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FEJES ILDIKÓ SZOCIOLÓGUS AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG VALLÁSOSSÁGÁBAN MEGJELENŐ TENDENCIÁKRÓL, A DESZEKULARIZÁCIÓRÓL

Identitásformáló Erdélyben a vallási hovatartozás
Az erdélyi magyarság szá-
mára a vallási hovatartozás a 
legtöbb esetben önazonossá-
got meghatározó tényező. Ha 
azonban a nemzeti identitás 
fő alkotóelemei elsősorban 
befele irányuló, önépítő, a sa-
ját értékeikre összpontosító, 
és nem kifele támadó ténye-
zők, akkor talán az egyhá-
zaknak is kevésbé kell ennek 
az „őrző-védő” szerepnek a 
frontvonalában harcolniuk 
– jelentette ki a Krónikának 
Fejes Ildikó csíkszeredai 
vallásszociológus.  

 » KISS JUDIT

– Több mint másfél évtizede fog-
lalkozik vallásszociológiai kuta-
tásokkal, az erdélyi, székelyföldi 
régióban vizsgálta, vizsgálja a val-
lásosság különféle vonatkozásait. 
Mi lenne  a vallásszociológiai ku-
tatásának a következtetése, amit a 
legjelentősebbnek tart?
– A legjelentősebbnek azt tartom, 
hogy 2010-ben egy több mint 600 
főre kiterjedő, mintegy 240 kér-
dést tartalmazó kérdőíves kuta-
tást végezhettem Csík térségében. 
Ennek eredményei komplex képet 
adtak az itt élők vallásosságáról. 
Bízom abban, hogy ez a részletes 
„látlelet” az utókor számára is 
fontos, érdekes lehet majd.

– Most készül tanulmánya a 21. 
századi székelyföldi keresztény-
ségről és ennek alternatíváiról. Mi 
jellemzi leginkább jelenleg az ott 
élők vallásosságát, illetve milyen, a 
korábbiaktól eltérő tendenciák lát-
szanak körvonalazódni az elmúlt 
két évtizedet tekintve? Ugyanak-
kor a járványhelyzet alatt melyek 
voltak a legfontosabb változások e 
tekintetben?
– A székelyföldiek nagy többsége 
számára a kereszténység, a val-
lásos neveltetés, az élet nagyobb 
eseményeinek, de profán ünne-
peinek is vallásos miliőbe helye-
zése olyan természetes, magától 
értetődő, mint az, hogy az itt élők 
nagy része magyar nyelven be-
szél. Ezt hívjuk hagyományos, 
egyházközeli vallásosságnak. 
Ugyanakkor ahogyan az itteni 
társadalomban is erőteljesebben 
érződnek a modernizáció, illetve 
posztmodernizáció hullámai, úgy 
a vallásosságban is megjelennek 
a hagyományostól eltérő vallásos-
ság jelei: a kereszténységen belül 
a vallásosság individualizáció-
ja, vagyis a társadalmi szokáson 
nagymértékben túlmutató, egyé-
ni, személyes érzéseken és tapasz-
talatokon alapuló vallásosság. És 
megjelenik az ezzel ellentétes fo-
lyamat is, a hagyományos egyhá-
zaktól, vallásosságtól eltávolodás, 
vagy akár az elvallástalanodás 
lehetősége is. Az elvallástalano-
dásnál több embert érint ugyanak-

kor a vallásosság „színesedése”, 
vagyis keresztény tanítások, gya-
korlatok kiegészítése más vallá-
sok, hitrendszerek elemeivel, gya-
korlataival. Ezeknek a spirituális 
alternatíváknak két fő típusa van, 
egyik a New Age-nek nevezett 
nagyon tág spirituális rendszer, 
a másik pedig az újpogányság, 
amelynek szintén nagyon színes 
skálán mozognak a jelenségei. 
Eddigi kutatásaink szerint a jár-
vány alapvetően nem változtatta 
meg az itt élők vallásosságát, sőt 
mintegy pozitív hozadékként, az 
egyházak jelenlétének ugrásszerű 
növekedése az online térben olya-
nok számára is elérhetővé tette a 
szentmiséken, istentiszteleteken 
való részvételt, akiknek ez koráb-

ban betegség, munkahelyi elfog-
laltságok vagy egyéb okok miatt 
nem vagy csak nagy nehézségek 

árán volt lehetséges. Úgy gondo-
lom, hogy a járvány elmúltával 
nem fog radikálisan visszaesni a 

szentmiséken, istentiszteleteken 
személyesen résztvevők száma, de 
az egyházak online térhódítása, 
még ha kényszerű is volt, pozitív 
változásokat is hoz.

– Többek közt arra a következte-
tésre jutott munkássága során, 
hogy az elmúlt három évtizedben 
Romániában, és ezen belül még 
kiemeltebben Székelyföldön, nem 
úgynevezett szekularizáció, ha-
nem deszekularizáció zajlott. Mit 
jelent ez?
– Több, a vallásossággal foglal-
kozó kutató fölhívta a fi gyelmet 
arra, hogy Romániában a rend-
szerváltást követően a szekulari-
zációt deszekularizáció váltotta 
föl. A deszekularizáció Románia 

esetében egyrészt azt jelenti, hogy 
1990–2000 között az itt élők Eu-
rópa-szinten kimagaslóan magas 
számban gyakorolták vallásukat, 
hittek Istenben és a keresztény 
tanításban. Ugyanakkor a vallás-
gyakorlók, a magukat vallásosnak 
tartó emberek száma folyama-
tosan növekedett 2000-ig. Ez a 
növekedés az ezredfordulót köve-
tően ugyan megállt, de a vallásos-
ság különböző dimenzió mentén 
mért magas értékek megmaradtak 
és ezek szinte változatlanul Euró-
pa legvallásosabb országai közé 
helyezik Romániát az elmúlt 20 
éveben is. Másrészt azonban a de-
szekularizáció azt is jelenti, hogy 
az egyház(ak) társadalmi befo-
lyása az elmúlt három évtizedben 
nem csökkent, hanem nőtt: egyre 
tágabb társadalmi térben helyez-
kednek el, egyre nagyobb befo-
lyással bírnak olyan területeken 

 » Ha azonban a nemzeti 
identitás fő alkotóelemei 
elsősorban befele irányuló, 
önépítő tényezők lesznek, 
a saját értékeikre összpon-
tosítanak, és nem támad-
nak kifelé, akkor talán a 
vallási hovatartozásnak 
is kevésbé lesz nemzeti 
identitásformáló jellege.
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Fejes Ildikó vallásszociológus: a lelki vezetésre nagy szüksége van a krízishelyzetet átélő embernek 

Az erdélyi magyarság számára 1918 óta a kisebbségi lét legstabilabb, leghősiesebben helytálló intézményét az egyházak jelentik

Fejes Ildikó

Fejes Ildikó Csíkszeredában élő 
szociológus 1972-ben született 
Sepsiszentgyörgyön. 2005-től 
foglalkozik vallásszociológi-
ai tárgyú kutatásokkal, Csík 
vallásosságáról szóló doktori 
dolgozatát 2014-ben védte 
meg a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen. Oktatóként és 
kutatóként munkatársa volt a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem csíkszeredai 
karának. Egyéni kutatóként és 
különböző, vallásos jelenségek 
vizsgálatával is foglalkozó kuta-
tócsoportok tagjaként a szé-
kelyföldi és erdélyi vallásosság 
több szegmensét vizsgálta. A 
KALOT Népfőiskolai és Felnőtt-
képzési Egyesület irodavezető-
je és oktatója.




