
1 
 

Pro Unitate in Christo díj átadása – 2021. január 24. 

Dr. Bóna Zoltán kitüntetett laudációja 

 

 

Főtisztelendő és Főtiszteletű Püspök Urak! 

Nagytisztelendő és Nagytiszteletű Parókus, Lelkész és Lelkipásztor Testvérek! 

Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban! 

 

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma 2018 novemberében alapította 

meg a „Pro Unitate in Christo” díjat, melynek elsődleges célja a felekezetközi párbeszéd elő-

segítése a római katolikus és a református egyházak között. A díj olyan kutatónak, oktatónak, 

egyházi vezetőnek, példás életű egyháztagnak adományozható, aki új tudományos 

eredményekkel gazdagította a történelmi felekezetek közötti teológiai dialógust, vagy hosszú 

időn át, jelentős mértékben járult hozzá az egyházközi kapcsolatok elmélyítéséhez, egymás 

kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez. 

 2020. szeptember 25-én dr. Fekete Károly püspök úrral közös előterjesztésben 

javasoltuk az Alapítvány Kuratóriumának, hogy a díj 2020. évi kitüntetettje nagytiszteletű dr. 

Bóna Zoltán református lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának volt 

főtitkára, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztője legyen. A javaslatot az Alapítvány 

Kuratóriuma 2020. október 7-ei ülésén teljes egyhangúsággal fogadta el. 

(Kérem dr. Bóna Zoltán Nagytiszteletű urat, hogy álljon fel!) 

Dr. Bóna Zoltán 1956-ban született Kiskunlacházán, felekezetileg vegyes családban. 1981-ben 

szerzett lelkészi oklevelet a Budapesti Református Teológiai Akadémián. 1981 és 1982 között 

az Amerikai Egyesült Államokban előbb magiszteri címet, majd 1992-ben az atlantai Columbia 

Teológiai Szemináriumon teológiai doktori fokozatot (Doctor of Ministry) szerzett.  

Dr. Bóna Zoltán 1991 és ’98, illetve 2005 és 2011 között töltötte be a Magyarországi 

Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkári tisztségét. Összesen 12 éven át volt az Európai 

Egyházak Konferenciája (CEC) „Egyház és Társadalom” Bizottságának elnökségi, illetve 

bizottsági tagja. Képviselőként részt vett az Európai Egyházak Konferenciája nagygyűlésein, 

a nemzetközi szerkesztőbizottság tagjaként pedig a Püspöki Konferenciák Európiai 

Tanácsával közösen elkészített „Charta Oecumenica” megfogalmazásában is részt vett. E 

katolikus–protestáns közös dokumentum munkálatairól rovatot vezetett és maga is publikált a 

Reformátusok Lapjában. 

Dr. Bóna Zoltán, mint a MEÖT főtitkára, kiemelkedő szerepet vállalt az egyetemes imahét 

hazai előkészítésében, népszerűsítésében. Szolgálati idejére esett a MEÖT átszervezése, amely-

ben nagy hangsúlyt kapott a római katolikus egyházzal és az egyházi jellegű társadalmi 

szervezetekkel való együttműködés. Főtitkársága idején csatlakozott a Tanácshoz a Magyar 

Pünkösdi Egyház, valamint a magyarországi anglikán és örmény ortodox egyház.  

Dr. Bóna Zoltán 1991 óta látja el a Theologiai Szemle főszerkesztői feladatait. A folyóirat 

a hazai protestáns felekezetek egyik kiemelkedő tudományos orgánuma. Ebben Bóna Zoltán 

gyakran jelentette meg katolikus szerzők írásait, közölt katolikus teológusok munkáiról méltató 

recenziót, ismertette és elemezte a katolikus egyház nyilatkozatait, a Püspöki Konferencia 

körleveleit. A folyóirat az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán 2019-ben és ’20-ban kiemelten 

kezelte az eucharisztia / úrvacsora témáját. 2015-ben, a lap fennállásának 90. évfordulóján dr. 

Kránitz Mihály római-katolikus teológus, a Pro Unitate in Christo díj 2019. évi kitüntetettje 

köszöntő írásában a Theológiai Szemlét egyenesen „a keresztény egység magyarországi 

hajtómotorjának” nevezte – ami mindenekelőtt főszerkesztője, dr. Bóna Zoltán ökumenikus 

nyitottságának és elkötelezettségének köszönhető.  
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Dr. Bóna Zoltán megalakulásától tagja az MRE Doktorok Kollégiuma Ökumenika Szek-

ciójának, majd 2017 óta annak elnöki feladatait is ő látja el. Irányítása alatt a szekció az 

ökumenika művelésének jelentős hazai protestáns szakmai műhelyévé vált. 

Dr. Bóna Zoltán a Károli Gáspár Református Egyetem világi karain diákok százainak adta 

át a felekezettudományban való jártasságát és széleskörű ökumenikus tapasztalatait. Többször 

tartott előadást a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Számos szakelőadás és tudományos 

közlemény szerzője, ökumenikus és felekezettudományi szakmunkák, gyűjteményes kötetek 

lektora, fordítója, szaktanácsadója. Jelenleg Délegyházán és Dunavarsányban lelkész. 

 

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem! 

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány számára nagy öröm és megtiszteltetetés, hogy 

a felajánlott díjat, a „Pro Unitate in Christo” kitüntetést elfogadta. Kérem, fáradjon előre, és a 

kitüntetést vegye át! Életére és további ökumenikus pályafutására Isten gazdag áldását 

kívánom! 

 

 

dr. Kustár Zoltán 

a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 

kuratóriumának elnöke 

 


