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• Több területen is a konszenzus megteremté-
sét és az értékek továbbadását tekinti fő felada-
tának a Magyar Unitárius Egyház új püspöke, 
Kovács István, aki a történelmi magyar egyhá-
zak közötti együttműködést is elmélyítené. A 
Sepsiszentgyörgyön élő lelkipásztorral az egy-
ház előtt álló kihívásokról is beszélgettünk.

MAKKAY JÓZSEF

– Püspöki megválasztása körül 
konszenzus alakult ki, egyedü-
li jelöltként indult a július 10-ei 
tisztújításon. Ez azt jelenti, hogy 
a teljes egyházi közösség felzár-
kózott Ön mögé?
– Ezt olyan üzenetként veszem, 
hogy az egyházban megfogalma-
zódott a konszenzus igénye. Egy-
házi szervezetben jobb, ha nem 
vesztesekkel és győztesekkel kell 
elkezdeni a választás utóéletét. 
Meggyőződésem, hogy a Magyar 
Unitárius Egyházban esélyünk van 
az igazi konszenzusteremtésre. Sza-
bó Árpád püspök óta tagja vagyok 
az egyházi vezetőségnek: 3–4 évvel 
ezelőtt kerestek meg kollégák, hogy 
a soron következő tisztújításkor 
elvállalnám-e a püspöki tisztség-
re történő jelölést. A felkérésre az 
adott impulzust, amikor 2018-ban a 
jubileumi ünnepségek egyik főszer-
vezőjeként megtapasztaltam, mit 
jelent jó csapattal jól szervezetten 
és dinamikusan együttműködni. 
Egyre inkább azt éreztem, hogy a 
felkérés elől nem lehet kihátrálni.

– Készített már gyorsleltárt arról, 
hogy milyen intézményt vesz át 
elődjétől, az unitárius egyházat 
13 éven át irányító Bálint Benczé-
di Ferenctől?
– Annak ellenére, hogy az egyházi 
vezetés a püspök személyében csú-
csosodik ki, valójában csapatmun-
ka. A püspök mellett ott vannak a 
főgondnokok, a püspökhelyettes, 
a közügyi igazgató, akik nagy kér-
désekben közösen döntenek. Az 
általam átvett örökség megítélésé-
ben fontos szempont, hogy az előző 
elnökség munkájában két cikluson 
keresztül én is részt vettem. Ennek 
köszönhetően tisztán látom azokat 
az állapotokat, amelyeket átveszek. 
Fel kell vállalnom az előző vezetés 
hibáit, ugyanakkor a sikereiben is 
osztozom. Itt most elsősorban a si-
kerek fontosak: az előző vezetés – a 
püspök úrral az élen – nagyon sokat 
tett azért, hogy a gyülekezeti élet az 
egyházi élet dinamikus sejtjévé vál-
jon. Megadta a kezdeményezés sza-
badságát a gyülekezetek számára, 
tehát nem utasításokkal történő ve-
zetés volt. Hatalmas előrelépésnek 
tartom, hogy 2012-ben újra egyesí-
tettük azt, ami a trianoni határok 
előtt együvé tartozott: az erdélyi és 
a magyarországi unitárius egyház-

részekből létrejött az egységes Ma-
gyar Unitárius Egyház.

– Milyen tervekkel vág neki püs-
pöki mandátumának?
– Szerves fejlődést szeretnék az 
egyház életében. Számomra nagyon 
fontos, hogy a stafétát átvevő vezető 
alázattal viszonyuljon elődje mun-
kájához. 32. unitárius püspökként 
nemcsak a közvetlen elődöm mun-
kája fontos, hanem valamennyi fő-
pásztoré, akik Dávid Ferenccel kez-
dődőleg szolgálták egyházunkat. 
Programom tömören megfogalmaz-
va: tovább tudjuk adni mindazokat 
az értékeket, amelyek egyházunk 
fennállásának 450 éve alatt kigyön-
gyöztek, hogy mindenki szolgála-
tára váljanak. Gondolok itt első-
sorban unitárius hitrendszerünk 
különleges és egyedi értékeire, 
amelyek Erdélyben születtek. Szá-
momra nagyon fontos célkitűzés ez, 
hiszen olyan világban élünk, amely 
kikezdte hagyományos értékeinket.

– Ha már itt tartunk, az elmúlt 
években az unitárius egyházban 
viták alakultak ki a hagyomá-
nyos értékekről, például a nemi 
identitás terén. Püspökként sike-
rül-e konszenzust találnia?
– Ezekben a kérdésekben is össz-
hangra kell törekedni: nem a több-
ség kell legyőzze a kisebbséget. Aki-
nek más vagy éppen árnyaltabb a 
véleménye, joga van azt felvállalni a 
lelkészek vagy a hívek körében. Eb-
ben a kérdésben már megfogalma-
zódott egy többségi vélemény, és a 
továbbiakban is az egyház nevében 
akarunk állást foglalni egy-egy tes-
tületi döntéssel. A vallásszabadság 
hagyományaira alapozva az unitá-
rius egyház ezekben a kérdésekben 
toleráns és elfogadja a másságot. 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy 
itt már nem emberjogi kérdésekről 
van szó, hiszen ezek átgyűrűztek 
a politika térfelére, és ideológiák 
feszülnek egymásnak. Egyházként 
nem akarunk ideologikus vitákba 
keveredni. Az egyház üzenete vilá-
gos kell legyen: az embert és az em-
beri szabadságjogokat tiszteletben 

tartva megőrizzük a hagyományos 
értékeket. Azt szeretnénk, hogy az 
egyház az egészséges emberi élet-
nek biztosítson teret, amely az isteni 
renddel egyezik.

– Az elvilágiasodás, a templomok 
kiürülése beáramlik Erdélybe is. 
Mit tehet ennek ellensúlyozására 
az egyház?
– Fontos megtalálni azokat az esz-
közöket, amelyekkel meg lehet szó-
lítani a 21. századi megváltozott 
életformában élő embert. Nekünk 
konkrét példáink vannak. Ki kell 
emelnem az immár három évtize-
de csodálatosan működő Országos 
Dávid Ferenc Ifj úsági Egyletet. Ezek 
a fi atalok az elmúlt harminc évben 
hihetetlen módon végezték a maguk 

értékteremtő munkáját az ifj úsági, 
a szórvány- és a tánctáborokon át a 
népdalvetélkedőkig, szavalóverse-
nyekig, színháztalálkozókig, mond-
hatnám, hogy bulizva teremtenek 
értékeket. Nem véletlen, hogy egy-
házi vezetőink is az ifj úsági egylet-
ben szocializálódtak, magam vol-
tam az ODFIE rendszerváltás utáni 
újraindulásának első elnöke. Olyan 
műhely, amelyről bebizonyosodott, 
hogy meg tudja szólítani azt a kor-
osztályt, amelyről sokszor mondjuk, 
hogy távol áll az egyháztól. A másik 
konkrét példa a Gondviselés Segély-
szervezet: önszerveződő módon jó 
irányba tudja terelni az energiákat. 
Olyan egyházat képzelek el, amely 
csapatmunkán alapszik, és amely-
ben mindenkinek megvan a helye. 
Ahol az értékmentés nem görcsös 
kötelességteljesítés, hanem a min-
dennapok megélésének természetes 
öröme. Ahol jó unitáriusnak és jó er-
délyi magyarnak lenni.

– A mintegy 120 unitárius gyü-
lekezet közül Erdélyben sok a 
kis gyülekezet, amelyek anyagi 
gondokkal küszködnek, nehe-
zen tudják fenntartani a lelkészi 
állást és az egyéb kiadásokat. 
Milyen jövő vár a fogyatkozó kis-
közösségekre?
– A jövőre nézve ez mindannyi-
unk számára nagy kihívás. Eddig 
azt mondtuk, fontos, hogy minden 
gyülekezetben legyen lelkipásztor, 
amiért óriási erőfeszítéseket tet-
tünk. A fi zetési rendszer átalakítá-
sán is gondolkodtunk, hogy akár 
pozitívan diszkrimináljuk azokat 
a lelkészeket, akik – Balázs Ferenc 
szóképével élve – vállalják a rög alá 
temetkezést, a kis gyülekezetekben 
való szolgálatot. Ugyanakkor látni 
kell, hogy bizonyos közösségeket el 
kell engednünk, és új megoldások-

ban gondolkodnunk. Nem arról van 
szó, hogy valakiről lemondanánk, 
ez szóba sem jöhet! Inkább másfajta 
lelkészi szolgálattal és a jelenleginél 
hatékonyabb módszerekkel kell biz-
tosítanunk a szórványgondozást.

– Volt olyan időszak Erdélyben, 
amikor a történelmi magyar egy-
házak püspökei gyakrabban fog-
laltak állást közösségi kérdések-
ben. Hogyan tekint az egyházak 
közötti együttműködésre?
– Nagyon fontosnak látom, hogy 
itt, Európában építeni tudjunk a 
keresztény hagyományainkra. Ami-
kor hagyományainkat, keresztény 
értékeinket, amelyek évezredeken 
keresztül megtartottak bennünket, 
támadások érik, mindenképpen 
közös fellépés szükséges. Püspök-
társaimnál kezdeményezni fogom, 
hogy működjön a püspöki kerek-
asztal, ahol az erdélyi magyar egy-
házfők felemelik szavukat az erdé-
lyi magyar közösség sorskérdései 
kapcsán. Szolidárisaknak kell len-
nünk, és egységesen képviselnünk 
érdekeinket.

– Sepsiszentgyörgyön él, a püs-
pöki székhely Kolozsváron van. 
Kétlaki életmódra rendezkedik 
be, vagy a kincses városba köl-
tözik?
– A lelkészi szolgálatban sem támo-
gattam soha a kétlakiságot, mindig 
azt tartottam, hogy a lelkipásztor-
nak együtt kell élnie a közösséggel. 
Most is úgy érzem, hogy Kolozs-
váron, a Magyar Unitárius Egyház 
székhelyén van az állandó helyem. 
Hogy erre pontosan mikor kerül sor, 
nehéz megmondani, hiszen a püspö-
ki rezidencia a Szabadság Házaként 
a magyar kultúra szolgálatában áll. 
Az új püspöki rezidencia megterem-
tése feladat a közeljövőre nézve.

Keresztény értékekre építve
Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház új püspöke a csapatmunkáról, a kihívásokról

Kovács István: A sorskérdésekben is fel kell emelni a szavunkat   ▴  FORRÁS:  MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ

„ Olyan egyházat kép-
zelek el, amely csapat-
munkán alapszik, és 
amelyben mindenkinek 
megvan a helye. Ahol jó 
unitáriusnak és jó erdé-
lyi magyarnak lenni.




