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Csíki vallásosság, avagy a keresztény  
társadalom szigete a szekularizált Európában

Fejes Ildikó doktori értekezésében a csíki vallásosság jellegzetességeinek feltárására és 
társadalomtudományi szempontú megértésére vállalkozott. Több évtizede él Csíkban, 
disszertációját, melynek szerkesztett változata a tavalyi évben jelent meg, 2014-ben 
védte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

A Székelyföld részét képező Csík régió 61 települését körülbelül 100 ezer fő lakja, 
86%-uk magyar nemzetiségű és 83%-uk római katolikus. A térség sajátosságát ez az 
etnikai és vallási homogenitás adja, amely néprajzilag is jól körülhatárolható. Csíkban 
a katolikus vallás nem marad a templom falai között, a mai napig meghatározó a térség 
társadalmi, gazdasági és kulturális életében. Ez a kompakt, egyháziasan vallásos tömb 
sziget-jelenségnek számít a 21. századi szekularizált Európában. A szerző kutatásában 
arra kérdésre kereste a választ, melyek azok a tényezők, amelyek a történelem folyamán 
meghatározóak voltak Csík egyedi, sajátos jellegének kialakulásában, és amelyek ma is 
éreztetik hatásukat.

A kutatás részleteinek és eredményeinek ismertetése előtt a szerző röviden bemu-
tatja Székelyföld és a „Csíki Régió” természeti, társadalmi és vallástörténeti arcu-
latát. A „nemes székely nemzet” speciális, határvédő feladatai miatt sokáig kiváltsá-
gos helyzetben volt, a székely szabadság, az egyenlőség gondolata büszke öntudatot 
alakított ki az itt élőkben. A nyugati világ határvidékét képező Székelyföld mindig is 
periférikus szerepben volt, a Kárpátok bércei közé a gazdasági fejlesztések, moder-
nizációs törekvések (de még a reformáció) is nehezen jutottak el. A kommunista re-
zsim leváltása után a ’90-es évektől az itt élők visszatértek a térségben hagyományos, 
családi léptékű életvezetésre és gazdálkodásra, azaz groteszk módon, modernizációs 
folyamatok nélkül jutottak el a posztmodern értékekig. A székely mentalitásban a 
konzervatív értékek és a vallásosság szimbiotikus módon kapcsolódik össze, a magyar 
nyelvű vallásgyakorlás pedig a nemzeti identitás megélésének és a kisebbségvéde-
lemnek természetszerű közegévé vált. A régióban az ún. urbánus vákuum, valamint 
a ferences rend évszázadok óta tartó jelenléte még inkább felerősíti ezeket az attri-
bútumokat. A ferencesek a 15. századi megtelepedésük óta a pasztorációs és missziós 
munkán túl oktatási, művelődési funkciót is vállaltak, a helyi társadalom aktív, nagy 
megbecsültségnek örvendő szereplői ma is. A csíksomlyói kegyhely és a pünkösdi bú-
csú a helyiek lokális, nemzeti és vallási identitásának fontos metszete, amely az utóbbi 
években egyre inkább össznemzeti zarándokhellyé változott.

Az önérzetes csíki mentalitásnak szemléletes példája a csíkkarcfalvi hívek ötvenes 
években írt számonkérő levele plébánosuknak, aki – a csíki papok közül egyedüliként – 
részt vett egy békepapi gyűlésén: 

„Kedves plebános urunk!
Ugy látjuk kérésünk falra hánt borsó. Szépen kértük hogyha más papok nem járnak 

gyülésekbe maga sem menjen.
A mult honnap végén hányan voltak Szeredában. Most hajjuk hogy egész Csíkból 

egyedül a mi papunk vót. Miért büntet minket a jó Isten ijjen papval, idegenbe is kezdik 
hordani, jó emléket hagy Karcfalvának. […]
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Mult vasárnap mustár magról hogy beszélt. Szépen mondta hogy erős az egyház. 
Csak a mi papunk nem volt erős az egyházban. 

Probáljon erős lenni. Még eccer szépen kérjük. Ne botránkoztasson, ne fertőzze a 
falunkat. Tugyon ellent mondani, ha akar inkább hagyjon itt minket. Kérjük hogy vá-
lasszon.

Dicsértessék a Jézus Krisztus
Kelt Karcfalva 1952. november 23.
Többen a hivek!”
Fejes Ildikó a csíki vallásosság jellemzőit és háttértényezőit kérdőíves módszer se-

gítségével tárta fel, kvalitatív, mélyinterjús vizsgálattal árnyalva az eredményeket. 
A kérdőív a vallásosság különböző dimenzióinak mérésén (egyéni, közösségi vallásos-
ság) mellett a vallásossággal kapcsolatba hozható dimenziókat tartalmaz, úgy, mint a 
nemzeti, kisebbségi identitás, az egyház és a ferences szerzetesek történelmi szerepvál-
lalása, a kérdezettek társadalmi helyzete, a térség lakóinak mentalitása, valamint a térség 
gazdasági elmaradottsága. A 2010-es személyes kérdezés során a kérdőívet több mint 
600 fő töltötte ki, a minta Csík felnőtt lakosságára nézvést reprezentatív.

A vallásosságot mérő indikátorok megerősítették, hogy a Csíkban élőket mind erdé-
lyi, mind romániai és magyarországi viszonylatban erőteljesebb vallásosság jellemzi 
egyéni és közösségi szinten egyaránt. A mintába került csíkiak fele heti rendszerességgel 
jár templomba, míg – a 2007-es „Aufbruch”-kutatás eredményei szerint – a kelet-kö-
zép-európai országok lakóinak ötöde, a magyarországiaknak pedig alig tizede vesz részt 
hetente misén, istentiszteleten. A vallásgyakorlás személyesebb módját vizsgálva ugyan-
ez a tendencia: a Csíkban élők több mint 70%-a naponta imádkozik, ugyanez az arány 
a kelet-közép-európai országokban 31, Magyarországon pedig 18%. A vallásgyakorlat 
intenzitásával leginkább a gyermekkori vallásos szocializáció mutat összefüggést, de a 
nemi hovatartozás, településnagyság, iskolai végzettség, az életkor és a jövedelemnagy-
ság is befolyásolja.

Az elemzés ezután azokat a tényezőket próbálta felfejteni, amelyek összefüggést mu-
tatnak a csíkiak vallási miliőjével. Mindenekelőtt, a felmérés eredményei alátámasztják, 
hogy a vallásosság egyértelműen összefonódik a csíkiak identitásával, a lokális identitásnak 
elválaszthatatlan része a katolicizmus. A csíki identitásban kevésbé a székelység iránti elfo-
gultság domináns, mint inkább a lakóhely szeretete, otthonosságérzése. Az itt élők többsége 
konzervatív, hagyománytisztelő attitűddel bír, melynek integráns része a vallásosság is.

Ahogy a bevezető fejezetekből kiderül, az egyház hatása századok óta meghatározza 
a csíkiak mindennapjait. Ennek egyik legjelentősebb oka, hogy a templom a vallásgya-
korlás mellett a nemzeti identitás megélésének alapvető terét is adja. A térség intéz-
ményei közül az egyházba vetett bizalom a legmagasabb, illetve a papság rendelkezik 
a legnagyobb szimbolikus tőkével. A ferences rend csak erősíti ez előbbi kapcsolatot, 
jelenlétük a csíkiak vallásosságának fontos tartópillére. A kutatás eredményei alapján a 
csíksomlyói kolostor központi szerepe mellett a pünkösdi búcsú, a kegyszobor csodaté-
vő erejében való hit hangsúlyos részét képezi az itt élők hitéletének.

Csík erőteljes vallásosságának egy másik lehetséges magyarázata a térség hagyomá-
nyos, premodern típusa: az itt élők többsége rurális környezetben él, viszonylag ala-
csony iskolai végzettséggel és jövedelemmel bír, a rendszerváltás után pedig a hagyo-
mányos, családi önellátó életformához tért vissza, amely a vallásossághoz erőteljesen 
kapcsolódó népszokások, ünnepek rehabilitálását is maga után vonta.

A csíkiak mentalitása, életformája, valamint a ferencesek munkája tehát egyaránt 
összefonódik az intenzívebb vallásossággal. Ezt a sajátos kapcsolódást még inkább 
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felerősíti a térség társadalomtörténete és a szociálpszichológiai mechanizmusok: a há-
nyattatott történelem, a kommunizmus vallásellenessége a vallási és etnikai védekezés 
szimbiotikus kapcsolatát hozta létre. Mindezen tényezők együttjárása, ezenfelül a peri-
férikus elhelyezkedés az évszázadok során egy zárt, önálló, külön kis világot teremtett, 
amely a keresztény társadalom ismérveit hordozza magán. Csík tehát egy különleges 
sziget a szekularizálódó Európában, amelyet Ferenc pápa idei látogatása még inkább 
reflektorfénybe helyezett.

Az eljövendő kutatásoknak kell majd megválaszolni azt a kérdést, hogy a 21. századi 
információs társadalom kihívásaira milyen válaszokat tudnak adni az itt élők. A kötetben 
– a táblázatok és grafikonos ábrák, valamint a gazdag forrásjegyzék mellett – szerepel 
az empirikus kutatás kérdőíve is, s ez lehetővé teszi, hogy a jövőben végzett felmérések 
hasonló módszerrel nyert adatai összehasonlíthatók legyenek Fejes Ildikó könyvének 
eredményeivel.

(Fejes Ildikó: A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban. Csíkszereda, 
2018, Státus Kiadó, 259 p.)


