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SZEMPONTOK A KALOTASZEGEN
SZOLGÁLÓ LELKÉSZEK KAPCSOLATAINAK
NÉPRAJZI ELEMZÉSÉHEZ 

A rendszerváltást követõ hazai néprajzi szakirodalom a modernizáció és indi-
vidualizáció kiteljesedését figyelve az erdélyi településeken számot vetett a loká-
lis közösségek mindennapjaiban bekövetkezett változásokkal. Megfigyelték,
ahogy a közösségek felbomlottak, az erkölcsi normák relativizálódtak, a családi-
rokoni kötelékek fellazultak, beszûkültek, a hagyományos nemi és nemzedéki sze-
repek megváltoztak (Pozsony 2008. 173.).

Ferdinand Tönnies fogalmaival élve a közösség és társadalom mai viszonyát 
a lelkészi kapcsolatháló elemzése mentén villantom fel. Az egyre inkább zsugoro-
dó, organikus jellegüket vesztett közösségek helyére személytelen és szegmentált
társadalmi lét kerül. A lelkész elsõdleges feladata közösségi vonatkozásban éppen
az, hogy dacolva a társadalmi változásokkal népét összetartsa. Erre nézve két el-
lentétes stratégiát vélek felfedezni: 1. a civil teendõk kiszélesítése, mellyel az egy-
ház társadalmi jelenlétét igyekeznek biztosítani, valamint 2. a csupán kimondott
egyházi elvárásokat szem elõtt tartó, de abban elmélyülõ magatartást, mely nem
kíván széles körû hatást kiváltani, azokra összpontosít, akik igénylik a specifikus
szolgáltatásokat. Grace Davie-vel egyetértve életkori különbségekben látom az el-
térõ stratégiák létjogosultságát. A különbözõ nemzedékek eltérõ módon élik meg
hitüket, és ez érvényes lehet a lelkészi szolgálat minõségére és a kifejtett munka
mennyiségére is. Az életciklusok változása magával ragadja a lelkészt is, aki nem
tud, nem is akar versenytársa lenni azoknak, akik még nem vagy már elértek bi-
zonyos életstációkat (Devie 2010). Így nem csoda, ha a fiatalabb lelkészi generá-
ció korának megfelelõ lendülettel veti bele magát az egyház szerteágazó, sõt vilá-
gi tevékenységébe, míg az idõsebbek a szûkebb hatósugarú, de mélyebb teológiai
meghatározottságú szolgálatot vallják magukénak. 

Református lelkipásztorokra vonatkozóan mindenek elõtt a Keszeg Vilmos ál-
tal közzétett életutak jelentik a néprajzi ismeretek fõvonalát (Keszeg 2001. 2005.).
Egyházi vonatkozásban számos néprajzi tanulmány született, melyek a lokális tár-
sadalom és kultúra részeként idéznek egyházi vonatkozásokat: tárgyi kultúrát,
normarendszert, vallási hagyományokat, átmeneti rítusokat, viseletet, nemi szere-
peket stb. A református egyházon belül, erdélyi viszonylatban egyre több egyházi
elõadás igyekszik megragadni a lelkészek mindennapi életét, ám többnyire az elõ-
adó érdeklõdésének megfelelõen tárgyalják a kérdést. Az elõadók szinte kivétel
nélkül lelkészek, akik kollégáik segítségére igyekeznek egy-egy a lelkipásztori
munkát érintõ fórum-beszélgetés-bevezetõ megtartásával. Valójában nem is be-
szélhetünk elõadásokról, sokkal helyesebb lenne csupán vitaindító gondolatok-
nak tekinteni õket. Tartalmukat az egyházi mindennapok és benne a lelkészek
szolgálatára vonatkozó tapasztalatok adják, nélkülözve az elméleti keretet vagy
adatgyûjtést. Céljukat tekintve terápiás jellegûek, ahol a pasztorál-pszichológia
vagy az egyházszervezés néhány üzenete révén igyekeznek a lelkészeknek min-

közelkép

111



dennapi teendõjük ellátásában segíteni. Írott formájuk az egyházi sajtóban, elekt-
ronikus médiában tudósítások gyanánt kivonatolva jelenik meg.

Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy a Kalotaszegen szolgáló lelkipász-
torok családi, civil vonatkozású egyházi kapcsolatait néhány ismérv mentén meg-
ragadjam. Munkájuk folyamatos kihívások elé néz a 21. század hajnalán. Az 1989-
es rendszerváltás visszaadta a vallásosság közösségi megélésének szabadságát, ám
ezzel együtt megnyitotta az utat a vallási individualizáció felé, háttérbe szorítva
az intézményes keretben megélt vallásosságot. A vasárnap szakrális jellegét a ví-
kend váltotta fel, noha az egyházak igyekeztek visszaállítani a vallásosságot a
kommunista korszakot megelõzõ gyakorlatra. Ez legfeljebb a zártabb falusi közös-
ségekben járt átmeneti sikerrel. Az egyházi közösségi alkalmak helyét a családi,
baráti kirándulások, kulturális programok, fesztiválok és sportesemények vették
át, mindez a globalizáció, a szabad média, a világháló hatásának következtében
(Pozsony 2009.136.). 

A kalotaszegi lelkészekre vonatkozó adataim egyik része az egyházmegye
irattárából származik, a törzskönyvi lapok bejegyzéseibõl. Mivel az összesítés
során kiderült, hogy ezek az adatok korántsem teljesek, olykor évekig elmarad
az új adatok bevezetése, ezért egy rövid kérdõívvel igyekeztem kiegészíteni õket.
A kérdõív tehát elsõsorban származásra, családi háttérre, iskolai végzettségre
nézve gyûjt adatokat, de a helyi közösségbe való integráció vagy a jövõkép te-
kintetében is tesz fel kérdéseket. Három esetben csupán az egyházmegyei törzs-
könyvi lapok adatait használhattam, a lelkészek ugyanis nem válaszoltak a kér-
dõívre. További adatokat szolgáltattak a 2014–2016 között rögzített interjúk szö-
vegei is, ahol egy félig strukturált interjúvezetõ által az adatközlõk fõbb kérdés-
körökben fejtették ki véleményüket. Így beszéltek az interjúalanyok a személy-
re vonatkozó adatokon túl a családi háttér, iskolai végzettség, teológiára való fel-
vételi motivációja, családra, gyerekekre, gazdasági kapcsolatokra, kegyességi
preferenciákra vagy az egyház jövõjére vonatkozó kérdésekrõl. Az interjúk fel-
vétele hosszas egyeztetést igényelt, hiszen a terep nem csupán egyetlen helysé-
get jelentett, hanem Kalotaszeg szinte valamennyi faluját. Nem találkozhattam
mindenkivel a saját parókiáján. Sokan a lelkipásztorok közül folyamatosan 
ingáznak kiskorú gyermekeik iskoláztatása céljából, mások pedig Kolozsvárról
látják el kisebb gyülekezetük teendõit, fõleg a hétvégék alkalmával. Bár kivétel
nélkül a meghittség jellemezte ezeket a beszélgetéseket, és a lelkészek szabadon
kitérõket is tehettek válaszadásuk során, mégis voltak olyan kérdések, amelyek-
re visszafogottan válaszoltak, vagy kitértek elõlük. Ilyen módon viszonyultak az
egyházmegyén belüli lelkésztársakat érintõ kérdésekhez vagy az egyházmegyét
kegyességi vonalon megosztó csoportosulásokhoz.  

A Kalotaszegen szolgáló lelkészek származása és gyülekezeti helyzete
Származásukat illetõen Kalotaszegen (a Fenes völgyével együtt) kilenc olyan

lelkész szolgál, aki ebben a tájegységben született. Szintén kilencen érkeztek a Ki-
rályhágó-melléki Református Egyházkerület területérõl (Partium). Öten születtek
Kolozsváron, és egy lelkész a Mezõségen. A legtöbben Székelyföldön születtek.

Senki nem megy kisebb gyülekezetbe. Minden lelkész a megélhetését jobban
biztosító nagyobb lélekszámú gyülekezetet keresi. A kisgyerekes családok szol-
gálatuk kezdetén kénytelenek elfoglalni a félreesõ falvakat, ahol gyermekeik ok-
tatására nincsen huzamosabb lehetõség. Mihelyt gyermekeik iskolakötelesek
lesznek, más parókiát keresnek, vagy pedig elkezdik a költséges ingázó életet.
Némelyek kétlakiságot vállalnak. Kolozsvárról látják el lelkészi teendõiket, ma-
gukra vonva ezzel az egyházi közbeszéd negatív megítélését. A lelkészi szolgá-
latra vonatkozó egyházi ideálkép a lelkészt szolgálati helyén lakó, jó gazdának
látja, akinek alig van magánélete a parókia „üvegfalai” mögött.  Pontosan nem112
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lehet megállapítani azok számát, akik nem laknak folyamatosan a gyülekezet-
ben. Szemben azzal a pletykával, hogy a kalotaszegi lelkészek fele sem lakik
„kint a gyülekezetben”, számuk elenyészõ. Sokkal inkább a gyermekeik iskoláz-
tatása vagy a lelkészfeleségek más településen való munkavállalása kényszeríti
ki az ingázó életvitelt. Ahol naponta akár száz kilométer megtételét is megköve-
teli az utazás, ott számottevõ anyagi kiadások is szükségesek. Szerencsésebb
eset, ha a lelkész felesége a gyermekkel együtt indul útnak, saját személygépko-
csiján. Így nemcsak idõt nyernek, de az otthon maradt lelkész betöltheti az el-
várást a helyben lakást illetõen. A kétszáz lélek alatti gyülekezetekben már nem
is formálódik meg ez az igény. A lelkészi hivatalt saját erõbõl képtelenek fenn-
tartani. A lelkész pedig másodállás vállalásával és a hétvégi, valamint alkalmi
szolgálatok ellátásával teljesíti hivatali kötelességét. A gyülekezet pásztorolását
ebben az esetben kénytelen átszervezni. Egyetlen személy nyilatkozta azt, hogy
nem lakik kint a gyülekezetben, míg 15-en ingáznak folyamatosan 4-60 kilomé-
ter közötti távon. Így értelmezhetõ az általánosítás, hiszen a Kalotaszegi Refor-
mátus Egyházmegyében szolgáló 31 lelkész fele vagy annak házastársa valóban
naponta elhagyhatja szolgálati helyét gyermekei taníttatása érdekében. Hat lel-
készcsalád nem ingázik sehova, ebbõl egy esetben a lelkész a nyugdíjkorhatár
felé közeledik, öt pedig olyan településen szolgál, ahol van középiskolai oktatás,
így gyermekeik taníttatása helyben megoldható. Hat esetben csak a házastárs in-
gázik, ezenkívül öt esetben a házastárssal együtt a kiskorú gyermekek is útra
kelnek. Hat családban a gyerekek szülõi kíséret nélkül ingáznak. Két lelkész nyi-
latkozta azt, hogy az egész család ingázik. 

Az elõzõ szolgálati helyüket illetõen a Kalotaszegen szolgáló lelkészek kettõ ki-
vételével már voltak gyülekezeti alkalmazásban jelenlegi helyük elõtt. Fele máso-
dik helyeként foglalta el jelenlegi egyházközségét, és egy kivételével mind elérik
a 15 éves helyben maradást. Négy esetben két, hét esetben pedig három elõzõ
szolgálati helyet számolnak. Ketten megõrizték elsõ szolgálati helyüket, egy, ma is
aktív nyugdíjas lelkész 4 kalotaszegi alkalmazást mondhat magáénak. Következte-
tésként megállapíthatjuk, hogy a kalotaszegi falvak nagy vonzerõt jelentenek a lel-
készek számára, ahol évtizedekig vagy szolgálati idejük végéig maradnak. Ez több
faktor következménye: az egyházközségek átlagosnál jobb anyagi helyzete, az er-
délyi viszonylatban kimagasló vasárnapi templomlátogatási arány, mely megha-
ladja a 15%-ot (az Erdélyi Református Egyházkerületben számított vasárnap dél-
elõtti templomlátogatási átlag alig éri el a 10%-ot), a hagyományait õrzõ, gazdag
néprajzi tájegység és Kolozsvár vonzásköre.  

A lelkipásztorok családi háttere
Salló Szilárd egy csíkmadarasi bács gazdasági kapcsolathálóját elemezve a kö-

vetkezõ kapcsolattípusokat különítette el: vér- és mûrokonság – baráti szállak –
szomszédsági viszonyok – gazdasági relációk – intézményi kötöttségen alapuló
(iskola, rendõrség). A kapcsolatok nem izoláltak, átjárás van közöttük, és fedik
egymást (Salló 2013. 210.). A lelkészek már tanulmányaik végzése során kiszakad-
nak a családi, rokoni kapcsolatok nyújtotta biztonság hálójából, majd megválasz-
tásuk esetén egy számukra idegen közösség tagjai lesznek. Szolgálati helyükön
csak a nukleáris családot képezõ szûk kötelékre számíthatnak. A lelkész szülei-
nek, rokonainak kapcsolati tõkéje fontos szerepet játszhat egy nagyobb lélekszá-
mú gyülekezetbe való meghívás esetén (Bánffyhunyad) vagy a Kalotaszegre való
hazaköltözés esetén (Ketesd). Legtöbbjük viszont az egyházmegye keretén belül,
különbözõ rendezvények, vendégszolgálatok során megszerzett „jó hírnevük” ré-
vén kerülnek a meghívó gyülekezet figyelmébe. A lelkészek közül hárman foglal-
ták el szolgálati helyüket pályázással, egy egyházkerületi kinevezés által, a többi
pedig meghívással. közelkép
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A lelkipásztorok párválasztása tekintetében annak endogám vagy exogám
jellegét keresem. Endogámnak tekintem azok választását, akik azonos tájegysé-
gen belül kötöttek házasságot. Azt feltételezem, hogy így koherens lokális iden-
titás és nagyobb integráció valósulhat meg. Az exogám házasságok révén a lel-
készek kevésbé lesznek a helyi kultúra elkötelezettjei, illetve közösségi beágya-
zottságuk hiányos marad.  A lelkészfeleségek családi háttere, képzettsége és fog-
lalkozása, egyéni attitûdjei olyan változók lehetnek, melyek tovább árnyalják a
vizsgált életpályák jellemzõit. Az adoptált családmodellek, a gyermekvállalás,
az esetleges válás példaértékû a gyülekezet számára. A posztmodern korral fel-
értékelõdött az egyéni választás és önkiteljesedés igénye, így a házasságkötés el-
vesztette korábbi közösségi vetületét. Az egymásnak ellentmondó családmodel-
lek próbára teszik a közösség toleranciáját. Feltételezem, hogy az egyéni opciók
kihatással vannak a lelkipásztor mindennapjaira, és meghatározzák munkájá-
nak közösségi fogadtatását. Õ lesz az a személy, akinek mások helyett is be kell
tartani a szabályokat. Kettõs mérce érvényesül így, melynek során a gyülekezet
kivonhatja magát a normák kényszerítõ ereje alól, míg a lelkésztõl megköveteli
annak betartását. Fõleg a lelkésznõk helyzete követel figyelmet. A gyülekezetek
számos példát adnak arra, hogy a közösséget egyedül vezetõ lelkésznõ tekinté-
lye csökken, többletmunkája ellenére is. A lelkészcsaládokban Kalotaszegen 
a házastársak valamivel több mint fele (17) világi munkát végez, szinte fele (12)
egyházi munkakörben dolgozik. Iskolai végzettség tekintetében egy lelkészfele-
ség rendelkezik középiskolai végzettséggel, háromnak van érettségi oklevele, 
a többi pedig posztliceális vagy felsõfokú képzésben részesült. Két személy szer-
zett doktori címet, egy pedig doktori tanulmányokat folytat. A házastársak a tan-
ügyben, az egészségügyben vagy egyházi alkalmazásban dolgoznak. Az interjúk
kivétel nélkül arról tanúskodnak, hogy a lelkipásztor elsõdleges munkatársa a
felesége. A „tiszteletes asszony” iskolázottsága, foglalkozása, és gyülekezeti for-
golódása fényt vagy árnyékot vet a lelkészi szolgálatra. A feleségek helyi közös-
ségbe való integrációjának eltérõ mértéke tapasztalható. A fõbb tényezõk: a „pap-
né” vallásos neveltetése, családi háttere, szociális érzékenysége, helyi vagy más
településen végzett munkája és annak jellege, gyermekeinek taníttatása, ingáz-
tatása stb. Itt is felismerhetõek a korkülönbségbõl adódó sajátosságok. Bátran
mondhatjuk, hogy az idõs lelkészfeleségek sokkal több egyházi és közösségi fel-
adatot vállaltak. A rendszerváltás elõtt dacolva a félelemmel szinte minden egy-
házépítõ, nemzetépítõ munkát elvállaltak. Közvetlenül a rendszerváltás után 
kiszélesedett a feleségek teendõje is. A Nõszövetségek vezetésétõl a vendégfoga-
dásig, segélyek kiosztásától a karvezetésig szinte mindent elvállaltak. Mára diffe-
renciálódott a magatartásuk. Van, aki munkája révén az istentiszteletek látogatá-
sáról is lemarad, míg mások a gyülekezeti asszonyok vezetõje lesz, és valamennyi
közösségi (nemcsak egyházi) rendezvény szervezésében élen jár. Találkoztam
olyan esettel, aki visszautasította azt, hogy a közösség elvárásaihoz igazodjon,
hogy minta legyen öltözködésben, gyülekezetépítésben, ám ezt a legtöbben kész-
séggel vállalják. Erving Goffman fogalmaival élve a szerepek internalizációja
megtörténik, szereptávolítás nem lép fel, különben, amennyiben nem uralja 
az egyén a szerepét, azt az egész rendszer megsínyli, írja a szerzõ. 

A komaság intézménye homogenizációs hatást hordoz a lelkészek között az
egyházmegyei struktúrában, és nem tekinthetõ mobilitási csatornának. A hasonló
státussal rendelkezõ, azonos kegyességet képviselõ, a centrum-periféria tengelyen
megegyezõ pozíción elhelyezkedõ lelkészcsaládok köteléke ez. A komaság a szer-
vezeten belüli rétegzõdéshez szolgáltat „osztálytudatot” az erõs kötések által. 
A kapcsolat olyan erkölcsi, kölcsönösségi viszonyt teremt, amely a rokoni szála-
kon is túlmutat. A vallási rítus ürügyén társadalmi kapcsolatok születnek, melyek
közösségi békét és kohéziót teremtenek, és amelyek nem szûnnek meg még a ke-114
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resztgyermekek esetleges halálával sem (Balázs 2005. 111–112.). Elsõsorban a szü-
lõk testvérei és a barátok vállalják a keresztszülõi intézményt, és csak utánuk, egy-
harmad arányban következik a lelkészkollégákkal kialakított mûrokonság. 

A parókia udvara kivétel nélkül jó gazdákként mutatja be a lelkészi családo-
kat. A virágoskertek, a gyep, a jól kihasznált veteményes arról tanúskodnak, hogy
a lelkészek örömmel rendezik házuk tájékát, és hogy tudatában vannak híveik er-
re vonatkozó igényének. Olykor még kisebb konfliktusokra is sor kerül a rendezés
mikéntjére nézve egy-egy elöljáróval. A parókia kertje, gyümölcsöse teret biztosít
a vendégfogadásra, beszélgetésekre, sõt táboroztatásra is. A melléképületek zöme
szintén gyülekezeti célból épült: ifjúsági háznak, imateremnek, vendégháznak, 
étteremnek. Ezek az épületek két anyagi forrásból jöttek létre: önkormányzati tá-
mogatásból – fõleg ott, ahol magyar a polgármester, és külföldi támogatásból. 
A szerencsésebb esetekben (Bikal, Méra, Valkó) a közmunka mértéke is számotte-
võ. Az alternatív pénzforrások hiányában a gyülekezet sokkal inkább magáénak
érzi ingatlanjait, vagy elhatárolódik az öncélú befektetésektõl. 

Az elérhetõ humánerõforrás
Az egyházi tisztviselõk, mondhatni kevesen vannak, egy harangozó és egy kán-

tor a legtöbb gyülekezetben. Fizetésük az állam által biztosított támogatás mérté-
kével egyenlõ. A munkaköri leírásban megfogalmazottakon túl ezek a személyek
az egyházközségek állandó önkéntesei. A gondnok, esetleg egy szomszéd mellett
õk képviselik a gyülekezet magvát minden egyházi munkában. Részt vállalnak 
a fõzéstõl az oktatásig mindenben. A lelkészi hivatalok mûködése megköveteli a
lelkész és a tisztviselõ sikeres együttmûködését, õk munkatársi viszonyban van-
nak egymással.

A tisztségviselõk 6 éves ciklusban választatnak, oly módon, hogy fele három-
évenként megújul.  Számukat az Egyházmegyei Közgyûlés határozza meg, 4-tõl
36-ig terjedõen, õket kiegészíti a pótpresbiterek egynegyedes aránya. Kisebb gyü-
lekezetekben a létszám betöltése egyre nagyobb gondot okoz, ezért még elköltözöt-
tek is szerepelnek a testületben (Magyargyerõmonostor). Iskolázottságukra nézve
csupán elvétve találni felsõfokú végzettséggel rendelkezõt. A helybeliek mezõgaz-
dasági munkából élnek, vagy szakmunkások. A képzettség okozta különbség konf-
liktus forrása a lelkész és az elöljárók között, mely próbára teszi a lelkész integrá-
ciós készségét. A képzetlen humánerõforrásból fakadóan rá hárul minden olyan
feladat, ami hivatali eljárást, pályázást igényel: szerzõdéskötések lebonyolítása,
megírása, különbözõ rendezvények szervezése, kapcsolattartás a külföldi támoga-
tókkal, testvérgyülekezetekkel. A lelkészi kapcsolatháló egyik sarkalatos kérdése
tehát, hogy milyen munkatársakkal végzi egyházépítõ munkáját a lelkész, milyen
közösségi igényekkel, tervekkel azonosul, illetve hogy érzékeli-e a gyülekezet te-
herbírásának határait. Az interjúk alapján azt mondhatom, hogy a fiatalabb gene-
ráció képviselõi, el egészen a szolgálati évek feléig, szerteágazó gyülekezeti mun-
kát végeznek. Ezek mögött egy-egy tisztségviselõre is számítani lehet. A kulturális
egyesületek szakképzett vezetõi, ott, ahol mûködik ilyen, leveszik a szervezés ter-
hét a lelkészek válláról. Egy istentiszteletet, egy elõadást igényelnek, mely elegen-
dõ ahhoz, hogy a lelkész neve ismertté legyen. Van példa arra is, hogy a szellemi
elit tagja neheztel a lelkészre, és kifogásolja az együttmûködés hiányát.

A szomszédsági viszonyok kategória a helyi közösségben való integrációt jelzi.
Minél szélesebb azok köre, akik az irodán kívül beléphetnek a parókia lelkészi la-
kásába, annál közvetlenebb a kapcsolat a lelkészcsalád és a hívek között. Ez a köz-
vetlen magatartás veszélyekkel is jár, hiszen az intim térbe belépõk el is viszik a
hírt a lelkész életterének minõségérõl, kibeszélik a rendet vagy a rendetlenséget,
a konyha állapotát, a lakás technikai felszereltségét. Ezek a szomszédsági viszo-
nyok gazdasági tartalommal is gazdagítják a mindennapi életet. Ha élelmiszerre, közelkép
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munkaeszközre, gyors segítségre van szükség, akkor a szomszédban kér segítséget
a lelkész. Távollétében a szomszédok vigyáznak a parókiára, szemmel tartják,
hogy idegen be ne menjen a kapun, átveszik a postai küldeményeket, a számlákat
olykor elõre ki is fizetik. Szolgálatuk a lelkészcsalád helyi megbecsültségét is jel-
zi, és presztízs jellege van a többi falubeli elõtt. Arra a kérdésre, hogy kire bízzák
a parókiát távollétük idején, a lelkészek elsõsorban a gondnokot említik, esetleg a
harangozót vagy a tõszomszédot. A gondnok híd szerepet tölt be az egyháztagok
és a lelkész között. A megromlott viszony beárnyékolja az egész lelkészi munkát.
Az esetleges, megoldatlan konfliktus a gondnok leváltásával vagy a lelkész gyüle-
kezetbõl való távozásával ér véget. Timothy Jenkins megfigyelte, hogy a faluközös-
ségen belül a jövevények, az õshonos falubeliek és a lelkész háromszögében arti-
kulálódik az egyházi élet. Az „idegennek” minõsülõ lelkész a leginkább a jöve-
vényréteg támogatásával érvényesül, míg a helyben születettek a faluközösség sta-
bilitását biztosítják a hagyományozott rend fenntartásával (Jenkins 1999).

Motiváció és karrier
A pályaválasztás motivációja szintén a lelkészek kapcsolati rendszerérõl tanús-

kodik. Öt lelkipásztor édesapja lelkész. Az interjúkból kiderül, hogy az 1989-es
rendszerváltást követõ években szervezett egyházi ifjúsági csoportok biztosították
azt a szellemi hátteret, amely késõbb a teológiai tanulmányok felé vezetett. Ezek
a gyülekezeti alkalmak nemcsak szocializációs közegként mûködtek, de szerteága-
zó karitatív, diakóniai és vallási rendezvények révén formálták a résztvevõk lelkü-
letét és világnézetét. Egyfelõl a lelkipásztor családja, másfelõl az ifjúsági csoport-
ban szerzett vallási élmények, illetve e két tényezõ együtthatása formálta a lelké-
szek többségének hivatástudatát. A kommunista idõszakban lelkészi pályát vá-
lasztók kivétel nélkül valamilyen rendkívüli élményhez, sorseseményhez kötik 
elhívásuk történetét. 

A kérdezettek fele úgy gondolja, hogy javadalmazása kevesebb, mint a többi
lelkészé. Két idõsebb és négy jó anyagi helyzetben levõ lelkész vélte úgy, hogy fi-
zetése ugyanannyi, mint a kollégáiké. Nem tudták a viszonyítást megtenni hatan,
egyetlen esetben, az esperes nyilatkozta, hogy több a fizetése, mint a lelkésztársa-
ké. Mégis a kérdezettek több mint fele meg volt elégedve fizetésével, 12-en pedig
nem. A lelkészek javadalmazása nem történik egységesen. A fizetések két részbõl
tevõdnek össze. Az állami támogatás értéke felõl az Egyházkerület I. Ügyosztálya
dönt. A presbitérium kiegészíti ezt az összeget a maga hozzájárulásával, a járulé-
kok kifizetésével, illetve a természetben történõ juttatásokkal (szolgálati lakás,
közköltségek meghatározott arányú átvállalása, termõföld, gyümölcsös stb.). A fi-
zetés megállapítása vagy aktualizálása a lelkipásztor és a presbitérium viszonyá-
nak függvénye. 

A gazdasági jellegû kapcsolatok egy másik vetülete a községi polgármesteri hi-
vatalokhoz köthetõ. Ha polgármester vagy helyi tanácsos van a gyülekezetben
vagy a presbitériumban, ez befolyásolhatja az egyházközség által megszerzett tá-
mogatások mértékét. A civil rendezvények nemcsak a lelkészi jelenlétet biztosít-
ják, ezek az egyház és az önkormányzat közötti együttmûködés demonstratív al-
kalmai. Amikor megromlik a viszony a két intézmény között, annak mindkét fél
kárát vallja, és többnyire igyekeznek feloldani a konfliktusokat. 

Az egyházi fegyelmezés feladata a falu erkölcse és az egyház normarendszere
közé szorítja a lelkészt. A presbitérium csupán azokban az esetekben támogatja 
a lelkész fegyelmi jellegû eljárását, amennyiben az a falu (a rokonság) érdekeit,
megbecsülését nem csorbítja. Már szinte alig maradt területe az egyházi fegyelme-
zésnek, hiszen a helyi közösség civil, többnyire magánjellegû eljárással torolja
meg a sérelmet. Már csak a házasságot megelõzõ, közbotránkozást keltett esetek-
ben maradt gyakorlati fegyelmezõ hatása az egyháznak és így a lelkésznek. A ki-116
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róható szankciók pedig folyamatosan imádsággá szelídültek. A fegyelmezés terét
illetõen a templomi közösségi nyilvánosságot jelentõ közteret felváltotta a parókia
intimitása, ahol imádsággá csökevényesedett az eklézsiakövetés vagy a fogada-
lomtétel (Kósa 1993, Varga 2007. 269.). Egyházmegyei vonatkozásban a ciklikus
esperesi látogatások lehetõséget nyújtanak arra, hogy kollegiális légkörben hall-
gassák meg a lelkészek vagy az elöljárók panaszait. Egy erkölcsileg is pluralizáló-
dott társadalomban a „mások tekintete” sem jelent feltétlen fegyelmezõ erõt
(Kotics 2001). 

Az egyháztagokkal fenntartott kapcsolat megköveteli az anyakönyvek folya-
matos vezetését. A gyülekezetekbõl való ki- és beköltözés alkalmával, ajánlóleve-
lek, igazolások kiállításakor vagy a felmenõk anyakönyvi igazolása esetén (hono-
sítás vagy családfakutatás céljából) lényeges, ha helyben elérhetõek az adatok. 
Az 1956-os magyarországi forradalmat követõen Romániában begyûjtötték az
anyakönyvek többségét, majd 1968 után megyei levéltárakba kerültek. Az akkori
hatalom következetlen munkája révén mégis számos anyakönyv a lelkészi hiva-
talok gondozásában maradt (Pozsony 2011. 12.). 

A lelkészek egyházi karrierjének több színtere van. Beszélhetünk a szakmai
önmegvalósítás gyülekezeti vonatkozásairól és az egyházmegyében betöltött tiszt-
ségek elvállalásáról. Gyülekezeti karrier mindig valamilyen felismert értékhez kö-
tõdik. Van lelkész, akinek a kalotaszegi szolgálat egyet jelent az otthon fogalmá-
val, és számára elegendõ elégtételt jelent az a tény, hogy ebben a tájegységben ma-
radhat. Más a gyülekezet lélekszámának függvényében értékeli egyházi karrierjét,
így a nagyobb gyülekezet tûnik kívánatosnak. Kivétel nélkül minden lelkész na-
gyobb lélekszámú gyülekezetbe költözött, mint amilyenben addig szolgált. Hár-
man szeretnének 1000 lélek feletti városi egyházközségbõl nyugdíjba menni, ha-
tan-hatan 1000 lélek alatti vidéki, illetve 500 lélek alatti gyülekezetben zárni a
szolgálati idõt. Ezek a remények a biztonságos megélhetést célozzák meg. Szakmai
féltékenység, versengés, ahogy az minden szakmában megvan (Kinda 2011. 148.),
fõleg a gyülekezeti pályázások, meghívások alkalmával nyilvánul meg. Az egy-
másnak feszülõ érdekek ideig-óráig felkavarják a lelkészi közösség egészét, de ha-
marosan le is csendesednek az ellentétek azzal, hogy a gyülekezetek döntését
minden érintett elfogadja. A második kérdéskör az egyházmegyei tisztség vállalá-
sa mentén rajzolja meg a lelkészek kapcsolathálóját. A hasonló korúak között 
az idõsebb lelkészeknek elõnyt biztosít a közösség. Bõven vannak olyanok is, akik
nem vesznek részt az egyházmegye munkájában. Csupán négy személy válaszol-
ta, hogy semmilyen közegyházi tisztséget nem vállal, kettõ bármit elvállalna, 
a többség válogatna a hatéves ciklusra szóló megbízatások között. 

Összefoglalva a lelkészek szerteágazó egyházi és civil kapcsolatot tartanak
fenn szolgálati helyük illetve az egyházmegye keretein belül. Igyekeztem bemu-
tatni azokat a kötelékeket, amelyek leginkább meghatározzák a mindennapi éle-
tet: a családi, az egyházi, a helyi és az egyházmegyei szintû kapcsolatok révén.
Elemzésem semmiképpen nem teljes körû, mégis felvillant néhány szempontot
a Kalotaszegen szolgáló református lelkipásztorok kapcsolathálójának néprajzi
elemzéséhez. 
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