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Hozzászólás Elekes Botond fõgondnok úr cikkéhez,
mely az Unitárius Élet 2005. november–december

havi számában jelent meg.

Nagy érdeklõdéssel olvastam a Fõgondnok Úr cikkét, mely a
Dávid Ferenc Unitárius Kutató Központ létesítésérõl szólt. A
magam részérõl igen kiváló gondolatnak tartom az elképzelést.

Tekintettel arra azonban, hogy a magyarországi unitáriusok
elsõsorban ebben az országban tudnak számottevõ (szellemi,
anyagi-technikai) tevékenységet kifejteni, továbbgondoltam a
javaslatot és egy „honi” variációs ötlet (mert hiszen ez még csak
az) vázolását határoztam el.

A Fõgondnok Úr gondolatából kiindulva, mi lenne, ha az
újonnan felavatott „Unitárius Imaterem és Kulturális Központ”
bázisán kifejlesztenénk (megszerveznénk, létrehoznánk) a „Ba-
lázs Ferenc Unitárius Szeminárium”-ot?

Közhely, de mégis megemlítem, hogy országunk szerény
nyersanyagkincsei, korlátozott ipari termelési kapacitása miatt
inkább szellemi teljesítményekben jeleskedik (jeleskedett), ami
a tudományos kutatásokban, mûvészeti teljesítményekben
nyílvánul(t) meg. Kínálja magát annak az elképzelésnek a meg-
valósítása, hogy az unitárius teológiai, bölcseleti, életvezetési
(életfelfogási) nézetek és gondolatok tapasztalatainak rendsze-
rét a hazai és a nagyvilág közönsége számára ismertté és hozzá-
férhetõvé tegyük. Ennek jelenleg – szerintem- gátat vet a kis
(vagy talán erõs) túlzással (általam) illetett unitárius „illegali-
tás”, hiszen – lehetséges, hogy a „mi nem térítõ vallás vagyunk”
elv túlzásba vitele miatt – alig hallható valami az unitárius val-
lásról, elveinkrõl – még az ún. magas mûveltségû barátaink ese-
tében is (tisztelet a kivételnek).

Ennek megváltoztatására pedig minden szellemi, akarati és
szervezési lehetõségünk megvan.

A „Balázs Ferenc Unitárius Szeminárium” természetesen
nem a teológiai kérdések fõ kutatóhelye és fóruma lenne – felté-
telezem a hittudományi fõiskolák ezt a témakört jól gondozzák
–, hanem mûködését szélesre nyitva, olyan életvezetési, filozófi-
ai, mûvészeti, pedagógiai stb. területekre hatolna be, amelyek
korunk zaklatott világában hasznosak lehetnek nemcsak itt-
hon, hanem szerte a nagyvilágban is. Meg kell említeni e vonat-
kozásban Balázs Ferencnek a faluszövetkezetekkel kapcsolatos
tevékenységét, amely biztosan példamutató lehetne a mai ma-
gyar vidék számára, hiszen a vidékfejlesztés kérdésében a falu-
szövetkezeti kezdeményezések hihetetlen nagy jelentõségûek
lehetnének.

Ha jól belegondolunk, a világhíressé vált különbözõ közpon-
tok kis gondolatból (lásd a rendszeres és jól megszervezett ifjú-
sági mozgalmak és táborok, a kultikus helységek eseményei,
stb.) fejlõdtek ki – ami (szerény nézetem szerint) csak szervezés
kérdése.

Mert: vannak-e olyan unitárius gondolkodók (lelkészek,
könyvtárosok, történészek stb) akik mûveikben kitértek a fen-
tebb vázolt témakörökre? Igen.

Vannak-e olyan unitárius gondolkodók, akik a hitelvek
összefüggéseit, magyarázatait, értelmezését alkotó módon ku-
tatták, tárgyalták? Igen.

Vannak-e olyan unitárius mûvészek, akik példaképei lehet-
nek a mai ifjúságnak? Igen.

Vannak nagyszerû lelkészeink, tudósaink, mûvészeink. Van
könyvtárunk, épületünk. Vannak áldozatkész önkéntes segítõ-
ink.

Kell még más is?
Budapest, 2006. március 30.
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