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Doktorrá avatták Székely József  lelkipásztort 

Székely József, a Kolozsvár Alsóvá-
rosi Református Egyházközség lelkipász-
tora 2018. június 18-án védte meg a Debre-
ceni Református Hittudományi Egyetetemen 
(DRHE) Az igehirdetés helye az erdé-
lyi magyar református lelkipásztori hi-
vatáskép alakulásában. Igehirdetői 
önképünk és öntudatunk változása 
az 1990–2014 közötti időszakban 
című doktori disszertációját. A doktori ok-
levél hivatalos átnyújtása 2018. november 
22-én történt meg annak a rendezvénynek 
keretében, amelyet a DRHE a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett. 
Ugyanekkor vette át doktori oklevelét Ret-
kes Attila történész, aki az Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház 
a főváros vallási életében (1869–1949) című disszertációjával szerzett doktori fokozatot. 

Az alábbiakban Székely József laudációját közöljük, amelyet témavezetője, dr. Fekete 
Károly, a DRHE egyetemi tanára, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke írt meg. 

Székely József laudációja 
Főtiszteletű Ünnepi Doktoravató Egyetemi Tanácsülés! 

Debrecenben mindig nagy öröm kolozsvári doktoranduszt fogadni, de szá-
momra különleges ajándék, hogy most nem egy tanártárs áll előttünk, hanem 
egy olyan kolozsvári lelkipásztor, aki az egyik igen jelentős gyülekezet, a Ko-
lozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség szolgálattevője. A Magyar utcai, 
vagy „Kétágú templom” stílusa – nem titkoltan – a debreceni Nagytemplomot 
idézi, és a teológiai képzésben is ugyanúgy szerepet játszó gyakorlótér, mint ná-
lunk a Nagytemplom. 

Székely József 1969. április 3-án született Marosvásárhelyen, és a marosszéki 
Somosdon nevelkedett gyári munkás és gazdálkodó szülők gyermekeként. Nős, 
felesége Gerda Dijkhuizen asszisztensnő, aki 1994-ben költözött Hollandiából 
Erdélybe. Három gyermekük, Konrád (1996), Erwin (1998) és Eszter (2001) Ko-
lozsváron született. 

Székely József Marosvásárhelyen érettségizett 1987-ben. Teológiai tanulmá-
nyait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, valamint a kolozsvári teo-
lógia Nagyszebenbe kihelyezett, német nyelvű szász-evangélikus fakultásán vé-
gezte 1989–1994 között, és szerzett teológiai oklevelet. Segédlelkészként 1994–
1995-ben szolgált Désen és Kozárváron, majd 1995–2001 között a kozárvári 
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missziós egyházközségben és a kackói, kapjoni, monostorszegi, nagyilondai, sze-
lecskei és semesnyei szórványgyülekezetekben szolgált. Közben Hollandiában, 
az Utrechti Egyetem Teológiai Fakultásán tanult gyakorlati teológiát 1998–1999-
ben a Stipendium Bernardinum ösztöndíjjal. 

A missziós és szórványhelyzetben élő gyülekezetekben szerzett tapasztaltok 
után a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközségbe kapott meghívást a má-
sodik lelkészi állásra, és 2001 őszén a gyülekezet lelkipásztorává választotta őt. 

Lelkipásztori elkötelezettségét és szervezői készségét kollégái is felismerték, 
és 2001-ben a Romániai Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség elnö-
kévé választották. 2001 és 2009 között odaadóan és szakértelemmel szervezte 
azokat a tematikus és égető közegyházi kérdéseket tematizáló országos lelkész-
értekezleteket, amelyek megmozgatták az erdélyi és királyhágómelléki lelkipász-
tori kart: Anyagi kérdéseink és a keresztyén etika. Nagyvárad 2003; A lelkipásztor és a 
kommunikáció. Kolozsvár 2005; A református lelkipásztor identitása. Szatmárnémeti 
2007; A lelkipásztori közösség. Marosfő 2009. 

2001 és 2016 között a segédlelkipásztorok számára szervezett továbbképző 
tanfolyamok keretében csoportvezetőként irányította a homiletikai szeminári-
umokat. 2003-ban beindította, és 2010-ig szervezte a lelkipásztorok Önkéntes 
Továbbképző Programját, amelynek keretében többször voltak együtt erdélyi 
és holland lelkipásztorok.  

2005 és 2010 között az Európai Protestáns Lelkészegyesületek Konferenciá-
jának (Konferenz der Europäischen Pfarrverbände) a Kárpát-medencei refor-
mátus lelkészértekezletekért felelős elnökségi tagja volt. 

Székely József 2011-ben kezdte el doktori tanulmányait intézményünk dok-
tori iskolájában, ahol 2014. auguszus 31-én kapta meg az abszolutóriumot. 
Doktori dolgozatának megírásához nagy segítséget jelentett számára az a kuta-
tói tanulmányút, amelyere 2015 júliusa és szeptembere időszakban tehetett a 
hollandiai Kampenben. A 2018. június 18-án megvédett doktori értekezésének: 
Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református hivatáskép alakulásában. Igehirdetői ön-
képünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban. 

Székely József disszertációjának témaválasztása friss és aktuális. A változó 
erdélyi társadalmi helyzetben vizsgálja az erdélyi református lelkipásztorok hiva-
tásértelmezését és azon belül az igehirdetés szerepét. Doktori dolgozatának célja 
ez volt: tudományos eredményekkel támpontokat adni a jelenkor egyházi útkere-
séséhez, hogy az egyház minél hűségesebben tudjon eleget tenni küldetésének. 

Székely József lelkipásztor doktori disszertációja új kutatási eredményekkel 
gazdagította a magyar és a nemzetközi gyakorlati teológiai tudományosságot. El-
sőként írta le és elemezte azt, hogy miként alakult Erdélyben a református lel-
kipásztorok hivatásértelmezése az 1989–1990-ben lezajlott politikai rendszervál-
tás óta eltelt időszakban, és megalapozott következtetéseket fogalmazott meg 
a lelkipásztori munkára, valamint az igehirdetés megújításának lehetőségeire néz-
ve. Egyik opponense, Gonda László ezt állapítja meg: 
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„Azzal, hogy a lelkipásztori identitás ma egész Európában, sőt globálisan is meg-
jelenő változásait egy Kelet-Közép-Európai földrajzi régió társadalmi és egyházi 
kontextusában írja le és vizsgálja meg, nemzetközi összefüggésben is értelmezhető 
módon járul hozzá új ismeretekkel a gyakorlati teológiai tudományág anyagához.” 

Szakirodalmi tájékozottsága, szép magyarsággal kifejezett gondolatai sokakat 
fognak gazdagítani, ugyanis reméljük, doktori értekezése hamarosan könyv for-
májában is megjelenik, és hozzáférhetővé válik a tágabb olvasói kör számára. 

Székely József eddigi életpályája és szolgatársaiért végzett tevékenysége 
aranyfedezete annak a dolgozatnak, amely szívügyéről, a lelkipásztorkodásról 
született. 

A fentiek alapján tisztelettel javaslom, hogy egyetemünk doktori tanácsa fo-
gadja a debreceni teológiai doktorok sorába Székely József református lelki-
pásztort. 

Debrecen, 2018. november 22. 
Dr. Fekete Károly 

egyetemi tanár, témavezető 
 
 

 
(A fotók forrása: www.drhe.hu/hu/doktoravatas-konyvbemutato-es-hatvani-istvan-emleknap) 




