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Kitolta a nyugdíjazási korhatárt, és egy sor olyan 

módosítást vezetett be legutóbbi ülésén a Romá-

niai Református Egyház Zsinata, mellyel az egy-

re súlyosbodó lelkészhiányt próbálja ellensúlyoz-

ni. Emellett a lelkészképzést és a teológiát végzők 

gyakorlati felkészítését is erősítette, így készítve 

fel a fiatalokat a rájuk váró sokrétű feladatra. A lel-

készhiány valamennyi erdélyi magyar történelmi 

egyházban gondot okoz, főleg az elöregedő, kis fa-

lusi gyülekezetek vannak nehéz helyzetben.

Egyre több módosításra, át-
szervezésre kényszerül a 
református egyház annak ér-

dekében, hogy orvosolni tudja az 
elmúlt években jelentkező legna-
gyobb gondot: a lelkészhiányt. Az 
Erdélyi, illetve Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület veze-
tése már tavaly is több alkalommal 
napirendre tűzte a kérdést, és ez 
volt a témája a Romániai Reformá-
tus Egyház Zsinata idei első, szer-
dán megtartott ülésének is.

Az Erdélyi Református Egyház-
kerület honlapján, a Reformatus.
ro-n közzétett beszámoló szerint a 
döntéshozó testület több olyan kér-
désről is határozott, amelyek alap-
ján a jövőben át fogják alakítani a 
lelkészek szolgálatát. Többek kö-
zött átalakítják a teológiai képzés 
utolsó évét, szorgalmazzák a vá-
rosi missziót, illetve 70 éves korra 
tolják ki a lelkészek kötelező nyug-
díjazását.

Kató Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület püspöke ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy több 
mint 50 gyülekezetnek nincs lel-
kipásztora, és ezek több mint fe-
le nem is lenne képes eltartani, így 
nagy szükség van az idős papok 
szolgálatára. A Romániai Refor-
mátus Egyház Zsinata elfogadta a 
javaslatot. Eszerint „az állami tör-
vényeknek megfelelően 65 éves 
korban lehet kérni a nyugdíjazást, 
de mivel minden szolgálattevőre 
szükség van, aki képes a további 
munkára, 70 éves koráig maradhat 
a gyülekezetben” – idézte a döntést 
az egyházkerület sajtóosztálya.

A beszámoló szerint a másik fon-
tos téma a nagyvárosi szórvány-
gyülekezetek kérdése volt, mely 
két évvel ezelőtt is terítékre ke-
rült. Most a generális vizitációk ta-
pasztalata alapján olyan rendszert 
alkottak meg, amely egyszerre fi-
gyel oda a több lelkipásztort igény-
lő nagyvárosi gyülekezetekre és a 
lassan elnéptelenedő falvakra. A 
jogszabály-változtatás értelmében 
több kis gyülekezet összefoghat és 
társegyházként közösen tarthat el 
egy lelkészt, miközben megtartja 
önállóságát, a szolgálatok mennyi-
ségét és milyenségét a presbitériu-
mok állapítják meg egyházmegyei 
felügyelettel, mutatott rá Kató Bé-
la püspök. A másik lehetőség a 
nagyvárosi gyülekezeteket segí-

ti, melyek kis gyülekezetek társai 
lehetnek, annak lelkészét foglal-
koztathatják. A püspök úgy véli, a 
nagyvárosi gyülekezetekben dup-
lázni kellene a szolgálattevőket, 
de nincs annyi lelkész, hogy min-
den helyet lefedjenek.

Megerősítik a lelkészképzést

A zsinat a teológiai oktatást 
érintő módosításokat is hozott, 
arról határozott, hogy az utolsó év 
– a magiszteri második év, azaz 
összesen hatéves képzés – elvég-
zése után a Protestáns Teológiai 
Intézet padjaiból kikerülő fiatalok 
egy évig segédlelkészként szol-
gálnak. „Elméleti és gyakorlati 
tudással felvértezett lelkipásztor-
okra van szükségünk, és mindent 
meg kell tenni, hogy ezt elérhes-
sük” – mondta Kató Béla. Az el-
fogadott jogszabály módosítás 
szerint a mesteri záróvizsgát kö-
vetően a végzősök számára egy 
év segédlelkészi szolgálat követ-
kezik, majd a fiatalok nagypapi 
vizsgát tesznek és a közgyűlés ke-
retében felszentelik őket. Így tehát 
a segédlelkészi év után teljes jogú 
lelkipásztorok lesznek.

Miközben a gyülekezetek szint-
jén lelkészhiány van, a kolozsvá-
ri Protestáns Teológiai Intézetben 
az elmúlt években nőtt a lelkészi 
hivatást választó fiatalok száma. 
„Ha négy-öt évvel ezelőtti ada-
tokkal vetjük össze, akkor 130–
135 körül volt, tavaly és idén pedig 
160–170 között van a diáklétszá-
munk” – nyilatkozta a Krónikának 
Kállay Dezső rektor. Az évszáza-
dos múltú intézetben református, 
unitárius és evangélikus lelké-
szeket is képeznek, és felekeze-
tenként változnak az arányok, 
akárcsak a két református egy-
házkerület szintjén.

A teológiai oktatás átszervezé-
séről Kállay Dezső elmondta, az 
intézet olvasatában ez a lelkész-
képzés megerősítéséről szól. „Eb-
ben a tanévben indítottunk egy 
tapasztalati alapú képzési folya-
matot. Ez arról szól, hogy főleg a 
gyakorlati teológiai tárgyakat úgy 
oktatjuk, hogy a végzős magiszteri 
második éves hallgatóink a gyüle-
kezetekben konkrétan el kell vé-
gezzék azt a feladatot, aminek az 
intézetben megtörténik az elmé-

leti megalapozása és a gyakor-
latra felkészítése. Gondolok itt az 
ünnepnapi, hétköznapi, bűnbána-
ti istentiszteletek megtartására, 
de a katekézis különböző formáit 
is helyben begyakorolják. Ez nem 
egy osztálytermi oktatási forma, 
nekik ezt egy bizonyos korosztá-
lyú csoporttal kell folytatni a gyü-
lekezeti helyzetben” – részletezte 
a módosítás lényegét a rektor. 

A zsinat úgy értékeli, szükség 
van egy esztendőre, amikor a he-
lyi lelkész irányítása, megfelelő 
eligazítás és szakértelem mellett 
a végzős a hétköznapi gyakorlat-
ban annyira otthon tudjon lenni, 
hogy készen álljon az önálló szol-
gálatra, magyarázta a rektor, aki 
szerint a lelkészi munka olyan 
sokrétű feladat, hogy erre a két év 
gyakorlati bevezetőre mindenképp 
szükség van.

„A képzés részeként a gyüleke-
zeti gyakorlati időszak arról szól 
és attól érdekes, ha olyan gyüleke-
zetbe kerül, ahol lehetőleg minél 
több munkafolyamatot, minél több 
irányú, jellegű munkát lát. „Most 
nem a kis gyülekezetekbe fogjuk 
kiküldeni őket, ahol meglehetősen 
egyrétű a feladat, hanem olyan 
gyülekezetekbe – nagyvárosi vagy 
akár vidéki nagy gyülekezetek – 
ahol a gyermekfoglalkozástól, az 
ifjúságtól, a fiatal házasoktól va-
ló foglalkozásig, különböző biblia-
órás csoportokig minden területen 
tapasztalatot szerezhet” – magya-
rázta az újítás lényegét Kállay De-
zső.

Nehéz helyzetben az elöregedő kis 
gyülekezetek

A lelkészhiány egyébként nem-
csak a református egyház, hanem 
valamennyi erdélyi magyar tör-
ténelmi egyház szintjén gondot 
okoz, főleg, hogy az elöregedő, kis 
falusi gyülekezetekbe nem sike-

rül lelkészt küldeni, ahol a legna-
gyobb szükség lenne a segítségre. 
A szórványban és tömbmagyar vi-
déken egyaránt tapasztalható je-
lenséget a pap mellett vagy annak 
hiányában az egyházi segélyszer-
vezetek próbálják orvosolni.

Szegedi László, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület generá-
lis direktora, kőhalmi lelkipásztor 
korábban lapcsaládunknak úgy 
nyilatkozott, hogy a gyülekeze-
tek elöregedése számos problé-
mát vet fel, például erőtlenekké 
és képtelenekké válnak a meglé-
vő gyülekezeti struktúrák megőr-
zésére, fenntartására. „Így került 
veszélybe sok közösség, amely 
több évszázaddal ezelőtt képes 
volt megépíteni önerőből, álla-
mi támogatás, pályázatok nélkül 
egy templomot, képes volt lelké-
szi, kántori lakást építeni és fenn-
tartani. Ezek a gyülekezeti és a 
közösségi élet alapbázisai vol-
tak, most viszont sok helyen meg-
rendültek. Olyannyira, hogy ma 
már egy 150–200 lelkes gyüle-
kezet alig reménykedhet abban, 
hogy lesz lelkésze” – fogalmazott 
az egyházi elöljáró. A problémára 
az átcsoportosítás, »bokrosítás« a 
megoldás, amikor több gyülekezet 
tart fenn egy lelkészt, vagy nagy-
városokhoz közeli kis gyülekeze-
tek előbbiekkel társulva lesznek 
kénytelenek átvészelni az egyre 
nagyobb gondot jelentő paphiányt. 
„Ha most elő lehetne varázsolni 
felkészült és elhivatott lelkipász-
torokat, mintegy 50 őrhelyen le-
hetne komoly munkát végezni. De 
hiányoznak” – világít rá a problé-
mára a generális direktor.

Az unitárius gyülekezetek majd-
nem kétharmadában is központi 
segéllyel próbálják a lelkészeket 
helyben tartani, tájékoztatott ko-
rábban Bálint Benczédi Ferenc, a 
Magyar Unitárius Egyház püspö-
ke is. „Ez ellentmondásos helyzet, 

hiszen a nagy gyülekezetek – ahol 
több munka lenne – nem akar-
nak két-három lelkészt fogadni. 
Az ilyen magára maradt, elöre-
gedett gyülekezetek, ahol 80–100 
lélekkel dolgozunk, nem tudják 
a lelkészi fizetést biztosítani, így 
központi alapból próbáljuk ezt pó-
tolni” – vázolta tavaly a helyzetet 
az egyházi elöljáró, aki szerint a 
jövőben az unitárius egyházban 
is egész sor szerkezeti váltásra 
lesz szükség, melyekről már két-
három éve tárgyalnak. „Egyelőre 
próbáljuk a humánosabb megol-
dást keresni, hogy ne maradjon 
a falu lelkész nélkül” – jelentette 
ki, hiszen – mint mondta – a lel-
készi munka nem csak abból áll, 
hogy a pap vasárnap prédikál, fo-
lyamatos jelenlétet és odafigye-
lést igényel.

Potyó Ferenc, a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Főegyházmegye 
általános helynöke pápai prelá-
tus tavaly tavasszal arról számolt 
be, hogy az egyház megpróbál 
helyt állni a megváltozott körül-
mények között is, a papok teszik 
a dolgukat. „Az utóbbi egy-két év-
ben nálunk is jelentkezett a paphi-
ány. Azért nem jut egy-egy kisebb 
helyre, mert nincs, kit küldeni” – 
fogalmazott az egyházi elöljáró. 
Hozzátette, bár a római katolikus 
egyházban is sok olyan eset van, 
amikor a gyülekezetek önerőből 
már nem tudják a papot fenntarta-
ni, a helyek betöltésénél az anya-
giak nem számítanak, az ilyen 
helyszíneket a többi egyházhoz 
hasonlóan központilag támogat-
ják. „Hosszú távon azt a közössé-
get lehet fenntartani, ahol tudjuk 
biztosítani a lelkipásztort. Kell 
egy pap, aki a fogyatkozás ellené-
re is próbálja megtartani a közös-
séget, az együvé tartozás érzését” 
– összegzett a katolikus egyház 
képviselője.
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