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Nemes István

„…libertinismi in populo principia nulla…” 
Vallásosság Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek  
esperességeiben 1829-ben1

Bevezető

„A hitvilág kutatásának terén a kezdetektől »ősire« orientált hazai néprajztudo-
mány a legutóbbi időkig elsősorban a néphitet méltatta figyelemre, és aránytalanul 
keveset foglalkozott a tételes vallásokkal, pedig nem a néphit olykor valóban igen 
távoli múltba vivő, de többnyire töredékes elemei, hanem századokon át a történel-
mi egyházak határozták meg Magyarország népének vallásos világnézetét” – írja 
Kósa László a vallási szekularizáció 19. századi magyarországi kezdeteiről írott ta-
nulmányában.2

Tanulmányom tárgya egy olyan zárt földrajzi régió vallásosságának vizsgálata, 
amelyet alapvetően a rurális környezet, a (nagyobb) városok hiánya, magyar több-
ség és a tömbkatolicizmus címszavaival tudnánk jellemezni. Forrásaim azok a vizi-
tációs jegyzőkönyvek, amelyeket az 1829. évi erdélyi püspöki vizitáció során vettek 
fel a Kovács Miklós püspököt kísérő jegyzők.

„Címszavaink” alapján teljesen premodern, hagyományos vallásosságra kö-
vetkeztethetek akár első látásra is, amit a jegyzőkönyvek adatai teljes mértékben 
igazolnak. Tomka Miklós és Gereben Ferenc3 a népi vallásosságot a következőkép-
pen írja le: a vallásosság, társadalom és gazdaság fejlettsége között közvetlen ösz-
szefüggés áll fenn. A hagyományos vallásosság főként a vidéki lakosságra jellemző.  
A megélhetés fő forrásai vidéken az állattartás, mező-, illetve erdőgazdálkodás. 
Ilyen keretek között az iskoláztatottság mértéke alacsony, mivel jelentősége mi-
nimális az elsődleges foglalkoztatottság szempontjából. Az emberek élete szűk 
földrajzi térben zajlik, rokoni és emberi kapcsolataik határai gyakorlatilag a szom-
széd falvak határáig terjednek. Az így jellemezhető életkörnyezet erős társadalmi 
összefogást hoz létre, amelynek egyik jellemzője az, hogy a társadalom erőtelje-

1 A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program 
című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Kósa László: „A vallási közönyösség növekedése Magyarországon a 19. század közepén”. In Uő: Mű-
velődés, egyház társadalom, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, 155.

3 Gereben Ferenc – Tomka Miklós: Vallásosság és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben, Budapest, Kerkai 
Jenő Egyházszociológiai Intézet, 2000, 34–37.
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sen támogatja tagjait. A támogatás mellett azonban megköveteli a hagyományos 
rendtartáshoz, erkölcsökhöz és világképhez való ragaszkodást, amelyet őrködő 
figyelemmel kísér. A hagyományos társadalmakban az egyes életterületek harmo-
nikusan illeszkednek egymáshoz, és úgy képzelhetőek el, mint a középponttól 
kifelé haladó, egymásra épülő és egymást átfogó koncentrikus körök rendszere.  
A középpontban a családi közösség helyezkedik el, majd innen kifelé haladva egyre 
nagyobb csoportokat és szolidaritásokat ölel fel, melyek közül a legnagyobb a helyi 
egyházközség. Így gyakorlatilag a vallás és az általa megalapozott erkölcs hordozza 
azt az eszmét, amely minden életterületen értelmet ad az emberi tevékenységnek 
és létnek. Tomkáék falusi társadalom-diagramja4 egyben megmagyarázza azt is, 
miért rendelkezik a közösségi és egyéni élet minden szálát egyetlen keretbe foglaló 
egyházközség komoly felügyeleti jogokkal és tekintéllyel a közösség minden egyes 
tagjának magatartása felett.

A modernitás első eszméinek megérkezésével és a polgárosodással Magyaror-
szágon elkezdtek megmutatkozni a szekularizáció első jelei. Mindemellett a szeku-
larizálódás és a vallási közönyösség tömegjelenséggé válása hosszú folyamat volt. 
A vallási közösséghez tartozás fontos szerepet játszott mind falun, mind városon, 
noha a reformkortól kezdve fokozatosan második helyre szorult a nemzethez tar-
tozás tudata mögött. Mindazonáltal még mindig döntő szerepet töltött be a párvá-
lasztás, hivatalok betöltése, társadalmi érintkezés, politikai kapcsolatépítés terüle-
tén.5 Erdélyben az új világnézeti és politikai eszmék megjelenésének folyamatára 
mindvégig jellemző volt az a fáziseltolódás, ami a gazdasági, társadalmi és politikai 
fejlődésben is észlelhető volt a kortársak számára is a magyarországi fejlemények-
hez viszonyítva. Magyarországhoz hasonlóan a művelt elit retorikájában megjelen-
nek a liberális vallásfelfogás elemei, amelyek a hagyományos egyházi vallásosság és 
a magánügyként felfogott egyéni vallásosság dichotómiáját mutatják.6 Ugyanezek 
a rendek azonban elsőrendű tényként kezelik a nép mély vallásosságát, amikor a 
vegyes házasságok vitájáról van szó. Példának hoznánk fel Deák Ferencet, aki az 
általa fogalmazott7 Zala megyei feliratban arra alapozza az ellenzék vallásügyi kér-
désbe való beavatkozását, hogy a vallási zavarkeltés az egész társadalmat fenekestül 
forgatja fel, háborítván mind a családok, mind az állam, mind a társadalom belső 
rendjét, amely a valláson alapul.8 Ugyanezen gondolatok Erdélyben is többször 
előfordultak mind a vármegyei, mind az országgyűléseken.9 A modernizáció útján 

4 Uo. 38.
5 Fónagy Zoltán – Dobszay Tamás: „Az ország népe”. In Tóth István György (szerk.): Millenniumi 

magyar történet: Magyarország története a honfoglalástól napjainkig, Budapest, Osiris, 2002, 357.
6 Lásd pl. Nagy József marosszéki országgyűlési követ hozzászólását, aki a vallásosság lényegét a vallá-

sos érzelemben látta és nem az intézményes egyházi vallásosságban. Hajnik Károly (szerk.): Beszédtár 
záradékul az 1841–42-ik országgyűlési jegyzőkönyvhöz, II. kötet, Kolosvárt, Királyi Lyceum, é. n., 537.

7 Fazekas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban, Budapest, Lucidus, 2008, 47.
8 „Zala megye felírása a vegyes házasságok ügyében”. In Vida Incze (szerk.): Értekezések a vegyes házasságokrul, 

Pest, Beimel Jós., é. n., 48–50.
9 Az Erdélyben szóbeli ígéretként kötelező reverzálisok adásának a családi béke felbomlására vonat-
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elindult vallási elit tehát maga is tisztában volt azzal, hogy az istenadta nép mélyen 
vallásos, s ebből politikai szinten tőkét is kovácsolt pozíciói erősítéséért. Egyéb-
iránt az elmaradottság, a többnyire falusi jelleg, valamint az egyházaknak az 1918 
után teremtődött kisebbségi helyzetben a közéletben betöltött, nemzetmegőrző 
és nemzetmegmentő, példás összefogást mutató szerepvállalása Erdélyben még 
tovább odázta a szekularizációt, amelyre az anyaországban ugyanezen időszak má-
sodik felében a kommunizmus feltette a koronát. Tomka és Gereben 2000-ben úgy 
látták, hogy az erdélyi egyházak még a közeljövőben lezajló szekularizációs folya-
mat előtt állnak.10

Lehetetlen, hogy jelen keretek között kitérjek a vallásos élet és pasztoráció 
minden aspektusára Alcsík, Felcsík és Gyergyó falvaiban. Így három olyan terü-
letre esett a választásom, amelyek kellő fényt vetnek a népi vallásosság jellegére, 
ugyanakkor rávilágítanak a pasztoráció hatékonyságára is. Cikkem megírásában az 
adatok értelmezésének kulcsaként az 1848-as egyházmegyei zsinat beadványai és 
határozatai által szolgáltatott adatokat vettem alapul, és alapvetően azt az „eszmei 
távolságot” mértem, amely 1829–1848 csíki és erdélyi népességének mentalitása kö-
zött fennállt.

Istentiszteleti rend

A vizitációs jegyzőkönyvek mindegyike átfogó jellemzéssel kezdi az istentisztele-
ti rend leírását, amely egyben a liturgikus jog egyházmegyei forrásaiban alapoz-
za meg a helyi istentiszteletet. Egyes jegyzőkönyvek a régi, stabilis, istentiszteleti 
rendről beszélnek, minden közelebbi forrásmegjelölés nélkül.11 Más falvak eseté-
ben a dekrétumok megjelölnek konkrét jogforrást. Kászonújfalu esetében például 
a Szepesy Ignác által jóváhagyott istentiszteleti rendre hivatkozik a dekrétum.12 A 
Szepesyre hivatkozó kászonújfalvi megjegyzés nem egyedülálló, és rendkívül fon-
tos az erdélyi liturgiatörténet szempontjából. Liturgikus szemlélete Dr. Marton Jó-
zsef egyháztörténész értékelése szerint „sok mindenben meghaladta korát, egyik-
másik rendelkezésével a 2. vatikáni zsinatban kicsúcsosodó liturgikus mozgalom 

kozó aspektusait több képviselő is ecsetelte a reverzálisok kérdéséről folyó országgyűlési vitán 1842-
ben. Mi példaként kettőt emelnénk ki közülük. Az egyik Topler Simon marosvásárhelyi követ, aki a 
gyermek lelkében a családi egység megbomlása miatt ébredő bizalmatlanságot hozta fel. Hajnik: 
i. m. 550. Zeyk Károly kolozsi követ a lelkiismereti konfliktus jól ismert motívumát hozza fel: a nép 
számára az áldás a házassági boldogság egyik forrása. Boldogtalan házasság esetén felébredhet a ké-
tely, hogy nem épp az áldás hiánya okozta-e a szerencsétlenséget? Uo. 557.

10 Tomka – Gereben: i. m. 35.
11 Pl. Decretum Parochiae Csík Sz. Simon (a továbbiakban: Csíkszentsimon 1830). Gyulafehérvári Főegyház-

megyei Levéltár (a továbbiakban GYFL), 10/1830, Püspöki Vizitációk, I. 4. cs, Gyulafehérvár, 1830. 
június 7., 7.

12 Decretum Parochiae Kászon Ujfalu (a továbbiakban: Kászonújfalu 1830), GYFL 950/1830, Püspöki Vizitá-
ciók, I. 4. csoport, Gyulafehérvár, 1830. május 3., 12.
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előfutárának is tekinthető.”13 Modernnek ható szemlélete és az olyan liturgikus 
rendelkezések, mint a koncelebráció legalizálása vagy a körmenetek racionális sza-
bályzása, a szentíráskritikára helyezett hangsúly, de a püspöki zsinat demokratizá-
lásának szándéka is14 mind a püspök felvilágosult szellemben való gondolkodására 
és (jozefinista keretek között mozgó) modernizációs és racionalizáló szándékára 
utalnak. A vizitációs jegyzőkönyvek igen szűkszavúan nyilatkoznak arról, hogy 
miben érhető tetten Szepesy rendelkezéseinek csíkszéki hatása. Egy-két adminiszt-
ratív rendelkezésen kívül, mint amilyen a csíkszentléleki plébános rászorítása arra, 
hogy rendszeresen misézzen és hitoktasson Csíkzsögödben, igen nehéz nyomára 
bukkanni Szepesy konkrét hatásának.15 Az ilyen rendelkezéseket Kovács Miklós 
püspök helyben hagyta.16 Ám kevésbé világos, mi van azokkal a rendelkezésekkel, 
amelyek valóban újdonságnak számítottak a Statutában. Ilyen rendelkezés nyoma-
it találtam meg a gyergyóremetei feljegyzésben. A dekrétum erről a következőket 
írja: „Ezen egyházban az egyházmegyei zsinat statútumainak kiadása után napon-
ként szokásban volt a Szentírás olvasása, amint az imádságos könyv mindennapos 
használata is, de mivel e szabály megtartása nem volt általános, következőleg meg-
szűnt.”17 A Statuta a gyakorlatot a következőképpen vázolja: október 1-től április 
30-ig reggel héttől, május 1-től szeptember 30-ig hajnali öttől vagy hattól reggeli 
istentiszteletet kellett tartani. Január 2-től adventig a Szepesy-féle imakönyvből, 
amelynek a nyomtatása a Statuta nyomtatásakor még előkészületben volt, a pap elő-
imádkozta a reggeli imát. Az imát követően az evangéliumból, majd ennek fogytá-
val az Apostolok Cselekedeteiből kellett egy fejezetet felolvasnia. Ez 210 fejezetet 
tett ki, azaz annyi napot, amennyi adventig van, kivéve a szent háromnapot, ame-
lyen nem kellett olvasni a Bibliát. Advent megmaradt napjain Karácsony vigíliájáig 
a Római levéllel kezdve az újszövetségi levélirodalomból kellett egy-egy fejezetet 
felolvasni. Ezután a mise következett.18 Nehéz kikövetkeztetni, hogy a biblikus jár-
tasság fejlesztésére törekvő rendelkezés ellensége a lehetetlen – falusi munkákat ke-
resztező – időpont vagy az esperességbeli általános érdektelenség volt. Mindkettő 
elképzelhető.

13 Marton József: „Egyháztörténeti adalékok a Gyulafehérvári Egyházmegye történetéhez”. Magyar 
egyháztörténeti vázlatok, XXI. évf., 2009/1–4. 174.

14 Uo. 176–177.
15 Decretum Parochiae Cs. Sz. Lélek (a továbbiakban: Csíkszentlélek 1830), GYFL 959/1830., Püspöki Vizitá-

ciók, I.4. cs., Gyulafehérvár, 1830. június 13., 8.
16 Uo. 18.
17 Decretum Parochiae Gyergyó=Remetensis (a továbbiakban: Gyergyóremete 1830), GYFL 128/1831, Püspö-

ki Vizitációk, I. 4. cs., Kolozsvár, 1830. szeptember 12., 12. „In Ecclesia hac post edita Synodi Dioecesani 
Statuta diu viguit Scripturae S. Lectio uti et Libri precum usus quotidianus, sed quia huius Normae non fuit 
universalis observantia secutim cessavit.” (A szerző ford.) Mivel a máig leghasználatosabb Finály-féle szak-
szótárban a „secuti” kifejezést nem találtuk, az egyházi szerző saját, „sequor” igéből kiinduló szókép-
zésére gyanakodva „következőleg”-gel fordítottuk a kifejezést.

18 Statuta almae dioecesis Transsilvanicae. Anno 1822 die 17-ma Aprilis in Synodo Dioecesana publicata et Concor-
dibus votis approbata, Claudiopoli, Typis Lycei Regii, 1822, Pars II. Sectio III. Art. 1., 106–109.
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Kovács Miklós magatartása elődje rendelkezéseivel szemben ambivalens volt 
(legalábbis Csíkban, Gyergyóban és Kászonban ezt láthatjuk). Egyrészt a vizitá-
ciós jegyzőkönyvek sehol sem ellenkeztek Szepesy rendelkezéseivel, sőt, a helyi és 
adminisztrációs jellegű intézkedéseket helyben hagyták. Másrészt a dekrétumok 
végén található püspöki ajánlások közül az első mindenütt az, hogy meg kell tar-
tani a kegyes emlékű elődök rendelkezéseit, különösen Rudnay Sándor prímásét, 
aki Erdély püspöke volt Szepesy előtt.19 Mindehhez hozzátette, hogy azon rendel-
kezések megtartandók, amelyek sem visszavonva, sem megmásítva nem voltak.20 
A püspök tehát voltaképpen a Szepesy által, Róma és Bécs nyomására21 visszavont 
rendeleteket elutasította, a Statuta többi részét valószínűleg nem firtatta. Erre utal 
első körleveleinek egyike, amelyben ugyanezt fejezi ki, ezúttal Rudnayra való hi-
vatkozás nélkül.22 Kovács Miklós Szepesy Ignác örökségéhez való viszonyulásának 
e kettősségét további liturgikus rendelkezései is illusztrálják. A későbbiekben jelez-
ni fogom a hasonló helyzeteket.

A korabeli vasárnapi istentiszteleti rend különbözött a maitól. A szentmise mellett 
a vasárnap része volt a vecsernye is. A délelőtti miselátogatáshoz tartozott a rózsafü-
zér imádság, amelyet helyenként különböző imádságok követtek. Csíkszentkirályon 
például csak rózsafüzért végeztek, utána elénekelték a Veni Sanctét, aztán kezdő-
dött az igeliturgia.23 Kászonjakabfalva „repertoárja” viszont tartalmazza az összes, 
Alcsíkon mise előtt mondott imádságot: az Actus fidei, spei et charitatis-t, a Miatyán-
kot, az Angyali üdvözletet, az Apostoli hitvallást, Isten tíz- és az anyaszentegyház öt pa-
rancsolatát, a közgyónást, továbbá a hét szentség „recitálását”.24 Az imádságok mel-
lett szereplő, nem hitvallás jellegű szövegek elmondása nyilvánvalóan katekétikai 
célzattal történt.25

Kovács Miklós püspök nagy figyelmet szentelt az igehirdetés minőségének, 
mondhatni ez volt az egyik vesszőparipája.26 Jegyzőkönyvírói pontosan feljegyez-

19 Rudnay Sándor, Erdély püspöke 1815–1819 között, majd hercegprímás. Marton József: Az Erdélyi 
(Gyulafehérvári) Egyházmegye története, Gyulafehérvár, é. n., 205.

20 A kontextus megőrzése végett Gyergyóremete dekrétumára hivatkozunk e helyett. Gyergyóremete 
1830, 36–37.

21 A Róma és Szepesy között kirobbant vitára vonatkozólag lásd Meszlényi Antal monográfiáját a kor-
szakról. Meszlényi Antal: A jozefinizmus kora Magyarországon (1780–1846), Budapest, Stephaneum 
Nyomda és Kiadó RT., 1934, 255–276.

22 „Confirmatur Praedecessorum Episcoporum ordinationes”. In Offenbányai egyház protokolluma, GYFL 
373/1828, Püspöki Körlevelek, I. 4/a, Gyulafehérvár, 1828. április 17., 21–22.

23 Decretum Csik Sz. Kiraly (a továbbiakban: Csíkszentkirály 1830), GYFL 952/1830, Püspöki Vizitációk, I. 
4. csoport, Gyulafehérvár, 1830. június 12., 12.

24 Decretum Parochiae Kászon Jakabfalva (a továbbiakban: Kászonjakabfalva 1830), GYFL 872/1830, Püspö-
ki Vizitációk, I. 4. csoport, Gyulafehérvár, 1830. április 30., 9.

25 Egy volt gyimesi káplántól szerzett információnk szerint a Gyimesekben ez még a közelmúltban is 
szokás volt: nemcsak a felsoroltakat, hanem a hét fő bűnt, a hét fő igazságot stb. is „recitálták” a mise-
kezdet előtt, a II. Vatikánum reformja előtti archaikus rend maradványait őrizvén.

26 „Encyclica de debita comportatione et officii expletione parochorum”. GYFL 1027/1830, Püspöki 
Körlevelek, I. 4/a cs., Gyulafehérvár, 1830. július 16. In: Offenbányai egyház protokolluma, 71–73. „S. 
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ték a szentbeszédek tematikáját, illetve azt, hogy milyen forrásokat használtak a pa-
pok szentbeszédeik megalkotásához. Csíkszentgyörgyön, mivel a hívek „a legerő-
sebb hittel hisznek mindent, amit hinni kell”, a vitiumok, azaz az erkölcsi fogyaté-
kosságok képezték a prédikáció tárgyát.27 A csíkszentkirályi plébános beszédeiben 
a szent liturgiához is fűzött magyarázatokat. Többnyire dogmatikus és morális be-
szédeket tartott, beleszőve azokba a falu életének eseményeit.28 A csíkszentsimoni 
lelkipásztor igehirdetésében módszeresség figyelhető meg: három éves ciklusokra 
osztotta igehirdetését.29 Csíkkozmáson viszont a napi evangéliumra támaszkodva 
tartott morális és dogmatikai beszédeket a pap.30 A kászonjakabfalvi plébános a 
sermo cathecethicus kategóriájával járult hozzá a skálához,31 ami valószínűleg azonos 
a fentebb említett katekétikai módszerrel tartott dogmatikus beszéddel.

A szentbeszédekhez forrásul úgynevezett concionatoriumokat, prédikációs köny-
veket használtak a lelkipásztorok. A jegyzőkönyvek csak a szöveggyűjtemények 
szerzőinek neveit sorolják fel, a könyvek címei a dekrétumok könyvlistáiban talál-
hatók meg, a látogatások során ugyanis pontosan felleltározták mind a papok saját 
tulajdonában levő, mind pedig a plébániai könyvtárak köteteit. A dokumentumok 
tanúságai szerint a kor Magyarországán divatos concionatoriumokat Erdélyben is 
használták. A leggyakrabban Alexovits Vazul, Pázmány Péter, Fejér György, Bogyai 
Mihály, Klipfel, Sombori, Török Damascenus nevei fordulnak elő, azonban megta-
lálhatjuk például Káldi György,32 Egyed Joachim,33 Csupik34 és mások prédikációit 
is.35 Néhányat közülük (így Alexovits Vazul, Fejér György és Egyed Joachim) Her-

Sermones Districtu hoc revisioni substrati cum reflexionibus remittantur”. GYFL, 1484/1838, Püs-
pöki Körlevelek, I. 4/a. cs., Kolozsvár, 1838. október 30. In: Verespataki Egyház Protokolluma, oldalszá-
mozás nélkül.

27 Decretum Parochiae Csik Sz György (a továbbiakban: Csíkszentgyörgy 1830), GYFL 951/1830, Püspöki 
Vizitációk, I. 4. csoport, Gyulafehérvár, 1830. május 15., 25.

28 Csíkszentkirály 1830, 24.
29 Csíkszentsimon 1830, 20.
30 Decretum Parochiae Kozmás (a továbbiakban: Csíkkozmás 1830), GYFL 959/1830, Püspöki Vizitációk, I. 

4. csoport, Gyulafehérvár, 1830. június 12., 19.
31 Kászonjakabfalva 1830, 9.
32 Csíkszentkirály 1830, 24.
33 Uo. 19.
34 Decretum Parochiae Csik Szt Márton (a továbbiakban: Csíkszentmárton 1830), 957/1830, Püspöki Vizitáci-

ók, I. 4. cs., Gyulafehérvár, 1830. május 9., 15.
35 A használt prédikációs kötetek közül teljes bizonyossággal az alábbiakat tudtuk azonosítani: Egyed 

Joachim: A keresztény tudományról oktató beszédek, mellyeket … a római kátékismus által mutatott mód és 
rend szerént ki-dolgozott és … tóldalékokkal öregbített, Vátzon, Marmarossi Gottlieb Antal, 1794. Egyed 
Joachim: Ünnep-napi prédikátziók, mellyeket ki-dolgozott, Vátzon, Marmarossi Gottlieb Antal, [1798]. 
Alexovits Vazul: Vasárnapi Prédikátziók, mellyeket a’ Pesti Fő Plébánia’ templomában élő nyelvel mondott 
P. Alexovics Basilius Első Remete Szent Pál Szerzete-béli Pap. Őszi Rész, Pest, Patzko Ferentz betüivel, 
1791. Pázmány Péter: A romai anya-szent-egyház szokásából minden vasárnapokra, és egy-nehány innepekre 
rendeltt evangéliomokrúl predikátziók, mellyeket élő nyelvnek tanítása után irásban foglalt, Nagy-Szombat, 
a Jesus Társasága Akadémiai Collegiumának Bötűivel, 1768. Török Damascenus: Vasárnapi és ünnepi 
prédikátziók, mellyeket élő nyelvel mondott, Eger, a Püspöki Oskola Betűivel, 1802–1805. Sombori József: 
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mann Egyed a századforduló jelentős prédikátorai és teológusai közé sorolt, így 
elmondható, hogy a magyar szentbeszéd-irodalom legjava elérhető volt a csíki pap-
ság számára.36 Üdítő kivételnek számított a csíkszentdomokosi plébános, aki „túl-
képzettnek” tűnik társaihoz képest: Szent Ágoston, Aranyszájú Szent János, Petrus 
Chrysologus, Szent Ciprián és Bellarmin Szent Róbert beszédeiből merített.37

A szentbeszédek hatását felmérni nehezen lehet, azonban van két olyan adat, 
amelyek az Ige üzenetének hatékonyságára fényt vetnek. Az egyik ilyen feljegyzés 
a jelenléttel kapcsolatos. Misét viszonylag ritkán mulasztottak a székely falvakban, 
hisz a 18. század végén a mulasztók még a „megye”38 elé kerültek, és súlyos pénz-
büntetést róttak ki rájuk.39 A 19. század elején ez a gyakorlat megszűnni látszik a 
székely megyékben, és a vallási kihágásokban ítélkező megyeszéke jobbára gazda-
sági és adminisztrációs határozatokat hozott.40 Az egyházfegyelmi szigor enyhítése 
egyébként azonos tendenciát mutat a magyarországi protestáns egyházakban vég-
bemenő folyamatokkal. Részint II. József korlátozta az egyházi bíráskodás hatáskö-
rét, részint a magyar református egyházvezetés is belátta, hogy a fegyelmezés esz-
közei korszerűtlenek, az erőszakot lelkiismereti ráhatásnak kell felváltania.41 Mind-
azonáltal Szepesy Ignác Statutája még a gondnokok és vice-kurátorok feladatai közé 
sorolta, hogy a „nép között uralkodó erkölcsi hibák gyökerestül kiirtassanak és a 
súlyosabb bűnök ügyei a polgári hatóságtól a megfelelő büntetésekkel mások üd-
vös félelmére büntettessenek.”42 A megyének tehát még mindig nagy szava volt a 
valláserkölcsi kihágások büntetésében akkor is, ha a világi hatóság volt az illetékes 
fórum, és az ítélkezési jogot kivették kezéből.43 A jegyzőkönyvek nem nagyon so-

Nagy emlékezetü néhai Sombori Jósef úrnak egyházi beszédei I., Marosvásárhely, Refomátus Kollégium, 1825. 
Sombori József: Tizenkét egyházi beszédek mellyeket annyi ünnepekre készitett és el mondott Sombori Jósef ma-
rosvásárhelyi káplány, Csíksomlyó, 1810. Káldi György: A vasárnapokra való prédikációknak első része…, 
Pozsony – [Bécs], 1631.

36 Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon, München, Aurora Könyvek, 1973, 406–
409.

37 Decretum Parochiae Sz. Domokos (a továbbiakban: Csíkszentdomokos 1830), GYFL 120/1831, Püspöki Vizi-
tációk, I.4. cs., Gyulafehérvár, 1830. június 11., 19.

38 Itt: egyházközség (a szerző megj.).
39 Bárth János: Szentgyörgy megyéje Alcsíkban, Kecskemét, 2012, 383–391. Másfelől meg kell jegyeznünk, 

hogy Forster János a 20. század kezdetén már gyakori misemulasztásról beszél. Nem tudjuk megál-
lapítani, hogy megjegyzései városi vagy falusi környezetre vonatkoznak. Minden esetre falun „jobb” 
lehetett a helyzet a szigorúbb kontroll miatt. Forster János: A püspökmegyei zsinat, Gyulafehérvár, 
Papp György Könyvsajtója, 1907, 62–65.

40 Uo. 100.
41 Kósa: i. m. 165.
42 Statuta, Pars I. Sectio XIII. Art. 2., 76–77. „[Superiores- et Vice Curatores] Omnem operam adhibebunt, 

ut (...) vitia in populo regnantia exstirpentur, et graviorum peccatorum rei a Civili Jurisdictione 
debitis poenis ad salutarum aliorum terrorem plectantur.”

43 Szepesy Ignác Statutája a Compilatae Constitutiones büntetését tartja érvényben levő, állami büntetés-
nek a misemulasztásra: háromszori istentisztelet-mulasztás esetén a jobbágyot kézi kalodába kellett 
veretni. A nemesekre nem vonatkozott a törvény. Statuta, Pars III. Sectio IV. Art VII. § 2., 245. A kézi 
kalodába veretés súlyos büntetésnek számított. Mindazonáltal misemulasztásért más, enyhébb bün-
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rolnak fel misemulasztókat, ám meglepő módon a prédikáció elhanyagolása több 
faluban is gyakori volt. Míg a kozmásiakat jó templomba járóknak találta a jegy-
zőkönyvíró, mégis megjegyezte, hogy „igyekeznek” jelen lenni a szentbeszéden 
is.44 A csíkszentmártoni jegyzőkönyv szerint rendszeres a szentbeszédekről való 
hiányzás, és ennek okára is rávilágít: szokás a székelyeknél, hogy az olyan dolgokat, 
amelyeket más falvakban kell intézni, vasárnap reggel rendezik el.45 Így, mivel mi-
semulasztást konkrétan nem említenek a dekrétumok, azt kell feltételeznünk, hogy 
rendszeres gyakorlat volt, hogy a szentmisére a prédikáció végével érkeztek a hívek, 
akiknek a pap beöltözése alatt volt alkalmuk helyet foglalni a templom padjaiban. 
A tényállás másik lehetséges értelmezése az lenne, hogy gyakori volt a misemulasz-
tás, azonban ezt egyöntetűen a szentbeszédekről való elmaradozásra „szépítették” 
a látogató püspök előtt. A kérdést csak korabeli statisztikák tudnák tisztázni. Az 
ige hatékonyságával kapcsolatban a másik figyelemre méltó dolog az, hogy szinte 
minden faluban van olyan jegyzőkönyvi ajánlás, amely különböző bűnök ellen irá-
nyuló szorgalmasabb prédikálást írja elő a papnak a nép bűneinek orvoslására.46

Az 1848. évi egyházmegyei zsinaton a papság kérte a latin nyelven mondott, a 
nép számára érthetetlen vesperások eltörlését, és helyébe litániák végzését ajánlot-
ta.47 A délutáni istentisztelet számunkra már ismeretlen rendje a következőképpen 
alakult: az állandó elemek tekintetében (litánia, szentségimádás, katekézis) bizo-
nyos változatosság figyelhető meg. Elmondható, hogy az állandóság mellett itt is 
érvényes a tétel, miszerint a liturgikus ténykedésekre az uniformitáshoz harmoni-
kusan illeszkedő diverzitás jellemző. A délutáni ima rendszerint a Jézus Neve-li-
tániával48 kezdődött, majd katekézissel folytatódott.49 Csíkszentmártonban ehhez 
járult olykor a Szűzanya litániája.50 Csíkszentgyörgy sajátossága volt, hogy itt nagy-
böjt idején a keresztúti ájtatosságot a vasárnap délutáni istentisztelet keretében vé-
gezték, amelyet áldással és keresztcsókkal fejeztek be.51

A Jézus Neve-litánia – mivel a 19. században főként ennek kíséretében tartották 
a szentségimádást –, valamint az a tény, hogy több helyen is szentségi áldást osz-
tottak a délutáni istentisztelet végén, arra enged következtetni, hogy a vasárnap 
délutáni istentisztelet középpontjában az Oltáriszentség állhatott, még ha kifeje-

tetéseket is kiszabtak, pl. Csíkszentgyörgyön 1761-ben egy misemulasztónak egy héten át minden 
szentmisét meg kellett hallgatnia. Bárth: i. m. 384.

44 Csíkkozmás 1830, 16.
45 Csíkszentmárton 1830, 12.
46 Decretum Parochiae Tusnád, 946/1830 (a továbbiakban: Tusnád 1830), Püspöki Vizitációk, I. 4. csoport, 

Gyulafehérvár, 1830. április 30., 45. E dekrétumban a püspöki ajánlást szinopszisban kell olvasni a 
bűnök kirívóan kínosan pontos és szókimondó felsorolásával. Lásd alább.

47 Tamási Zsolt-József: Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848-49-es forradalomban, Kolozsvár, 
Scientia, 2007, 140–141.

48 Katolikus imakönyv: Életünk Krisztusban, Gloria Kiadó, [Kolozsvár] 2009, 23–26.
49 Csíkszentsimon 1830, 7.
50 Csíkszentmárton 1830, 9.
51 Csíkszentgyörgy 1830, 11.
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zett szentségkitétel nem volt is.52 Szepesy püspök Statutájának Oltáriszentség-tisz-
telettel foglalkozó paragrafusa rávilágít, hogy szokásban volt a vasárnap délutáni 
szentségimádás, azonban a püspök megtiltotta, hogy a vesperás alatt kitegyék a 
szentséget. A püspök, akinek célja a liturgikus vadhajtások lenyesegetése volt, csak 
a Jézus Neve-litánia alatt engedélyezte a szentségkitételt, és akkor is cibóriumban. 
Az ostensoriumot, monstranciát egyedül Nagypénteken, Nagyszombaton és Úr-
napján lehetett használni.53 Arról, hogy a délutáni istentisztelettel kapcsolatos gya-
korlat ténylegesen milyen volt, nehéz nyilatkozni. Forster János az 1848-as zsinattal 
kapcsolatos fejtegetéseiben arról számol be, hogy az egyetemes szabály és Vecser-
nyekönyv hiánya még a 20. század elején is sok visszaélésre adott okot. E visszaélések 
közül kettőt említek: az egyiket a szerző a „rossz gusztus garázdálkodása” néven 
említi.54 Ezen a különböző, oda nem illő imádságokat érti, például Úrangyala hús-
véti időben Regina coeli helyett. A másik a papság és az egyházi kisegítő személy-
zet hanyag hozzáállásából fakadt: a kántor „elfújja” a Lorettói litániát, mondja, azaz 
„cepelpolka tempóban egy szusz alatt egyszerre négy litániai invokációt vág ki, és 
ezek tetejébe egyszer rikkantja el, hogy: Könyörögj érettünk”.55 A pap pedig több 
esetben sincs jelen, mert „pagátot” kerget.56 Sőt a délelőtti istentiszteletek esetében 
is olyan papi magatartásokat vázol, amelyek finoman szólva nem ösztönzik a híve-
ket arra, hogy részt vegyenek a szentmisén.57

A délutáni istentisztelet másik nagy problémáját a szórakozás és ima összeegyez-
tetése jelentette, ami előre mutatott a 20. század irányába: ha modern értelemben 
vett szabadidő-kultúráról nem is beszélhetünk, a tánc és zene tilalmának való ellen-
állás jelezte az általános óhajt a kikapcsolódás liberalizálása iránt. Csíkszentkirályon 
például betartották a zenére és táncra vonatkozó rendeleteket,58 ám Kozmáson 
már csak üggyel-bajjal sikerült engedelmességre bírni a vonakodó falubelieket.59 
A szentmártoniak sem szívesen vetették alá magukat a zenét és táncot tilalmazó 
rendeléseknek.60 A gyergyószentmiklósi római katolikus plébánia esetében ma-
gának a püspöknek kell példátlan eréllyel fellépnie a zene, a tánc és a mulatságok 
ellen, annak ellenére, hogy a parókia népéről szóló fejezet nem szól arról, hogy 
ilyen lenne. Talán a püspök más forrásból szerzett tudomást a dologról. Az érintett 
rész a következőképpen hangzik: „A zenét és táncot egész szombaton, ünnepi és 
hasonlóképpen vasárnapi napokon az érvényben levő rendeletek kiegészítéseként 
egyszerűen megtiltjuk, úgy, ahogyan a házasok megáldását is ünnepi és vasárnapi 

52 Kászonjakabfalva 1830, 9., illetve Csíkszentmárton 1830, 9.
53 Statuta, Pars II., Sectio III., Art. 9., 117.
54 Forster: i. m. 74.
55 Uo. 73.
56 Tarokkozik. Uo. 64.
57 Uo. 64.
58 Csíkszentkirály 1830, 22.
59 Csíkkozmás 1830, 16.
60 Csíkszentmárton 1830, 12.
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napokon, kivéve súlyos szükség esetén.”61 Igen érdekes összefüggést tár fel a Nagy-
boldogasszony plébániai62 jegyzőkönyv, amely a tánccal és zenével kapcsolatos ren-
deletek megsértését a botrányos éjszakai csavargással és az ifjúság szexuális kihágá-
saival kapcsolja egyértelműen össze.63 Elmondható tehát, hogy a székely legények 
csakazértis „megloptak” egy-egy táncmulatságot valamelyik félreeső csűrben dél-
utáni istentisztelet idején a helyi plébános bosszúságára. Szepesy püspök Statutája 
rögzítette a tánc rendezésére vonatkozó jogszabályokat is: a Gubernium 1816. dec-
ember 17-én kibocsátott rendelete értelmében az istentisztelet vége előtt táncban 
résztvevőket ugyanúgy kellett büntetni, mint az ünneprontókat.64

A délutáni istentiszteletek részét képezte a katekézis, amit falun főként télen és 
tavasszal tartottak. A beosztás okát elsősorban nem a katekézisek nagyböjti sze-
zonjának őskeresztény hagyományában kell keresnünk, hanem a mezőgazdasági 
munkaidényben, amely főként tavaszra és nyárra esett. Csíkszékben Advent és 
Nagyböjt alatt vagy csak Nagyböjtben tartottak hittanórákat, azonban a jelenléttel 
így is sok probléma volt. Főként a nyájak legeltetése okozott gondot: az állatokat a 
fiatalokra és gyerekekre bízták.65 A dekrétumok nem sokat árulnak el a katekézi-
sek tartalmáról és módszeréről. Funkciójuk, úgy látszik, főként a húsvéti gyónás 
és áldozás helyes elvégzésének előkészítése volt.66 A csíkszentgyörgyi dekrétum-
ban megjelenik egyfajta módszertani tudatosság nyoma is: a plébános egymásra 
építi a katekizmusokat, áll a dokumentumban, ami azt jelenthette, hogy oktatási 
folyamatként fogta fel a hitoktatást. Ám ennek tartalmáról és a „módszerről” sem 
tudunk meg közelebbit.67 A katekéziseket a legtöbb helyen nemcsak gyerekek, de 
„felnőttebbek” is hallgatták.68

61 Decretum Parochiae Gyergyo Szent Miklos Ritus Latini (a továbbiakban: Gyergyószentmiklós 1830), GYFL 
127/1831, Püspöki Vizitációk I. 4., Gyulafehérvár, 1830. augusztus 1., 97.

62 Ma nem létezik ilyen nevű plébánia. 1829-ben Nagyboldogasszony plébániának nevezték a Csíkdán-
falva, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras és Csíkjenőfalva közösségeit összefogó plébániát.

63 Decretum Parochiae Nagy=Boldog=Aszszony (a továbbiakban: Nagyboldogasszony 1830), GYFL 1443/1830, 
Püspöki Vizitációk I. 4., Kolozsvár, 1830. augusztus 15., 25.

64 Statuta, Pars IV. Sectio V. Art. V., 239. Vagyis az Appr. Constitutiones Pars V. Edictum 51. értelmében: a 
nemesembereket 6, a nemteleneket 2 forint pénzösszeggel. Uo. 238. Ld. még Approbatae Constitutiones 
Regni Transilvaniae et partium Hungariae eidem annexarum, Claudiopoli, Ex Officina Nicolai Kis de 
Misz-Tótfalu, 1654, 266–267.

65 Csíkszentsimon 1830, 19. Városon pontosan fordított időbeosztást diktált a polgári élet ritmusa. Az 
1848-as zsinat munkálatai során a városi cselédekkel kapcsolatban a papság kérte a hitoktatások ta-
vaszi és nyári tartását, habár ebben sem voltak egy véleményen: a kolozs-dobokai zsinati beadvány 
ősz-télre tette volna. A gond a cselédek uraival volt. A három vizsgált székelyföldi esperességben nem 
merül fel alapvetően rurális, tehát mezőgazdasági szezonhoz kötött népességük miatt. Tamási: i. m., 
142–143.

66 Csíkszentlélek 1830, 14.
67 Csíkszentgyörgy 1830, 25.
68 Adultiores. Kászonjakabfalva 1830, 9.
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Valláserkölcsi állapotok

A dekrétumok összehasonlító értékelése azt mutatja, hogy a nép nagy része meg-
tartotta Isten és az egyház parancsolatait, amin a böjtöt értik, valamint a pénteki, 
szombati és előnapi absztinenciát. Ám az is tudható más forrásokból, hogy 1848-
ban a böjti fegyelem komoly válságban van. Az általános böjtszegés okát a kor iro-
dalma a szegénységnek, illetve a városi elpuhultságnak és megváltozott életmódnak 
tudja be, ami egyértelműen a polgárosodás hozta új vallási felfogás böjti fegyelemre 
gyakorolt hatását mutatja, s egyben a laxizmus társadalmi „színhelyét” is megjelöli: 
a várost.69 A premodern falusi környezetben furcsa, amikor a csíksomlyói dekrétum 
a nép bűnei között a böjtszegést hozza fel, és kiemeli, hogy ez főleg a nemesekre 
vonatkozik.70 A nemesek esetében az élelmiszer hiánya mint ok nem valószínű. Így 
két lehetőség marad: vagy a polgárosodás „szimptómájának” kell tekinteni, vagy 
a kortársak által elmarasztalt nemesi hányavetiség a ludas. Tény, hogy a nemesek 
nemcsak a böjtölésben, de a vasárnapi istentisztelet látogatásában sem jeleskedtek. 
A gyergyói kerület papjai 1848-ban az előkelőket, elöljárókat és magukat műveltnek 
tartókat vádolták az istentisztelet megvetésével.71 Figyelembe véve azt, hogy 1848 
és 1829 között egy világ áll választóvonalként, hisz épp a két időpont közötti szűk 
két évtized során gyökeresen átalakult a magyar elit gondolkodásmódja, a feltéte-
lezett okok közül egyik sem kizárható. Sok székely részt vett ugyanis a napóleoni 
hadjáratokban, és a világlátottság hatása is belejátszhat a böjtszegésbe a társadalmi 
pozícióból adódó felsőbbségérzet mellett.

A negatívumokról szólva a dekrétumok sokkal bőbeszédűbbek, ám ehhez hoz-
zá kell tennünk, hogy az erkölcsi fogyatékosságokra helyezett hangsúly ellenére 
az átlaglakosságot erkölcsösnek kell vélelmeznünk. A listák hosszúak, és olykor a 
szó szoros értelmében hajmeresztő dolgok derülnek ki belőlük. Érdemes kiemel-
ni Csíktusnád, a püspök szülőfaluja példáját. A lista itt különösen kínosan hosszú 
és sötét, mintha csak szándékos ostorozásnak lennénk tanúi. A közösség tipikus 
hibái közé sorolta a püspök a változatos tárgyú káromkodást, a gyakori szexuális 
bűnöket, amelyek skálája a szokásostól a hajmeresztőig terjedt, a családok szexuális 
hűtlenség miatt előforduló gyakori felbomlását, a részegeskedést, veszekedéseket, 
verekedéseket, az ünnepek és böjtök gyakori megszegését, egyházi adócsalást, a 
súlymértékek és áruk hamisítását, a szénalopást. Különösen kemény személyes ta-
pasztalatot szerzett a püspök az – egyébiránt nemcsak Tusnádra, hanem Alcsíkra 
is jellemző – ellentmondásos állapotokról a vizitáció során. A templomszentelés 
és bérmálás miatt a szomszédos falvakból Tusnádra özönlő embertömeg két na-
pig tivornyázott, ami láthatólag zavarta a püspököt, és ezt ki is fejezte a jegyző-

69 A kérdéssel kapcsolatban lásd tanulmányunkat: Nemes István: „Tartani az üdvös fegyet”. Keresztény 
Szó, XXV., 2014/4. 29–31.

70 Decretum Parochiae Csík-Somlyó (a továbbiakban: Csíksomlyó 1830), GYFL, 1442/1830, Püspöki Vizitáci-GYFL, 1442/1830, Püspöki Vizitáci-
ók I. 4. cs., Kolozsvár, 1830. augusztus 20., 34.

71 Tamási: i. m. 138.
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könyvben.72 Esettanulmányszerű bizonyíték ez: az erdélyi papság egy része az 
1848 szeptemberi egyházmegyei zsinat alatt odáig ment a keresztaljás búcsújárás-
kor szokásos kihágások elítélésében, hogy kérte a keresztaljás szomszédolás teljes 
megszüntetését.73

Következtetések

A fentiekben bemutattam a csíki és gyergyói esperességek vallásos életének né-
hány aspektusát. A felhozott adatokból világosan kitűnik, hogy hagyományos, 
premodern, rurális vallásosságról van szó. A papság ezen vallásossággal szembe-
ni pasztorális magatartása úgyszintén hagyományosnak tűnik: tömegpasztorációt 
folytatnak, jól kialakult adminisztrációs rutinnal végzik a dolgukat, nem próbálnak 
új utakat keresni a felmerülő lelkipásztori gondok megoldására. Az adott időszak-
ban és az adott körülmények között ez nem is volt szükséges. A kihágások hagyo-
mányosak voltak, noha riasztónak tűnhetett szaporodásuk, s ennek a püspökök 
olykor hangot is adtak.74 Csíkot és Gyergyót ebben az időben nem fenyegette az 
elvallástalanodás vagy indifferentizmus problémája, vallási vagy politikai rendszer-
re veszélyes panaszok sem forogtak fenn a közbeszédben, noha a kepe kérdésé-
ben jelentős – 1848-as forradalmi hangulatban is felbuggyanó – ellenszenv alakult 
ki az egyházzal szemben, és gyakoriak voltak az (adó)csalások. „...libertinismi in 
populo principia nulla prout neque politica cogitandi ratio alta...” – jegyezte meg 
a csíkszentdomokosi dekrétum írnoka.75 Noha sem eszmeileg, sem politikailag va-
lóban nem lehetett szó a felvilágosodás eszméinek hatásáról a nép között, az azon-
ban biztos, hogy olyan elégedetlenségek működtek a nép körében, amelyek a re-
formeszmék térhódításával egyszerre (egyház)politikai tartalommal töltődtek fel, 
és ezeknek, mint ismeretes, 1848-ban egyháztörténetileg is jelentős hatásuk volt.

72 Tusnád 1830, 25.
73 Tamási: i. m. 149–151.
74 Statuta, Pars IV. Sectio V. Art. VII., 244. „Si quotidie augetur numerus eorum, qui nec frigidi, nec 

calidi sunt, qui cultum divinum velut tormentum horrent, aedem sacram quacunque frivola de causa 
declinant stb.” – panaszkodik Szepesy püspök a templomkerülésről, s hozzáteszi, hogy ezek az embe-
rek „proprio arbitrio separant, quod Deus perenne iussit”, azaz érzékeli a vallásossággal kapcsolatos 
egyéni opció jelentőségének növekedését, szemben egy közösség szabályrendszerének magától érte-
tődő elfogadásával.

75 Csíkszentdomokos 1830, 17.
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Abstract
Religiosity in the Deans of Csík-, Gyergyó- and Kászonseats in 1829

Our study deals with several aspects of Catholic religious life in Transylvania during the first 
half of the nineteenth century. We have investigated the records of canonical visits performed 
by Bishop Miklós Kovács in 1829 to the deaconries of Alcsík, Felcsík and Gyergyó. The region 
represents a compact and closed geographical unit, mainly populated by Roman Catholic 
Székelys and reflecting an image of a typical pre-modern rural world. The religious life of 
the region has the same pre-modern characteristics: mass-worship; individual religious life 
controlled by the rules of a traditional community which exercises strict supervision; and 
manifestations of a typical Baroque, Tridentine popular religiosity. However, the scope of the 
present paper has allowed us to touch only on a few topics which form part of wider religious life 
and worship. We have described the order of Sunday and holiday church services, traced the 
characteristics and efficiency of preaching, and sketched a picture of moral habits as they were 
presented in our sources. We have emphasised that modern religious and political ideas, such 
as those of the Enlightenment and French Revolution, had not yet penetrated this world sunk 
in a dream of centuries-old feudalism and traditionalism. However, we have also pointed out 
that the Székely patriarchal world witnessed a level of discontent linked to the order of the time 
that increased consistently. Growing disappointment, once saturated with ideas of recently-
born liberalism and the reformist movement, led to the political “explosion” of Székely-land in 
1848, which included religious issues too.
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