres hadjárataik miatt . .
Mindezekben Belsham tevékeny . részt vett. Tehetséges
'Szervező volt, híres szónok és félelmetes író. Bár természeténél
fogva nem szerette a vitatkozást, ha belekényszerítették szívós ellenfélnek bizonyult, kinek cs<tpásai sebeztek s kinek met'Sző szarkazmusa még a püspököket sem kimélte, ha rászolgáltak. Az angol egyházzal szemben folytatott vitatkozás során,
a kérdések tiszta megfogalmazása és megfelelése sokat tett a
-disszenter egyházaknak az angol egyház felé való hajlásuk
megakadályozására. Sikeresen védelmezte Priestléy-t és Lindsey-t, azoknak haláluk után történt megtámadtatásuk alkalmával s több mint ötven nyomtatott művében tisztán megfogalmazta és nagy erővel védelmezte az unitárius hitelveket. Az
unitárizmus igen tiszta és határozott dolgot jelentett számára'
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az egy szemé l yű egy Istenbe v~tett hitet, kit egyedül kell imádniok ' és a Krisztusban, mmt mm den szempontból emberi lényben ~aló hitet, kit csodatételei és feltámadása a választott
Messiásnak lenni bebizonyítottak. Ahol a félénk unitáriusok
alig merték eze~et ~z. elvek~t meg,:allaní, ő_ ,:yiJtan prédikálta
is azokat s mereszsegevel masokat IS megerosltett, hogy meggyőződésük n;ellett kita~tsana]<. .. . .
.. •
Az unitanzmus nyIlt eloretoreset nem k,s mertekben segítette . elő a; őket súlyosa!1 érintő Blasphemy. ~ct (istenká. romlásI törveny) eltoroltetese 1813-ban. Ez a torveny, me ly az
angol Corpus Juris-?a~ 16~8 óta .sze.repelt ~ mely az ullitáriusokat javaik elkobzasaval es bebortonoztetessel fenyegette, kezdettől fogva holt betű maradt s a korona újahban épen el is
tiltotta, hogy annak hatálya miatt hárkit ,is üldözzenek. Mindazonáltaf mégis csak fennállott a lehetőség, hogy alkalmazásba
kerül. 1792-hen már megpróbálták visszavonatni, de akkor sikertelenül, mert ez az időpont még túlközel esett a Birming ham-ben lefolyt eseményekhez, semhogy a dis s zen ter ek szabadelvű ágát ilyen kedvezményekben akarták volna részesíteni .
Most azonban ellentmondás nélkül visszavonták a törvényt.
Smith Vilmos (William) vezette a kampányt, Nightingale Florence nagyatyja, igen lelkes unitárius férfiú, ki már régóta vé·delmezte a szabadelvű disszentereket a parlamentben.
Az unitáriusok tehát, másfélszázad eltelte után, megérték
végre, hogy szabadon tarthatták istentiszteleteiket, a törvény
engedelmével s nemcsak hallgatólagos elnézésével, mint azelőtt. Voltak azonban még jogok, amelyeket el kellett érniök,
hogyegyházlétük mindazt megkapja, amihez egy szabad országban joguk volt s most ezeket kezdték előkészíteni. Az a
gyors haladás, ugyanis, melyet az utóbbi években elértek, vamint nyilt beszéd-módjuk, mellyel az othodox dogmákat bírálták, felkeltette ellenük a konzervatívok ellenszenvét.
A veszedelem első jele Wol ver hamp to n-ban , közel Birmingham-hez, mutatkozott. A presbitériánus egyházközség, '
mely ott már a XVII. század végén megalakul!, lassanként
szintén szabadelvűvé kezdett válni s most meg már nyiltan
unitáriusnak vallotta magát, de istentiszteleteit még mindig
~b~an a templomban tartotta, melyet egy orthodox ,nemzedék
e~,ttetett volt. 1806-ban lelkészük bejelentette, hogy ő szentharon;sághívővé
lett, mire megpróbálták rábírni, hogy
mondJon le az állásáról. Sok lárma, elkeseredet! vita keletke-
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zeit erre ellene is, és mellette is. Az orthodoxok melléje álltak
s a következő évben a biróság elé vitték az ügyet, megpróbálva az egyházi épületeket és vagyont elvenni az unitáriu soktól, azzal az ürüggyel, hogy azokat az orthodoxok hagyták rájuk orthodox istentiszteletek számára. A per . megindult s mindkét oldal elkeseredetten vItatta a maga Igazat. Az unitáriusok
jól tudták, hogy ha ezt a pert elvesztik, Igen sok templomukat
fogja hasonló veszedelem fenyegetni, amint hogy tényleg több
helyről érkezett már jelentés az orthodoxok ilyen szá ndékait
illetően.

Korábbi szervezeteiket csak a misszió céljára alapítotlák,
most azonban az unitáriusok belátták, hogy szükségük van valami olyan szervezetre is, mely őket a törvény előtt kellő
súllyal képviselni tudja. Ezért 1819-ben még egy társaságot
alapítottak, "Association for the Protection of the Ci vil Rights
of Unitarians" (Az unitáriusok polgári jogait védelmező társaság) címmel. Ennek az volt a célja, hogy ingatlanaik védelme
mellett, minden törvényes úton előmozdítsa polgári jogaik teljes kivívását, minthogy az orthodoxok minden útat megpróbáltak ellenük s amíg a Test és a Corporation Acts érvényben
volt, disszenter tulajdonképen nem is lehetett közruvatalnok.
Sérelmük volt az is, hogy házasságokat csak az angol egyház köthetett össze jogérvényesen, amint hogy a születési, házassági,
és halálozási anyakönyvek et is ez az egyház vezethette csak
törvényesen, a dissze nterek nem temetkezhettek 3Z egyházközségek temetői be, hacsak nem az angol egyház szertartását
vették igénybe, az egyetemekről ki voltak zárva s ráadásul
még adókat is kellett fizetni ök az angol egyház javára.
Bár az unitáriusok mindig védték a disszenterek polgári
jogait is, most a jelek azt mutatták. hogy az orthodox disszenterektől segitség helyett támadásra számithatnak, ezért elhatározták, hogy most csak a maguk nevében fognak fellépni. A
teljes jogegyenlőségért folytatott harc hosszú volt és elkeseredett. A Test és a Corporation A cts eltörléséért tulajdonkép
már kilencven éve folyt a harc s csak az ötödik kísérletre sikerült azt 1828-ban elérni. A többi jogokat ezután rendre szerezték meg, mig az utolsó ís megadatott nekik, mikor 1871-ben
eltörölték az egyetemi felvéleleknél és a diplomák és fok ozatok
elnyerésénél azelőtt kivánt bitvallás-aláirási kényszert.
. . Időv el belátták, hogy az unitárizmus érdekeit jobban szolgalna egy erős szervezet, mint a már meglevő, de egymástól
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független alakulatok s egy ilyen szervezet alapítására már 1819tól kezdve megindultak az előkészületek. 1825-ben aztán megalakult a "British and Foreign Unitarian Association (a brit és külföldi unitárius társulat), mely a "Civil Rights Association" -t és al.
"Unitarian Fund "·öt azonnal, 11: '~,B?ok Society" -t pedig egy év
mulva magába olvasztotta. Ez ,dotol kezdve az angol un itárizmus, jól megszervezve, mint felekezet, sokkal nagyobb és eredményesebb te'vékenységet fejtett ki. A missziói vállalkozásokat
újult eróvel folytatták. Harris György lelkész húsz éven át Anglia északi részében és Skóciában eleven missziói tevékenységet
folytatott. Glasgow-ban hatalmas gyülekezeteket vonzott maga
köré s az unitárius hitnek nagy tiszteletet szerzett, mig Skócia
többi részében több mint negyven missziói állomást létesitett,
olyeredményesen munkálkodva, hogy az orthodoxok csak "az
ördög káplánja" néven emlegették. Külföldi munkát is kezdeményeztek. Az erdélyi unitáriusokkal már 1822-ben összeköttetést létesítettek s azt mind a mai napig fenn is tartották.
Egyházközségeket szerveztek Gibraltar-ban (1830) és Párizsban (1831), misszionáriust küldtek Indiába (1831) s egyházközséget és iskolát alapítottak Madras-ban.
Ez az agressziv politika persze kiváltotta az orthodoxok
ellenségeskedését. Sok támadás érte az unitáriusokat, s nehány
hires vita is származott ezekbő!. Az unitáriusok inkább csak
védekeztek, a Bibliából véve argumentumaikat, s amennyire
csak lehetett mindig megtartották az udvarias hangot. E viták
iránt sokszor igen nagy érdeklődés nyilvánult meg az ország
minden részében. Igy Belsham Londonban Krisztus unitárius
felfogását védelmezte. Dr. Carpenter Lant Bristol-ban a helyettes-elégtétel unitárius értelmezését és az "Improved Version"-t (a Biblia javított kiadását) védte a későbbi érsek, Dr.
Magee igazságtalan vádjaival szemben (1820). Yates Jakab Glasgow-ban sokáig (1815-1817) védelmezte az unitárizmust Wardlaw Ralph lelkész ellen s vitájuk négy, vagy öt kötetet töltött
meg. Porte r Scott János lelkész Belfast-ban (1834) négy napon
át vitázott nyilvánosan Dr. Bagot lelkésszel. Liverpool-ban pedig három unitárius lelkész tizenhárom egyházi beszédben igen
nagy siker mellett védelmezte az unitárius hitelveket az angol egyház tizenhárom lelkészének egyesült támadásai ellen
(1839). Ezek a viták megmutatták, hogy az unitárizmus milyen veszedelmes ellenfele lelt al. orthodoxiának s amellett,
az unitáriusok számára, egyhogy új követóket szereztek
,.
Dr. WIJbur : A ml unitárius OrOklégDnk.
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úttal a régi unitáriusokat is feltüzelte és megerősítette ügyük
mellett.
E viták közül a legkomo Iya bb k"ovet k ezmenyekkel
a Manchesterben 1824-hen megindult vita . járt. Az ottani unitáriusok
egyik közebédjén az egyik szónok nehány megjegyzést tett az
orthodoxiára, melyeket az ujságok is közöl~ek, az orthodoxok
nagy felháborodá~á;1I:' úgy, hogy azok elhatarozták, hogy megleckéztetik az umtanusokat •• A W olverhampton-ban tortent per
óta ugyanis, az orthodoxok rávetették szemeiket az unitárius
ingatlanokra s csak az al~almat várt~~~ hogy a tör~ény valamilyen eszközével elvegyek azokat toluk. Most elerkezettnek
látták az időt s megindult a per, mely azután nagy hirre tett
szert.
A York-ban levő presbitériánus gyülekezet egyik tagja
ugyanis, Hewley Sarah úrhölgy 1704-ben alapítványt tett ,,Krisztus szent evangéliumának szegény és istenes prédikátorai"-nak
és másoknak felsegélyezésére. A presbitériánus E'gyházközség
szabadelvűvé válásával ez az alapítvány az unitáriusok kezébe
került s annak jövedelmét jórészt unitárius lelkészek segélyezésére használták. Az independens ek most meg akarták kaparintani ezt az alapítványt s 1830-ban pert indítQttak az unitárius
alapítvány-kezelők elmozdíttatása végett, azt hangoztatva, hogy
az unitáriu soknak nincs joguk a régi presbitériánus javakat használni, minthogy azokat az orthodoxok használatára alapították,
olyan időben, mikor még az unitárizmus törvény-ellenes mozgalom
v olt. Az unitáriusok viszont azzal argumentáltak, hogy az alapító levélben nem volt kikötés dogmaUkai tekintetben. A pert
mindkét oldal makacsúl folytatta, bíróságtól-bírósághoz felebbeztek s az ügy mind rosszabbul kezdett állani az unitáriusokra nézve, míg azután a Lordok Háza 1842-ben kimondta,
hogy semmiféle alapítványt sem lehet olyan célokra használni,
amelyek az alapítvány tevésének idejében törvénytelenek vollak,. ~z unitárius alapítvány-kezelőket tehát elmozdították he:
lyukrol s a három orthodox disszenter felekezetből neveztek
ki helyettük új kezelőket.
A _Lady. H~wl~y-ügy, amint nevezték, az angol unitárizus egesz tortenetenek legkriUkusabb perceit idézte elő. A
.ol.verh~m~ton Chapel ügyét, melyet a Lady Hewley-ügy ele Oltelg fuggoben tartottak, most szintén az unitáriusok elmaras ztal~sával intézték el. Az unitáriusok elvesztették a templom ot, mlnth?gy azonban az angol egyház kezeibe került az, az
o rthodox disszenterek semmit sem nyertek vele.

'W

Mialatt zek az (ígyek An!! liában tá r llya l á~ :.lhlt állottak
'rországban ls elvettek az uni tárÍt)sokt61 cJly temp lomot é~
~gy nlapítványt. Több más eRet ben is perre kerű l t a do loll s
:az a veszély fenyegetett, hogy Ulsterben mind en temp lomukal
-elvflszítik. Á tm enetí.leg A ngli á ba n ullyan nem «ilyt per (ij"bb
templ omok illénylése véJlett, az orth odoxok azonban ncm csin áltak
titkot a bból, hOIlY aZ ÖSBzes rélli presbiléri ánuR templomoka t és
:ala pítványokat illé nye ln i JOll ják. TIlY két-háromiizáz pcr feny egette az unítáríusokat, melyek nem járhattak volna más ered m énnyel, minth ogy ullYlUla nnyi templomot
a templomokk' I
~ k o l á kat és ala pít vá nyokat is) elvesznek til ük , úJlY, hOll y aliJ!
marad ma jd néhány templom uk B ezek is csak a ICl,lkisebbek
közül.
Belátták, hOIlY nin cs más menekvés számukra, mint a
p arlamenth ez forduln i, mely k!i.lÖn erre a cé lra hozo tt törvénynyel még mellmenthetné templ oma ika t. Ráv ették hát a kormán yt, hOll y terjessze a parlame nt elé a "Dis6Il nters' Chapels
BlJI"-t (a disszent er templomokra vo na tkozó törvényjavaslatol)
1844· ben, mel ynek ér tclm ébe n a z ellyházközséllek birtokába n
maradnána k há boríta tl a núl mind azok a templomok, amelyek
m ár leaalább huszonöt év óta birtokuk ba n vann ak. A javaslatot a püspökök, a konllrellácioná li Rták, met hodiRták és orthodox
baptisták heveRe n ell enezték, sil t 'lz t meg is peli cíonált ák, de
ugyana kkor a javasla t mellett is érkeztek be petl ciók 's Sir
Peel Robert CaéRZ korm á nyáva l me llé je á llott az ügyn ek,
~minth ollY mellé je á ll ottak olyan ha ta'ltn as egyéniségek iR, mint
Lord Russel J ános, Lord Maca uley és G ladstone B véaü I is három. az ellyhez szótöbbségge l, a z orthodoxok nagy fe lháboro.<Jására, mel!Rzava zta a lör vé nyja vasla tot a parl ament.
Az éve ken át folyt per azonban a nn yira ki éle;r.te a vi~zonyt az uniláriusok lÍR az orth odoxok között, hogy l B36·ban,
~gy kivételével, minden unitá rius kil épett abbó l a lel készi egyes ületb61, melyhez az összeR disszenter lelkészek h oz~á ta rlo z!a k,
hogy ezzel iB t i1ta kozzanak al, orthodox többséi! igazságta la n
magavi selete miatt. fgy az utolsó szá l is elszakad t a régi diszs zenter egyh áz három ha jtása között.
A harminc évi!! tartó küzdelem a Ha ta l felelj:ezet mind en
~re lél és lillyelm ét lekötötte, úgy, h og y e lőh a l ad ása eg y nem·
-zed éken át Iclassúd otl. Mindazálta l nyereségük mégis , akad,t:
mikor Irorszá!! s z a bad elvű presbitériánus g yülekezeteinek eg~Jk
'gen befolyásos csoportja csu tlakozott a mozgalomboz. A "Dls-
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senters' Chapels Act" most már új reményekre ' jogosította fel
az unitáríusokat, mert a bizalom megerősödésével a munka is.
lelkesebben indult meg, úgy, hogy 1844-től új korszak kezdő
dik az angol unitárizmus történetében. Az elvesztett Lady
Hewley-alapítvány helyett újat gyüjtöttek, új missziós társaságokat szerveztek, a nehány elvesztett, főké nt falusi és kicsiny
egyházközség helyett sok új gyülekezet alakult, különösen az.
északi gyárvárosokban s Londonban_ A régi egyházközségek
tagjainak száma meggyarapodott, új templomok épültek s a régieket kijavították, egyházközségeket alapitottak a gyarmatokon, új teológiai iskolát szerveztek j s a nagy városokban a.
szegények között jótékonysági munka indult meg. Anglia északi.
részén egy második methodista csoport is csatlahozott az unitáriusokhoz, Bnrker J ózsef lelkész követői, kiket 1841-ben kiüztek a methodista New Connexion szervezetből. eretneksé~
miatt.
Mialatt ezek a külső változások és küzdelmek jó eredményeket hoztak az unitárius ügynek, belsőleg is egyre mélyült
és érett az unitárius gondolat. Priestley és Belsham, kik félszázadon át vezették és befolyásolták az unitáriusok eszmei
haladását, bár maguk mélységesen vallásos egyének voltak.
túlsokat foglalkoztak a hittételekkel s az orthodoxia támadásával, úgy, hogya vallásos érzés ápolása a felekezetben háttérbe,
szorult. Vallásuk inkább látszott a fej dolga lenni, semmint a.
szívé s követőik igen sok temploma rideggé és szellemietlenné
lett. Ezt a hibát hamar észrevették s a XIX. század első harmada alig telt el, mikor már Channing Ámerikából érkező befolyása kezdte más irányba terelni az angol unitárius gondolkozást, mikor pedig az orthodoxok elleni vitatkozás lecsendesült, az unitáriusok végre abba a helyzetbe kerültek, hogy vallásos életüket szabadon feileszthessék
tovább.
,
A lelki változás vezetője Martineau (olvas8: Márlinó)
Jakab lJamesl,2 aki Priestley követésével kezdte, de mihamar
_

l

A. .. Unilarian Home Missionary Board/l (késöbb College) Manchesl,:".b~~

18:>4.ben, melyet ma .Unitarian College of M anchester".nek neveznek. (Erdelyt
\dkészj€löltieink itt állandó ösztöndijon tanulhatnak. A fordító).
2 Marlineau Jakab Norwich.ban születeU 1805.ben, polgári (állami kullúr)

pályát
valtozfatott s a lelkészi lanulmányokhQz kezdett hQ7,;zá. Prédikált (lelkész volt) Dubhnba? (1~2~-1831), Liverpoo).ban (1832-185T), _ hol vezetö szerepet vitl.a ~ .un_'tánus vlt.lban 1839... bcn. _ és Londonban (1 859-1872). Ugya nakkor teolog1a1 ta-

m.érnöknek neve!lék.

de, v,allásának és egyházán'ak szerellcséjére. ha marosan
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~arpe nter

EstIin J ózsef,
a z összehasonlító va lIás lud omá ny
megaJapító ja:az újk or egyik legnagyobb angol teológusa.
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Ta gart Edwa rd,
az el ső angol unitárius lelkész
aki az erdélyieket meglá togatta:
(A Z1\ bszOhtliz~nusala ll, 1858- ban.)

Marlinea u Jakab
[1805- 1900).
Ta lán a leg nagyobb
unitárius teológus,

Hope St. Unita rian Church, Liverpool-ban.
Dr, MarlinealI templom&.
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rI elm Z ~ l adolt fi vttll ósnll k B (t~. I Ó n, mini a I ~lübh, b _
Folyóssul r nd ·1I. c ző unlt(II'lus I lk 'SZ t1 k n Ilyv 'nOI · V n á l lanóro, /IZ !lész r I l. 1.·1 í!ond olkOZÓ8ónak Irányl16ja I ll. V z l 8 '
.. Iall 1I1. !lngol unlláriu sok I Ihagylak a S ~. nIIrás v rseir' va ló
szolllal l.ám(lszkod{lssol
, h ly II hIttik I f Ő I( ' P n 'YSZ 'r(i v,
.. knrlá!( l nni I lijbb' n ' m tul a jdonilollll l< ( nl 88ágo l ti csodáknak. III 'JI, hu hiltek ls azokbu n lovábbr') is i Krisztu t gé z n
·mh "' nk fogták I I R 117. ári ánizmu s l IjeBen kiv sz II közü lök.
N m ·I y I( nggoclu lomnl1\ 1 sz miilók zek l él vá llozlÍsoka l 8
1865-b n kis ri lel l ttcl. gy unitáriu s hit va ll ás I Ivázolásá ra,
hogy ezt. I m ~a k " dá ly o zz{d( a tovább i v{dlodlsok,H, z 1\ ki sérJ el uzo nbo n mrf.l hlu sult. Ma rtin euu 1867-b n m '!lP"óbállrt !lY
" Fre · hrislinn
nl on" -b1ln (Szabad II r 'szl ny 8ZÖV tség) a
kü lö nböző I Ick'z lek szabad elv(j gond olk07.óll
r.!y táborba
lIyüjt ni, (\z rlhodóxok",z nba n n m aka rlt.k b nn réS1.t venni
s Igy az "öv ld él tü vá ll a lkozás ma rod J. H'lso nl 6 Jci sé rl et t I.ettek a sza bade lvü k o n ~ r l!á cioná li sláJc a " ngrega li on,ll ni on"
~y üI 4S 'n 1871 -b n, hogy m gnyi ssák az úlal az unitáriusokJcal
való érinLl< zésr , il nll l,ly többség ":tonba n les zavilz la ők e t s
ilyenirá.nyÚ kisérlel az ulá" nem l ö ,.l~ nt löbbé.
A XIX. század k öze p é lő l l<Czdve ,IZ a n ~o l uniláriu sok
törl nete cllészs<Ígcs S á lla ndó, de lassú és e se m ~ nyn é l kűli
haladást mulat. Vesz ített is néha , cl másult a nn ál l()bb t nyert.
Kisebb szerv.ez t Ic áll otlak e l ő , hogy ki egészllsélc a nemzeti
.e~y temes) f tlrsula l munkáj át, legtöbb se lben a néhán y évvel a1.c l ő tt alakú lt u/lle rilcai szervezetek lapaszlula luin k lelhasználáRával.
1\1. unltári usok az ,lngol nemzet élelében belo lyásos li.
tiszlelelremélló szer pel vittek. zámukal messze fei(iIlU1 ladó
arányban volla k képvise lve a pt\rlamentben S Ige n kilűnle llé k
magullot a szaba d e lvű politika, a szoc iális rclormok, :11. emberbaráti /ll zgalm!lk, :I nevelés, a lud ományok és az irodalom
teri'm. 2 A minden disszenlerre rá n e hezed ő lerheken kivűl, még
Ilyik !lnil.idul I coló~iJ) i hlh1zclll ck. 1l1clyet /'I kkor .. M-/HI IH~8fer New ol,
~eg ..... nak nevezlek. 1840 ... 1~ 1 1f;itS', il:.! . &51 ;illI1nk JgllzUUlój.l (prJ ncipal) II voll 1869... ,61
;k wvc. Tö~b köl I örök I'h':k(l cl-:yhází bC8~~~~I . 8 IIchálly l~a'lá l1 Il ll/il. Y teológiai mU ll'
"'I .. dall kl. 'A. X IX . SzáZád l~gnJgyobb lIllItátiUS teológusa volt . MinI 8~óllok. gall'
odolk()~ó til l.lIl ár 'gyMánl nagy liszl J'lbell ré8~c8U11 . öl or. z.it: eJt y teméln tUnlellék
ld. MlIld cl1 keresztény (clekcz 'Icl Ickölelczcll 1\ ker szlt uy hil IIcnlClt és telker • vé,
~ttmezb~vcl. Londonba ll hall III 'U 1900... ban.
I A. 8zövcllbell ~I11 Hte tlek IlleUe!!, cl fl lesz (c!cmlflcII Onk itZ alábbi kivá ló '- IV
n!rll volt a'l,
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viselniök kellett az összes o.r thodox di~szenterek ellenén""ét i",
és ha ezek a terhek kissé meg is akasztották őket fejlódésükben, \'allásukhoz való ragaszkodásukat viszont annál erőscb~
tették. A XX. század kezdetén míntegy 360 egy!rázközségük
volt a britt szigeteken s körülbelül még egy tucatnyi a g armalakon. Ez a sz,á m azóta kissé növekedett. Már regen feladták felekezetük ífjúkorának azon reménykedését, ho!!y egykét nemzedéken belül egész Anglia ugy fogja látni az igazságot, amint ők látják, viszont ma már tisztábba n látszik, mint
valaha , hogy Anglia vallásos életében ők is tevékeny részt alkotnak s hogy nélkülük ez az élet szegényesebb lenne. Fel
adatukat inteIHgen'sen és komolyan végzik s reménykedve "hnek álland ó növekedésük és a keresztény civilizáció hasznára
váló működésük jövő je elé.
,

•
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~...,l unil.iriu::.ok n("\dt: Sir Ly~1I l{ár~'ly. a geol6gus ;
ir Jones Vlhnos, at. orien'41"
l~st.l ; Ro~o~ Vl1mo . a történést : Wcdgcwood JÓ1Slás; ir T\owrin JJnlo.'St ar
allamf rfi I pr...,f~sszor J~vons . W 't a l""wsfa bblcsész j 'Ricudo Dávid , a n mId "
gatdásl i Darwm Ern1Uus, a IcrméslcWudós ' ~1rs. Barbauld Mrs
ask~1I C Ed..
n- worlh M ' .
. kk i P o~lIlds J
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