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Spanyolországban is lennének unitáriusok
De ott még ma sem lehet Szervét tanait

„bevett vallásként” követni

Az alábbi beszélgetés Jaume de Marcosszal, a
Spanyol Unitárius Univerzalista Társulat (SUUE)
elnökével készült nem sokkal a spanyolországi
Szervét-megemlékezést követõen.

Jaume, milyen utat
jártál be, amíg eljutot-
tál az unitárius-uni-
verzalizmusig?

Ifjúkoromban távo-
lodtam el a katolikus
egyháztól, s folyamato-
san kerestem egy olyan
vallási közösséget, a-
hol választ találok kér-
déseimre, kételyeimre,
és szabadon kereshe-
tem az igazságot.
1989-ben teljesen vé-

letlenül találtam egy ismertetõt az uni-
tarizmusról az Encyclopaedia Britannicában. Ezt
követõen kiderítettem az UUA bostoni és az angol
unitáriusok londoni címét, s mindkét helyrõl bõ-
séges információval láttak el. Örömmel tapasztal-
tam, hogy az unitarizmus elvei tökéletesen meg-
felelnek az én elvárásaimnak. A továbbiakban
részt vettem az EUU féléves összejövetelein Eu-
rópa különbözõ városaiban, s elkezdetem gondol-
kodni a lehetõségen, hogy egy hasonló mozgalmat
indítok hazánkban is.

Hány közösség létezik ma Spanyolország-
ban, hogyan szervezõdnek, milyen sikerek, ku-
darcok jellemzik életüket?

2000-ben négy személlyel megalakítottuk
Barcelonában az Elsõ Spanyolországi Unitá-
rius Univerzalista Kongregációt, s elindítot-
tuk a hivatalos bejegyzési eljárást. Azóta – hála
a világhálón mûkö-
dõ levelezõs listánk-
nak – Madridban
újabb egyházközség
alakult, s ország-
szerte vannak köve-
tõink. Jelenleg két-
hetente tartunk
istentiszteleteket
Barcelonában és
Madridban.

Sikerrel veszünk
részt a legkülönbö-
zõbb programokban,
mint például az öku-
menikus és valláskö-

zi dialógus, melynek során elismertek bennünket,
mint egy létezõ vallási tradíció örököseit és képvi-
selõit. Így meghívtak minket a Szervét Mi-
hály-megemlékezésekre is Legnagyobb nehézsé-
günk még mindig az aktív tagok alacsony száma, s
így nincsenek meg a személyi feltételek a különbö-
zõ projektek megindításához, melyekre egyébként
lehetõségünk lenne. Továbbra sincsenek saját épü-
leteink, s nincs kapacitásunk egy kiadó vagy újság
létrehozására.

Úgy értesültem, hogy a spanyol állam nem
ismer el benneteket mint vallási közösséget. Mi
a jelenlegi helyzet?

A kormány valóban visszautasította bejegyzési
kérelmünket azzal az indoklással, hogy egy közös-
ség, amely nem rendelkezik dogmákkal, s az igaz-
ság szabad keresését vallja, az nem lehet vallási,
legfeljebb humanista szervezet. Jelenleg más al-
ternatívát keresünk, hogy sikerüljön jogi személy-
ként elismertetni a Spanyol Unitárius
Univerzalista Társulatot.

Milyen további terveid vannak?
Folytatjuk a munkát a spanyol unitáriusok el-

ismertetése és számbeli gyarapodása érdekében,
és segíteni fogjuk az unitárius eszmék terjedését
az amerikai kontinens spanyolajkú országaiban.
Ami saját személyemet illeti, rövidesen megszer-
zem a barcelonai egyetemen a vallástudományi
mester fokozatot.

Hogy zajlottak a Szervét-megemlékezések?
A Szervét Mihály halálára emlékezõ elõadáso-

kat komolyan fenyegették az aragón kormány
pénzügyi nehézségei, de végül sikerült egy limitált
programot megvalósítani. Ez egy nagyon fontos
pillanat volt annak érdekében, hogy el- és megis-
merjék Szervétet mint teológust, misztikust, a val-
lás- és lelkiismereti szabadság védelmezõjét.
(Tudományos munkássága már korábban is is-

mert volt.)
Reméljük, hogy

ezek az események
új lendületet adtak a
Szervét személye és
az unitárius tradíció
iránti érdeklõdés-
nek, különösen ér-
telmiségi és egyete-
mi körökben.
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