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Nagy Pé ter Ti bor

KA TO LI KUS ÉS PRO TES TÁNS 
NEM ZE DÉ KEK A SZO CI A LIS TA KOR SZAK VÉGÉN* 

A XX. szá za di val lá sos ne ve lés (vi lág né ze ti szo ci a li zá ció) tör té ne té nek egyes etap ja it az el múlt évek ben 
ta nul mány so ro zat ban mu tat tuk be. A so ro zat ele mei a Vi lá gos ság ban, a Ma gyar Pe da gó gi á ban, az 
Is ko la kul tú rá ban je len tek meg (Nagy, 2000/a, Nagy, 2000/b, Nagy, 1999). E so ro za tot nyil ván va ló an cél-
sze rû ki egé szí te ni egy olyan nal, mely azt vizs gál ja, hogy a szo ci a lis ta kor szak vé gé re a fel nôtt né pes ség 
val lá sos sá gi szem pont ból mi lyen lett – hi szen ez je len tôs rész ben az egy ko ri val lá sos ne ve lés ha tá sá nak 
tud ha tó be. (Ter mé sze te sen nincs ér tel me eb be az elem zés be be von ni azt a nem ze dé ket, ame lyik a párt-
ál lam fel bom lá sa utá ni ra di ká li san más hely zet ben es he tett át vi lág né ze ti szo ci a li zá ci ón.)

Há rom nem ze dé ket ér de mes el kü lö ní te nünk. Az el sô ilyen nem ze dék az 1934 elôtt szü le tett (még 
a kö te le zô hit tan ta ní tás ide jé ben szo ci a li zá ló dott), a rend szer vál tás ide jén már idô sebb kor osz tály, 
mely nek ha gyo má nyos fe le ke ze ti hát te re erô sebb, s ahol a temp lom ba egy ál ta lán nem já rók ará nya 
ala csony: az ô vizs gá la tuk kü lö nö sen hasz nos ah hoz, hogy a ka to li kus-pro tes táns kü lön bö zô sé get 
áb rá zol juk. (Köz vé le mény-ku ta tá sunk ban – mely az Ok ta tás ku ta tó In té zet ben Koz ma Ta más, Nagy 
Pé ter Ti bor, Tomka Mik lós, Szi ge ti Je nô irá nyí tá sá val 1991-ben folyt, s me lyet a to váb bi ak ban hasz-
ná lunk – a min ta nagy sá ga e nem ze dék nél is, de a kö vet ke zôk nél is le he tet len né te szi, hogy más 
fe le ke ze ti cso por to kat el kü lö nít sünk.)

A kö zép nem ze dék fel nö ve ke dé se ar ra az idô szak ra esik, ami kor a rend szer ide o ló gi a i lag mar káns 
volt, s szám ta lan sze ku la ri zá ló ha tás ér te ôket (kö zü lük az idô seb be ket az öt ve nes évek har cos an-
ti kle ri ka liz mu sa, a né mi leg fi  a ta lab ba kat a szo ci a lis ta fo gyasz tói tár sa da lom hat va nas–het ve nes 
évek be li trend jei.) Ugyan ak kor e kor osz tály szü lei, ta ná rai még kon fesszionális kö tött sé gek kö zött 
ne vel ked tek – a ge ne rá ció te hát még a csa lád nem val lá sos sá ga ese tén is kap ha tott va la mit a pro-
tes táns vagy ka to li kus tradí cióból…

Elem zé sünk szá má ra kü lön is fon tos az a nem ze dék, amely a hat va nas évek má so dik, a het ve nes 
évek el sô fe lé ben szü le tett. A fi  a ta lok ki eme lé sé nek két in do kát is ad hat juk:

1.  A fi  a ta lok je len tik azt a cso por tot, amely re a gyer mek ko ri szo ci a li zá ció kö zel múlt ja még ki-
emel ten hat, hi szen az élet kor elô re ha lad tá val a mun ka he lyek és más szo ci a li zá ci ós kö ze gek 
be fo lyá sa egy re nô ni fog. Így az ô (hu szon éves ko ri) „vi lág né ze ti ál la po tuk” tük rö zi leg in kább 
a gyer mek ko ri val lá sos ne ve lés (vagy an nak hi á nya) ál tal gya ko rolt ha tást.

2.  E nem ze dék tag jai ab ban a kor szak ban vol tak gye re kek, ami kor a rend szer ide o ló gi ai szem pont-
ból „fel pu hult”, ami kor az ál lam és a nagy egy há zak kö zöt ti kap cso lat ren de zett volt, ami kor 
a hit ok ta tás már nem csak az is ko lá ban (az az egy an nak alap ve tô en nem ked ve zô kö zeg ben) 
folyt, ha nem a temp lom ban is.

3.  E nem ze dék az el sô, mely nek szü lei, ta ná rai túl nyo mó több sé gük ben egy már tö me ge sen 
sze ku la ri zá ló dott ge ne rá ci ó hoz tar toz nak.

4.  Nem tör té né szi, de nap ja ink ol va só ja szem pont já ból nem lé nyeg te len az sem, hogy a nem ze dék 
a XXI. szá zad el sô év ti zed ében is ko lás ko rú gye re kek szü lô je ként je le nik meg. Az ô val lás hoz 
va ló vi szo nyuk – ké sôbb el len ôr zen dô mér ték ben és mó don – ki hat a nap ja ink il let ve, a kö zel-
jö vô egy há zi is ko la rend sze ré vel szem ben meg fo gal ma zó dó tár sa dal mi igény re.

* A ta nul mány a So ros Ala pít vány, az OTKA, az SZPÖ, az AMFK és a CEU tá mo ga tá sá val ké szült.
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A VAL LÁ SOS SÁG JE LEN TÉ SE

A val lás oly mér té kig komp lex je len ség, szak iro dal ma olyan mér he tet le nül gaz dag, hogy ez zel 
kap cso lat ban még a leg rö vi debb át te kin tés is mes  sze meg ha lad ná e ta nul mány ke re te it. Rá adá sul 
nincs is rá szük ség. Ta nul má nyunk nem az ál ta lá ban vett val lá sos ság ról szól, ha nem az in téz mé nyes 
val lá sos ság ról, s kü lö nö sen an nak meg nyil vá nu lá si for má i ról. Lens ki hí res mun ká já ban, a Reli gious 
Fac tor ban (1961) négy alap ve tô di men zi ót kü lön böz tet meg: 1. val lá si (ri tu á lis) rész vé tel, 2. dokt ri ner 
or to do xia, 3. val lá si él mény, 4. a val lá si cso port tag ja ként va ló önmegkülön böztetés. Ezek kö zül ránk 
leg in kább az el sô és a ne gye dik tar to zik. Glock és Stark (1965) a val lá sos ság öt di men zi ó ját fel té te-
le zi: 1. ide o ló gi ai di men zió (val lá si hi e del mek), 2. ri tu á lis di men zió (val lás gya kor lat), 3. a val lá sos 
él mény di men zi ó ja, 4. in tel lek tu á lis di men zió (val lá si is me re tek), 5. konzekven cionális di men zió (a 
val lá sos ság ha tá sa élet mód ra, mo rá lis fel fo gás ra stb.). A tár sa da lom és az egyén val lá sos sá gá nak 
ku ta tá sá ban a Glock és Stark-féle di men zi ók nál pon to sab bat má ig sem al ko tott sen ki, így Szán tó 
Já nos a fi  a ta lon el hunyt ki tû nô val lás szo ci o ló gus is eze ket az in di ká to ro kat al kal maz za (Szán tó, 
1997). Ránk most a má so dik és az ötö dik elem tar to zik.

A val lá sos ne ve lés tár sa dal mi ha tá sát ki fe je zô „in téz mé nyes val lá sos ság gal” kap cso lat ban a kér dé sek 
há rom cso port ja me rül fel. Az el sô kér dé sünk, hogy a kér de zett men  nyi ben mi nô sí ti ma gát val lá sos nak 
egy olyan tár sa da lom ban, mely ben az „egy ház kö ve tô val lá sos ság”, a „más mi lyen val lá sos ság”, s a 

„nem val lá sos ság” tár sa dal mi lag le gi tim mó don él együt t. A má so dik kér dés, hogy men  nyi ben so rol ja 
ma gát va la ki va la mely fe le ke zet hez, mint val lá si cso port hoz. A har ma dik kér dés, hogy az egyén és 
egy ház, mint szo ro san vett „val lá si in téz mény” kö zöt ti kap cso lat ban – mely meg nyil vá nul hat is ten-
tisz te let re já rás ban, de ado má nyo zás ban is –, hol áll a meg kér de zett; a ne gye dik kér dés pe dig, hogy 
az egy ház tár sa dal mi (po li ti kai, szo ci á lis, ok ta tá si stb.) sze re pét il le tô en mit gon dol.

A val lá sos ság ra vo nat ko zó kér dé sek ered mé nyét, „a vi lág né ze ti ál la po tot” nem le het au to ma ti ku san 
egy há zi kö tô dés re le for dí ta ni, még ke vés bé le het eb bôl ar ra kö vet kez tet ni, hogy az egy há zak tör té-
nel mi leg ki ala kult (a szekuláris vi lág ban be töl tött) sze re pei kö zül a meg kér de zett mit tá mo gat és mit 
nem. Nem árt fel fi  gyel ni ar ra, hogy a „vi lág né ze ti ér te lem ben vett” val lá sos ság nak csak a val lá so sak 
egy ré sze szem pont já ból meg je le ní tô je va la mi lyen in téz mé nye sen meg ra gad ha tó egy ház. (Pél dá ul 
az Is ten ben nem, de a túl vi lág ban, szel le mek ben, má gi á ban, csil la gok ban hí vôk ezen a „vi lág né ze ti” 
ten ge lyen kö ze lebb van nak a val lá sos vég pont hoz, mint az Is ten ben nem hí vôk. Mint hogy azon ban a 
nem is ten hí vôk nagy ré sze csak sze ku la ri zá ló dott, de nem aufk lérista vagy ate is ta, az elôb bi cso port 
szá má ra pe dig a vi lág né ze te, hit rend sze re szub jek tíve is fon tos, ezért az elôb bi cso port va ló já ban, 
konzekven cionális ér te lem ben tá vo labb van a tör té nel mi egy há zak tól, mint az utób bi.)

A val lá si ön be so ro lás kér dé sei is szak mai vi tá kat vál tot tak ki. A köz vé le mény-ku ta tás ban ed dig 
ki ala kult mód sze rek sze rint a val lá sos sá got az aláb bi mó do kon ha tá roz zák meg:

1.  Kér dés ar ról, hogy val lá sos vagy nem val lá sos a kér de zett. Ez a dichotómia tu laj don kép pen in-
kább a val lá sos ság ide o ló gi ai di men zi ó já hoz tar to zik. Min den eset re na gyon erô sen mos ös  sze 
mind rész vé te li, mind kö vet kez mé nyes ér te lem ben kü lön bö zô val lá sosság for mákat.

2.  Ha son ló kér dés el té rô ered mé nye ket hoz hat egy olyan kér dés cso port ban, mely ben az em be-
rek nek több szem pont alap ján kell be so rol ni uk ma gu kat (pl. in kább sze gény/in kább gaz dag, 
in kább jobb ol da li/in kább bal ol da li stb.). Itt a val lá sos sá got fi r ta tó kér dés re adott vá lasz gyak-
ran ös  sze függ az elô zô kér dé sek re adott vá la szok kal. Ez a dichotómia is na gyon erô sen mos 
ös  sze mind rész vé te li, mind kö vet kez mé nyes ér te lem ben kü lön bö zô val lá sosság for mákat.

3.  In for ma tí vabb jel le gû az a kér dés, amely idô di men zi ót is visz a vizs gá lat ba: ré geb ben val lá sos 
volt, most már nem; ré geb ben sem, most sem stb. E vál to zó hoz négy al ter na tí va tar to zik. E 
mód szer elô nye, hogy a meg fe le lô ka te gó ri á kat ös  sze von va „dur va kér dés” nél kül al kot hat juk 
meg a je len leg val lá so sak és nem val lá so sak cso port ja it. In for má ci ót sze rez he tünk az egyé ni 
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élet úton be lül le ját szó dott sze ku la ri zá ci ó val kap cso la tos ön refl  e xi ó ról is. A mód szer fo ko zott 
hát rá nya vi szont, hogy az ön ma guk kö vet ke ze tes sé gé re büsz ke em be rek éle tük bi zo nyos 
ha tá ro zott, „el len ôriz he tô” vá lasz tá sa it (egy há zi is ko la, egy há zi es kü vô, MSZMP-tag ság) te-
kin tik irány adó nak, s eh hez ké pest kí ván nak kö vet ke ze tes nek mu tat koz ni. A má sik hát rány 
pe dig ép pen a mód szer elô nyé vel – az egyé ni élet úton be lül le ját szó dott sze ku la ri zá ci ó val 
kap cso la tos ön refl  e xi ó val – áll kap cso lat ban. Az az a vá la szo ló nem kör nye ze té hez, re fe ren-
cia cso port já hoz mé ri val lá sos sá gát, ha nem egy ko ri ön ma gá hoz. A dichotóm vá lasz tás sze rint 
szin te biz tos, hogy „nem val lá sos nak” mi nô sí ti ma gát, aki ko ráb ban so sem járt temp lom ba, de 
most már éven te egy szer el megy. Ez zel a ki je len tés sel a he ti temp lom já ró, egy há zi as em be rek 
nyil ván egyet is ér te nek. Ha azon ban az idô di men zió is fel me rül, el kép zel he tô, hogy ugyan az 
a sze mély a „ré geb ben nem vol tam val lá sos, de ma már igen” al ter na tí vát vá laszt ja. Mint hogy 
egy kor rekt vizs gá lat ban az élet kor nak fon tos sze re pe van, nyil ván ér tel mez he tet len né vá lik 
a ré gen és a ré geb ben fo gal ma. Hon nan tud hat juk, mit ért a sa ját szel le mi pá lyá ra vo nat koz-
ta tott „ré geb ben” meg ha tá ro zás alatt egy húsz éves és egy öt ven éves em ber?

4.  Le het sé ges meg ol dás, hogy a val lá sos ság mér té két szö veg nél kü li ská lá val je lez zük, pél dá ul 
azt kér jük, hogy az em be rek he lyez zék el ma gu kat az egy tôl tí zig vagy egy tôl hé tig ter je dô ská-
lán, val lá sos sá guk mér té ke sze rint. Az ilyen ská lák hát rá nya, hogy egy fe lôl „kö zép re húz nak” 
(min den bi zony ta lan ka te gó ria a kö ze pet ke re si), más fe lôl pe dig a hi tük ben biz tos em be rek is 
ke rül ni fog ják az 1-es ka te gó ri át, hi szen szin te min den ki is mer ön ma gá nál val lá so sabb em bert. 
Köz is mer ten vi tat ha tó az is, hogy va jon az 1-es és a 3-as ér ték kö zött ugyan ak ko ra tá vol ság 
van-e, mint a 2-es és a 4-es ér ték kö zött.

5.  Ma gyar or szá gon elô ször Han kiss Elem ér al kal maz ta  a szö veg gel el lá tott öt fo ko za tú ská lát. 
Szten derd dé azon ban Tomka Mik lós ská lá ja vált. Akik „az egy ház ta ní tá sát kö ve tem” ka te gó-
ri át vá laszt ják, azok ál ta lá ban más mé rô szá mok te kin te té ben is egy há zi a sak. Õk ál ta lá ban 
töb ben van nak, mint a he ten te mi sé re, is ten tisz te let re já rók, de ál ta lá ban ke ve seb ben, mint 
a he ten te és ha von ta is ten tisz te let re já rók együt te sen. A kö vet ke zô cso port, a „ma ga mód ján 
val lá so sak” cso port ja azon ban – meg íté lé sünk sze rint – túl zot tan sok fé le ál la po tot mos egy-
be. Elô ször is a „ma ga mód ján” ki fe je zés rend kí vül von zó mind azok nak, akik a lel ki is me re ti 
meg gyô zô dést bel sô kér dés nek te kin tik, s ezért sem az egy há zak, sem a he lyi tár sa da lom, 
sem az (év ti ze de kig ate is tá nak te kin tett) po li ti ka ál tal meg fo gal ma zott el vá rá sok hoz nem 
kí ván nak iga zod ni. Ha a tár sa da lom vi lág né ze ti ál la po tát fi  lo zó fi  ai meg fon to lás ból ku tat juk, 
ak kor ta lán ki sebb a je len tô sé ge an nak, hogy e cso por ton be lül ha tal mas el té ré sek van nak, 
hi szen a „ma te ri a liz mus-ide a liz mus ten ge lyen” ez a ki je len tés el he lyez he tô – min den kép pen 
az utób bi cso por tot erô sít ve. Ha azon ban az in téz mé nyes kö vet kez mé nye ket vizs gál juk, a sé-
ma hasz nál ha tó sá ga egé szen más. Az esze rint azo nos cso port ba ke rül te ken be lü li el té ré sek 
ered mé nye kép pen a ma ga mód ján val lá sos tö meg – a né pes ség fe le! – át la go san a tel jes né-
pes ség hez sok kal in kább ha son lít, mint az egy há zi a sak hoz. Ez azon ban azt je len ti, hogy mind 
a rész vé te li, mind a kö vet kez mé nyes val lá sos ság szem pont já ból hasz nál ha tat lan ná vá lik e 
ka te gó ria. (A vi lág né ze ti be so ro lás szem pont já ból ja vít a dol gon, ha – ahogy ezt Ko vács And rás 
te szi – az in kább val lá sos/in kább nem val lá sos kér dést és a Tomka-skálát együtt al kal maz zuk, 
és ke reszt táb lá juk alap ján al ko tunk cso por to kat. A vi lág né zet és az egy ház, mint in téz mény 
kö zöt ti kap cso lat mér té két azon ban ez a meg ol dás sem ké pes job ban mér ni.) (Ko vács, 2000.) 
Az ön be so ro lás va la men  nyi mód ja te hát igen vi tat ha tó.

A ta nul mány szó hasz ná la tá ban a to váb bi ak ban a temp lom já rá si gya ko ri sá got te kint jük a mu ta tó-
nak. Egy há zi as nak ne vez zük azt, aki he ten te vagy an nál gyak rab ban járt temp lom ba, val lá sos nak 
pe dig azt, aki leg alább ün ne pe ken vagy an nál gyak rab ban.
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A FE LE KE ZE TI SÉG JE LEN TÉ SE

A ku ta tók kö zött vi ták foly nak a „Mi lyen val lá sú ön?” kér dés re adott vá la szok tény le ges tár sa dal-
mi ér tel mé vel kap cso lat ban is. (Utol já ra a 2001-es nép szám lá lás adott al kal mat er re a vi tá ra.) Az 
egyik ér tel me zés sze rint, aki bár mi lyen ér te lem ben ma gá é nak ne vez meg egy fe le ke ze tet, azt az 
adott fe le ke zet tag jai kö zött kell szá mon tar ta ni. Ez az ál lás pont vagy a fe le ke zet be va ló be jegy zés 
tényére kér dez rá – ab ból a meg fon to lás ból, hogy e be jegy zés a né pes ség óri á si ré sze te kin te té ben 
min den kép pen meg ha tá roz ta a mi li ôt, amely ben a gyer mek fel nôtt –, vagy pe dig a „Mi lyen val lá sú 
ön?”, eset leg a „Mi lyen val lás hoz tar to zik?” kér dés re adott vá la szok sze rint osz ta ná be az egyes 
fe le ke ze tek nagy ság rend jét. Az ér ve lés sze rint egy ilyen nyílt ön be so ro lás egyen ér té kû a tény le ges] 
fe le ke ze ti tag ság gal. Ez zel az ál lás pont tal szem ben sú lyos szak mai ér vek hoz ha tók fel.

A szak mai ag gály fô in dí té ka, hogy a kér dés for má ja is va la mi fé le fe le ke ze ti ön be so ro lás irá nyá ba 
hat. (Rend kí vül kis – 100 fôs – min tán pró bál tuk ki: a „Tar to zik ön va la mi lyen fe le ke zet hez?” kér dés 
sok kal na gyobb arány ban ered mé nyez fe le ke zet be nem tar to zó kat, mint a „Mi lyen fe le ke zet hez tar to zik 
ön?” kér dés.) Meg íté lé sem sze rint a „Mi lyen val lá sú ön?” kér dés re adott vá lasz az em be rek je len tôs 
szá za lé ká nál nem va la mi fé le iden ti tás meg ne ve zé sé re szol gál, ha nem az adott kon tex tus ban in for má-
ci ót szol gál tat. Ez az in for má ció az em be rek je len tôs ré szé nél sem mi mást nem je lent, mint hogy „a 
csa lá dom ka to li kus nak, re for má tus nak ke resz telt an nak ide jén, s az óta sem vál toz tat tam val lást, nem 
lép tem ki on nan”. Ma gyar or szá gon a pu ha dik ta tú ra vé gén, a „szo ci a lis ta fo gyasz tói tár sa da lom” szo ci-
a li zá ci ós kö ze gén át men ve az egyes fe le ke ze tek bôl sze ku la ri zá ló dott em be rek ter mé sze tes vi sel ke dé se 
az „el ma ra dás” és nem a ki lé pés, a pas  szív val lás ta lan ság, fe le ke zet vesz tés és nem az ak tív ate iz mus 
vagy egy ház el le nes ség. Kü lön ku ta tá sok szük sé ge sek an nak meg ál la pí tá sá hoz, men  nyi ben (és a né-
pes ség mek ko ra szá za lé ká nál) je lent bár mi fé le iden ti tást az ilyen mó don tett fe le ke ze ti ön be so ro lás. 
Az is igen iz gal mas kér dés, hogy az iden ti tás nak, ön be so ro lás nak mi lyen okai, mi lyen for rá sai van nak. 
A – per sze nem rep re zen ta tív cso port tal ké szült struk tu rált in ter jú ink sze rint – le het sé ges ok az elô zô 
ge ne rá ci ó hoz va ló vi szony: so kan ez zel fe je zik ki, hogy szü le ik hez, nagy szü le ik hez, akik tôl tér ben, is ko-
lá zott ság ban, ér té kek ben már szá muk ra is fáj dal mas mó don el sza kad tak, még kö tôd nek va la mi képp. 
Má sok eset leg ké pe sek olyan kö zös kul tu rá lis ele me ket meg ne vez ni, me lyek a ha son ló fe le ke ze tû ek kel 
ös  sze kö tik ôket. Az egyes fe le ke ze tek kul tu rá lis örök sé gé ben va ló jár tas ság – a kon fi r má ció, a gyó nás, 
a kipa és ha son ló „fe le ke ze ti” ki fe je zé sek pusz ta is me re te – az azo nos fe le ke zet ben ne vel tek kö zös 

„nyel ve”. (Az az az ala cso nyab ban is ko lá zot tak na gyobb va ló szí nû ség gel is me rik „sa ját” fe le ke ze tük 
ilyen ki fe je zé se it, mint más fe le ke ze te ké it.) A nem ze ti sé gi ku ta tá sok ból tud juk azon ban, hogy az ilyen 
tí pu sú meg fe lel te té se ket mi lyen óva tos ság gal kell ke zel nünk: a nyelv, a tra dí ció is me re te és az adott 
nem ze ti ség hez, kul túr kör höz va ló iden ti fi  ká ló dás kö zött csu pán rész le ges át fe dés van. Is mét má sok 
szá má ra nem az a re le váns in for má ció, hogy az ô csa lád já nak a tra dí ci ó ja pél dá ul re for má tus, ha nem 
az, hogy má so ké nem az. Az az egy tör té ne ti leg több fe le ke ze tû – és fe le ke ze ti leg nem is min dig elô í té-
let-men tes, bé kés – tár sa da lom ban a „Mi lyen fe le ke ze tû ön?” kér dés re adott fe le ke zet-meg ne ve zés 
na gyobb va ló szí nû ség gel kö vet ke zik be, mint azok ban a lé nye gi leg egy fe le ke ze tû tár sa dal mak ban, 
ahol ez nem a más em be rek tôl va ló (ta lán ter mé sze tes, de tör té ne ti leg em lé ke ze tes) kü lön bö zést jel zi, 
ha nem a konk rét, egyet len szó ba jö he tô fe le ke zet hez va ló hoz zá tar to zást. Ezt alá tá maszt ja, hogy Ang-
li á ban pél dá ul igen nagy szám ban je len tik ki az em be rek, hogy nem tar toz nak fe le ke zet hez. Vagy ahol 
az egy más mel lett élés hos  szú ide je nem csak ter mé sze tes, de to tá li san in téz mé nye sült is – pél dá ul 
Hol lan di á ban –, szin tén vi szony lag ma gas a ne ga tív vá laszt adók ará nya. (Per sze Ma gyar or szá gon 
be lül is el té ré sek van nak: a nem val lá sos, de ka to li kus csa lád ból szár ma zó in kább ne ve zi ma gát ka to li-
kus nak a pro tes táns több sé gû és ön de fi  ní ci ó jú Ti szán tú lon, mint Bu da pes ten.) Is mét má sok szá má ra 
a csa lá di tör té ne lem ül döz te té sei – és ezek fel vál la lá sa – je len te nek va la mi faj ta „iden ti tást”. Hi á ba 
tud ha tó ugyan is, hogy 1948 után nem fe le ke ze ti, ha nem „felekezetsem leges”, vi lág né ze ti okok ból 
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ér ték a csa lá do kat sé rel mek, a sé re lem meg je le né si for má ja a fe le ke ze ti leg el kö te le zett egye sü let 
be zá rá sa, a csa lád ál tal be csült pap vagy egy ko ri szer ze tes ta nár zar ga tá sa, a fe le ke ze ti hit ta non, az 
is ten tisz te le ten va ló meg je le nés ál la mi ros  szal lá sa volt. Mi több, a nem fe le ke ze ti, ha nem vi lág né ze ti 
sé re lem rôl fo lyó köz be széd, az in for má ció át adás az újabb ge ne rá ci ó nak a meg sér tett kö zös ség ha-
gyo má nyos „nyel vén”, a fe le ke ze tén folyt.

Azt mond hat juk te hát, hogy a „Mi lyen val lá sú ön?” kér dés re egy fe le ke zet ne vé vel vá la szo lók 
egy ré sze tech ni kai in for má ci ót adot t, más ré sze va la mi lyen tu da ti ál la po tot, iden ti tást, kul tu rá lis 
örök sé get, dif fer en tia speci fi cát ne ve zett meg. Meg íté lé sem sze rint sem mi kép pen nem len ne kor rekt 
a „Mi lyen val lá sú ön?” kér dés re a fen ti okok ból adott vá la szo kat bár mely konk rét fe le ke zet hez mint 
szer ve ze ti egy ség hez, költ ség ve tés sel és a „ta gok” ne vé ben nyi lat ko zó ve ze tôk kel ren del ke zô jo gi 
sze mély hez, vagy akár tu da tos, meg ha tá ro zott sza bá lyo kat ön ként vál la ló em be rek kö zös sé gé hez 
va ló tar to zás sal azo no sí ta ni.

Nem csak a kül vi lág szem pont já ból len ne „sé rel mes”, ha min den ön ma gát „ka to li kus nak” ne ve zôt 
egy ház tá mo ga tó nak, kö zös ség hez tar to zó nak te kin te nénk. A ta gok, „ak ti vis ták” ugyan is pénz zel, 
mun ka be fek te tés sel, „sza va zat tal”, vagy leg alább is iden ti tá suk egy da rab já val fe je zik ki tar to zá su kat 
a szer ve zet hez, a kö zös ség hez, és nem pusz tán egy így is ért he tô szó ki mon dá sá val. Utób bi je len sé get 
egy há zi as nyelv re is le for dít hat juk: az iga zi, a mély val lá sos ság és a fel szí nes ség meg nem kü lön böz te té-
se, az iga zi egy ház tag ság je len tô sé gé nek le be csü lé se rej lik ab ban, ha egy for mán ke zel jük, mond juk az 
ak tív re for má tus egy ház ta go kat a „Mi lyen val lá sú ön?” kér dés re ugyan ez zel a szó val vá la szo lók kal.

 A fe le ke zet meg ne ve zés nek nagy je len tô sé get tu laj do ní tók gyak ran hasz nál ják azt az ér vet, hogy 
az egy há zak szol gál ta tá sa olyan sa já tos, hogy „tag ság” ki fe je zé sé re kép te len em be re ket, va gyis 
tá gabb kört is el ér. Esze rint a „po ten ci á lis” ta gok, a szol gál ta tá sok po ten ci á lis ha szon él ve zô i nek 
ará nyát le het ne ab ból fel mér ni, ki mi lyen fe le ke ze tû nek mond ta ma gát. Ez a sa já tos „szol gál ta tás” 
azon ban már ki vé tel nél kül olyan te vé keny ség, amely ön ma ga sa já tos sá ga i tól és mé re té tôl, és 
nem a ma gu kat egyik vagy má sik fe le ke zet hez so ro lók szá má tól függ. Va gyis az evan gé li kus hit tan 
irán ti igény, vagy a bap tis ta szo ci á lis ott hon irán ti igény az evan gé li ku sok és bap tis ták szá má tól 
füg get le nül mér he tô és mé ren dô. S nem két sé ges, hogy Eu ró pa kö ze pén nem függ het a gö rög 
ka to li ku sok de mog rá fi  ai és te rü le ti mo bi li tá sá tól a mû em lék temp lo mok fenn tart ha tó sá ga, mint 
ahogy a vi dé ki zsi dó te me tôk sem le het nek a holokauszt ké sôi ál do za tai. (Ez nem egy sze rû en sa ját 

„sol len” ál lás pon tunk, ha nem a köz vé le ke dés sem kö ti a mû em lék temp lo mok kal, il let ve te me tôk-
kel kap cso la tos tár sa dal mi-ál la mi fe le lôs sé get a hí vôk szá má hoz.) A nem zet kö zi val lás szo ci o ló gi ai 
szak iro da lom sze rint ugyan ak kor a nagy egy há zi ér te lem ben vett fe le ke ze ti ség ha tá sa csök ken, az 
egyes vé le mé nyek kel va ló egyet ér tést sok kal in kább a val lá sos ság vagy nem val lá sos ság, mint a 
pro tes táns vagy ka to li kus mi volt ha tá roz za meg (Szán tó, 1997; Tomka, 1996).

A val lá sos ság és fe le ke ze ti ség dif fe ren ci ált je len tés tar tal má ból kö vet ke zik, hogy e ku ta tás hoz nem 
ele gen dô a ko ráb ban pub li kált val lás ok ta tá si ta nul má nya ink ban fel hasz nált 3000-es TÁRKI-s adat bá zis hoz 
for dul nunk (Nagy, 2000/a, Nagy/2000/b, Nagy, 2000/c, Nagy, 1999 ). Az az adat bá zis ele gen dô in for má-
ci ót ad ugyan a gyer mek ko ri fe le ke zet be jegy zés és a je len ko ri is ten tisz te let-já rá si gya ko ri ság tényérôl, 
de pél dá ul az is ten hit re vo nat ko zó kér dés ben nem sze re pel az „egy ház” ki fe je zés, s nincs ben ne szó a 
val lá sos ság olyan kö vet kez mé nye i rôl, mint az egy ház po li ti kai, szo ci á lis sze re pé nek meg íté lé se.

A VAL LÁ SOS SÁG ÉS TEMP LOM JÁ RÁS AZ EGYES KOR CSO PORT OK BAN

Olyan adat bá zis ra van te hát szük sé günk, mely a kü lön bö zô as pek tu so kat kü lön bö zô kér dé sek kel 
kö ze lí ti meg. Vé gül a val lá sos ság kü lön bö zô je len té se i nek kör be já rá sá ra ta lán leg in kább al kal mas 1992-
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es, az Ok ta tás ku ta tó In té zet ál tal irá nyí tott fel mé rést vá lasz tot tuk. (En nek el sôd le ges fel dol go zá sát 
– me lyet Koz ma Ta más sal, Szi ge ti Je nô vel és Tomka Mik lós sal kö zö sen ké szí tet tünk – már 1993-ban 
zá ró je len tés ben fog lal tuk ösz  sze, mely az Ok ta tás ku ta tó In té zet do ku men tá ci ó já ban elolvasható)1. 
(Ha kor társ prob lé má ról len ne szó ter mé sze te sen ré gi nek tart hat nánk a kér dô ívet. Mi vel azon ban 
kér dé sünk ép pen az, hogy az 1948 elôt ti Ma gyar or szá gon, il let ve a párt ál lam egyes cik lu sa i ban 
szo ci a li zált sze mé lyek mi ben val lá sos sá ga mi ben külön böziknek – ez az adat bá zis hasz nál ha tó.)

Vizs gál juk meg el sô ként – kor cso por ton ként – a val lá sos sá gi ön be so ro lást és az is ten tisz te let-
já rá si gya ko ri sá got!

1. táb lá zat. A fel nôtt né pes ség val lá sos sá gi ön be so ro lá sa 
szü le té si cso por ton ként, %-ban

1975–1969 1968–1964 1963–1954 1953–1944 1943–1934 1933–1924
1923 és 
elôtte

összesen

egyházias 9,5 6,4 11,4 9,3 21,5  35,5 38,5 19,1

vallásos a maga 
módján

53,6 60,1 57,3 64,9 63 56,1 48,3 58

nem tudja 5,8 5,9 6,8 3,9 1,3 0,5 2,8 3,7

nem vallásos 21,2 19,1 17,7 16,9 11,6 5,5 7,2 13,9

más meggyôzôdésû 9,3 8,5 6,8  5 2,6 1,9 3,2 5

egyéb 0,4 0,5 0,1

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

összesen 
(abszolút szám)

183 96 235 260 215 212 175 1376

a korcsoport %-a 
a teljes mintában

13,3 7  17,1 18,9 15,6 15,4 12,7 100

2. táblázat. A felnôtt népesség istentisztelet-látogatási 
gyakorisága születési csoportonként, %-ban

1975–1969 1968–1964 1963–1954 1953–1944 1943–1934 1933–1924
1923 és 
elôtte

összesen

soha 34,2 31 34,5 29,3 26,6 24,2 26,3 29,4

egyszer egy évben 21,3 33,1 21 20,1 21,2 14,5 14 19,8

ünnepeken  30,4 23,5 27,4 33,6 25,5 20 20 26,3

havonta 7,2 6,1 8,9 6,5 6,7 10,9 8,5 8

hetente 7 6,3 7 10,1 19,5 30,4 29,8 16

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

összesen 
(abszolút szám)

183 96 237 262 215 212 176 1381

a korcsoport %-a 
a teljes mintában

13,2 6,9 17,2  19 15,6 15,3 12,8 100
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A KA TO LI KU SOK ÉS PRO TES TÁN SOK VAL LÁ SOS SÁ GA AZ EGY HÁ ZI A SAN SZO CI A LI-
ZÁ LÓ DOTT NEM ZE DÉK BEN 

Az 1934 elôtt szü le tett né pes sé gen sok kal in kább tesz tel het jük a pro tes tan tiz mus-ka to li ciz mus 
ha tá sát, mint a fi  a ta lab ba kon. E né pes ség tel jes egé szé ben járt is ko lai hit tan ra, sôt bát ran ki mond-
hat juk, hogy gye rek ko ri ál la mi ate is ta ne ve lô ha tá sok gya kor la ti lag nem ér ték, hi szen már túl volt 
a 14. élet évén, ami kor ál la mi ide o ló gi á vá vált az ate iz mus. E né pes ség 90 szá za lé ka a fel mé rés 
ide jén is val lá sos vagy egy há zi as meg gyô zô dé sû, alig ne gye dük mond ja ma gá ról, hogy so sem jár 
temp lom ba, har minc szá za lé kuk vi szont he ten te, to váb bi tíz szá za lé kuk ha von ta. Gya kor la ti lag va-
la men  nyi ü ket be je gyez ték va la mi lyen egy ház ba, s óri á si több sé gük ka to li kus nak, re for má tus nak 
stb. mond ja ma gát.

A min ta is elég jól si ke rült: a fe le ke ze ti ös  sze té tel ugyan is ki elé gí tô en kö ve ti az 1941-es nép szám-
lá lás ered mé nye it, a fér fi -nô arány a ka to li ku sok nál 39:60, a pro tes tán sok nál 43:56, ez sem fog ja 
kü lö nö seb ben el tor zí ta ni az ered mé nye in ket. A kor ös  sze té tel is el fo gad ha tó, hi szen ha tíz éves szü le-
té si cso por tok ba von juk ös  sze az em be re ket, ak kor a ka to li ku sok nak és pro tes tán sok nak egy aránt 
mint egy ötö de szü le tett a har min cas évek el sô har ma dá ban, mint egy fe le szü le tett a hú szas évek ben, 
s ke ve sebb mint ne gye de a tí zes évek ben, a töb bi ek ko ráb ban. Mind két cso port nak kb. 7 szá za lé ka 
vég zett fel sô fo kú in téz ményt, de a ka to li ku sok is ko lá zott sá ga et tôl kezd ve erô tel je sebb nek tû nik: 
14 szá za lé kuk szer zett érett sé git, míg a pro tes tán sok kö zül csak fe le an  nyi. Nyolc ál ta lá nos is ko lai 
vagy szak mun kás vég zett sé ge a ka to li ku sok har ma dá nak, a pro tes tán sok 30 szá za lé ká nak volt, 
nyolc ál ta lá nos nál ala cso nyabb is ko lai vég zett sé ge pe dig 43, il let ve 55 szá za lék nak. A pro tes tán sok 
te hát – rész ben ös  sze füg gés ben az zal, hogy na gyobb arány ban ta lál ha tók meg a vi dé ki né pes ség-
ben – ala cso nyab ban is ko lá zot tak. A ka to li ku sok ötö de, a pro tes tán sok ti ze de bu da pes ti, a vizs gált 
né pes ség ben a pro tes tán sok né mi leg in kább (kis)városi és köz sé gi la kos nak szá mí ta nak, mint a 
ka to li ku sok. A pro tes tán sok kö zött a min tá ban több a sze gény és az öz vegy is.

A ka to li ku sok 40, a pro tes tán sok 35 szá za lé ka mond ja ma gát egy há za ta ní tá sát kö ve tô nek, s 
mind két cso port 54 szá za lé ka a ma ga mód ján val lá sos nak. A ka to li ku sok val lá so sabb mi vol ta te hát 
a val lá sos töm bön be lül a ka to li ku sok re la tí ve egy há zi a sabb mi vol tát erô sí ti meg.

A fen ti ek bôl kö vet ke zik, hogy a pro tes tán sok erô sebb vi dé ki sé ge, sze gény sé ge stb. el le né re a 
ka to li ku sok egy há zi as kö tô dé se erô tel je sebb. Fon tos kér dés ugyan ak kor, hogy mely kér dés tí pu so kat 
men  nyi re érin ti ez a kü lönb ség. Az az a val lá sos ság kü lön fé le je len té sei és „kö vet kez mé nyei” kö zül 
me lyi ket érin ti job ban és me lyi ket ke vés bé az, hogy va la ki pro tes táns vagy ka to li kus. Eh hez egy 
má sik szá mí tást is ér de mes el vé gez nünk, ne ve ze te sen azt, hogy a val lá sos sá got mé rô kü lön bö zô 
szem pont ok ból a ka to li ku sok ra men  nyi vel job ban jel lem zô a val lá sos ság, mint a re for má tu sok ra. 
(En nek mód ja az, hogy az egyes kér dé sek re adott vá lasz al ter na tí vá kat bi ná ris sá kó dol juk át, majd a 

„val lá so sabb” vá laszt adó ka to li ku sok arány szá mát el oszt juk a „val lá so sabb” vá laszt adó pro tes tán-
sok arány szá má val. Ez az arány pár egyéb ként azért is hasz no sabb, mint ma guk a nyers szá za lé kok, 
mert – a va ló ság nak meg fe le lô en – na gyobb nak mu tat ja az 1 és 10 szá za lék kö zöt ti kü lönb sé get, 
mint mond juk a 81 és 90 szá za lék közöt tit.)

Az is ten tisz te let re já rás sal kap cso lat ban meg ál la pít hat juk, hogy a ka to li ku sok nak 21, a 
pro tes tán sok nak 31 szá za lé ka nem járt so ha is ten tisz te let re, s a kü lönb ség a má sik vég pon ton 
is meg is mét lô dik: a ka to li ku sok nak ugyan is 36, a pro tes tán sok nak csak 17,5 szá za lé ka he ti 
temp lom já ró. Ha a ha vi temp lom já rást is ide szá mít juk, ak kor a kü lönb ség csök ken, ha von ta 
vagy gyak rab ban a ka to li ku sok 44, a pro tes tán sok 34 szá za lé ka jár is ten tisz te let re. Az egy há zi 
ak ti vi tá sok kö zül az egy há zi adó fi  ze tés ben a ka to li ku sok 64, a pro tes tán sok 57,4 szá za lék ban 
vesz nek részt, a ka to li ku sok 76, a pro tes tán sok 59 szá za lé ka ada ko zik. Az egy há zi ado mány 
te kin te té ben nin csen el té rés: dur ván há rom ötö dük re jel lem zô ez. Egy há zi szol gál ta tá sért a 
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ka to li ku sok 72, a pro tes tán sok 66 szá za lé ka fi  ze tett már, a ka to li ku sok csa lád ja i nak fe le, a 
re for má tu so ké nak két ötö de tá mo gat ta az egy há zat.

Néz zük meg arány szám ok ban a ka to li ku sok fö lé nyét! A he ten te temp lom já rók a ka to li ku sok 
kö zött 2,06-s zor vol tak töb ben, ha eh hez a ha vi temp lom já ró kat is hoz zá szá mol juk, a fö lény 1,31-szo-
ros ra csök ken. De még így is meg ma rad! Te hát a ka to li ku sok nem csak azért jár nak in ten zí veb ben 
temp lom ba, mert egy há zuk a he ti temp lom já rást meg kö ve te li, ha nem et tôl füg get le nül is. (Az az 

– leg alább is e min ta alap ján – nem igaz az a fel te vés, hogy amen  nyi ben nem a ka to li kus szo ká sok 
alap ján ki ta lált „he ti temp lom já rást” mér nénk, ha nem az en nél e te kin tet ben né mi leg „la zább” 
pro tes táns nor ma rend szert kö vet nénk, ak kor nem len ne sze ku la ri zá ci ós kü lönb ség a ka to li ku sok 
és pro tes tán sok kö zött.) Adó fi  ze tés ben 1,11-s zor, ada ko zás ban 1,29-s zor „val lá so sab bak” a ka to li-
ku sok. Egy há zi szol gál ta tá sért a ka to li ku sok 1,1-sz er több ször fi  zet tek. Egy há zi cél ra a ka to li ku sok 
csa lád jai 1,3-sz er több ször ada koz tak.

A val lá sos ság pár vá lasz tás ra ki ha tó kö vet kez mé nyei te kin te té ben meg ál la pít hat juk, hogy a 
ka to li ku sok 65 szá za lé ka él „en dogám” (az az azo nos val lá sú val kö tött) há zas ság ban, a pro tes tán-
sok nak pe dig 46 szá za lé ka. Ez zel nagy já ból ará nyos, hogy a ka to li ku sok nak 57, a pro tes tán sok-
nak 70 szá za lé ka nem tar tot ta fon tos nak, hogy mi lyen val lá sú a há zas tár sa. A ka to li ku sok kö zött 
szig ni fi  kán san töb ben van nak azok, akik kö ze pe sen vagy na gyon fon tos nak tart ják ezt. A má sik 
vég pon ton a ka to li ku sok majd nem öt ször in kább tar tot ták na gyon fon tos nak a fe le ke ze tet, mint 
a pro tes tán sok, s még elég gé fon tos nak is 1,24-s zor, kö ze pe sen fon tos nak 1,56-s zor an  nyi an. Két 
ba rát juk fe le ke ze ti ho va tar to zá sát 1,1-sz er in kább tud ták a ka to li ku sok (80%, 73%). Az is me ret 
vo nat ko zá sá ban te hát alig van kü lönb ség – a fe le ke ze ti ho va tar to zás e nem ze dék há rom ne gye dé-
nél-négy ötö dé nél szá mon tar tott vo nás.

An nak meg íté lé sé ben, hogy er köl csi kér dé sek ben és a szo ci á lis prob lé mák csök ken té sé ben 
van-e az egy há zak nak sze re pe, nincs kü lönb ség a két né pes ség ben. A kul tu rá lis kér dé sek nél a 
kü lönb ség már 1,16-szo ros ra nô, a po li ti kai kér dé sek nél pe dig 1,22-szo ros ra. A pro tes tán sok te hát 
tá vo labb de fi  ni ál ják a val lást a po li ti ká tól, mint a ka to li ku sok – ez meg egye zik a két val lás tör té nel mi 
sze re pé vel kap cso lat ban ki ala kult köz is mert meg ál la pí tá sok kal.

Az egy ház tár sa dal mi sze re pé nek ke ves lé se, mint val lá sos sá gi mu ta tó szem pont já ból a ka to li ku-
sok 1,22-s zor szá mí ta nak val lá so sabb nak. „Ép pen meg fe le lô nek” ugyan an  nyi, az egy ház sze re pét 
túl zott nak vi szont 0,59-s zor an  nyi ka to li kus tar tot ta, mint pro tes táns. (A ne ga tív ol dal ról néz ve e 
vo nat ko zás ban 1,69-s zor „val lá so sab bak” a ka to li ku sok.) Még a nem val lá sos (az az is ten tisz te let-
re nem, ill- na gyon rit kán já ró) pro tes tán sok is in kább haj la mo sak az egy ház po li ti kai rész vé tel ét 
so kal la ni, mint a ha son ló kép pen nem val lá sos ka to li ku sok.

A po li ti kai élet ben e kor osz tály két ötö de nem tart ja fon tos nak a val lást, az egy há zi as ki sebb ség 
kö ré ben vi szont már kon fesszionális kü lönb ség ta pasz tal ha tó, hi szen a ka to li ku sok ötö de, a pro tes-
tán sok nak csak a he te de tart ja na gyon fon tos nak a po li ti kai élet ben a val lást. Azt azon ban, hogy a 
meg kér de zett nek men  nyi re fon tos, mi lyen val lá sú egy po li ti kus, nem mu tat lé nye ges kü lönb sé get: 
a ka to li ku sok 57, a pro tes tán sok 55 szá za lé ka nyi lat ko zott így.

A ka to li kus egy ház mû kö dé sét a ka to li ku sok 44,7 szá za lé ka tar tot ta a leg hasz no sabb nak, a 
re for má tu sét a re for má tu sok 31,2 szá za lé ka. A sa ját egy há zát 1,43-s zor lát ta hasz no sabb nak a ka-
to li kus ság. A ka to li kus egy há zat el sô nek em lí tet te a pro tes tán sok 7,1 szá za lé ka, a má sik ol dal ról 
vi szont a ka to li ku sok nak csak 3,7 szá za lé ka tet te ezt va la me lyik pro tes táns nagy egy ház zal. Te hát 
a val lá sos ság a ka to li ku sok ese té ben a má sik tömb iránt 1,91-s zor ki sebb arány ban fa kaszt ja a hasz-
nos ság ilyen ki emelt el is me ré sét, mint a pro tes tán sok nál. A ka to li ku sok 1,5 szá za lé ka tar tot ta a 
leg ká ro sabb nak sa ját egy há zát, a pro tes tán sok is csak 1,4 szá za lék ban vé le ked tek így a sa ját juk ról. 
A ka to li ku sok nem szid ták a pro tes tán so kat, s azok is csak 2 szá za lék ban vé le ked tek ne ga tí van 
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a „ha gyo má nyos tör té nel mi el len fél rôl”. Az el söp rô több ség a kis egy há zak ról szó lott ne ga tí van, 
33,4, il let ve 27 szá za lé kos arány ban. A ka to li ku sok 1,23-s zor gya nak vób bak te hát a nem tör té nel mi 
egy há zak kal szem ben.

A nem ze dék több sé ge (54%) írat ná egy há zi is ko lá ba gyer me két – idôs em be rek rôl lé vén szó, a 
kér dés el vi, de azért ér de kes, hogy itt nincs fe le ke ze ti kü lönb ség. Mint egy 63 szá za lék gon dol ta 
úgy, hogy az egy ko ri egy há zi is ko lá kat vis  sza kell igé nyel ni. A kü lönb ség a fe le ke ze tek kö zött itt is 
el ha nya gol ha tó. A te le pü lés egyet len is ko lá já nak vis  sza igény lé sé vel kap cso lat ban mu tat ko zik meg 
leg in kább a ka to li ku sok erô tel jes egy há zi as sá ga, hi szen 27 szá za lé kuk — szem ben a pro tes tán sok 
12 szá za lé ká val — ítél né azt az egy ház nak. E kü lönb ség te hát 2,38-szo ros. Fel te he tô, hogy a „ki-
sebb sé gi pro tes tan tiz mus” tu da ta még a val lá sos em be rek ese té ben is na gyobb vé del met lát tat a 
sem le ges ál la mi is ko lá ban, mint a több sé gi fe le ke zet is ko lá já ban.

Az egy há zi is ko lák fenn tar tá sá ban a szél sô sé ges ál lás pon ton a ka to li ku sok do mi nál nak: 4,8 
szá za lé kuk tar to zik ide. Ez azt je len ti, hogy 3,4-sz er gyak rab ban mond ják, hogy tel je sen az ál lam 
dol ga az egy há zi is ko la fenn tar tá sa, mint a pro tes tán sok. Még a „több nyi re az ál lam tart sa fenn” 
ál lás pont nál is 1,29-szo ros fö lény ben van nak. Azt, hogy az is ko lák ban az ál la mi fi  nan szí ro zás na-
gyobb részt kap jon, mint az egy há zi, a ka to li ku sok nak mind ös  sze 13,2, a pro tes tán sok 7,9 szá za lé ka 
tá mo gat ja. Ez azt je len ti, hogy a je len le gi ál la pot tal – mi sze rint na gyobb részt az ál lam tart ja fenn az 
egy há zi is ko lá kat –, az idô sebb val lá sos né pes ség el söp rô több sé ge nem ért egyet. Ha a „kö zép re 
hú zók kal” (ami a leg na gyobb, 47-49 szá za lé kos tömb) nem szá mo lunk, ak kor a ka to li ku sok 1,6-sz er 
in kább fo gad ják el a je len le gi  ál la po tot, mint a pro tes tán sok.

A szo ci á lis in téz mé nyek fenn tar tá sá nak meg íté lé sé ben az em be rek nyi tot tab bak a kor lá to zott ál la mi 
fi  nan szí ro zás ra, így a kü lönb ség is csök ken. A „tel je sen az ál lam” ál lás pon tot 10,2, il let ve 1 szá za lék 
vall ja, 10,2-sze res te hát a ka to li ku sok fö lé nye, de ez az arány (a „több nyi re az ál lam” ál lás pont tal 
együt t) már 23,8:18,6-re fi  no mul. Itt a ka to li ku sok fö lé nye 1,28-szo ros. E kér dés nél is ugyan nyi an  
fog lal tak ál lást a fe le-fe le arány mel lett, mint az elô zô nél.

Az el vett egy há zi va gyo nért fi  ze ten dô ál la mi kár té rí tés ügyé ben lé nye gé ben egy be hang zó an a 
kár té rí tés fi  ze té sé nek hí vei ke rül tek fe le ke ze ti kü lönb ség nél kül re la tív több ség be (47,4, il let ve 46 
szá za lék arány ban). A „ne fi  zes sen” ál lás pont nál vi szont már szig ni fi  káns a kü lönb ség, a ka to li ku-
sok 1,13-s zor vol tak „val lá so sab bak” in nen néz ve.

Az egy ház-fi  nan szí ro zá si al ter na tí vák kö zül „az ál lam tel jes költ sé get fi  zes sen” ál lás pont lát szik 
a leg szél sô sé ge sebb nek. Ez zel a ka to li ku sok 22,3, a pro tes tán sok 19,1 szá za lé ka azo no sult; 1,17-
szo ros a ka to li kus fö lény.

Ös  szes sé gé ben meg ál la pít hat juk, hogy az 1934 elôtt szü le tett kor cso port ban a ka to li kus la-
kos ság nem egy sze rû en gya ko ribb is ten tisz te let-lá to ga tó, mint a pro tes táns la kos ság, ha nem ezt 
meg ha la dó mér ték ben azo no sul az egy ház tár sa dal mi-po li ti kai sze rep vál la lá sá val is.

KA TO LI KU SOK ÉS PRO TES TÁN SOK A SZO CI A LIS TA 
KOR SZAK ELE JÉN ÉS VÉ GÉN SZO CI A LI ZÁ LÓ DOTT NEM ZE DÉK BEN

A Hor thy -kor szak után kö vet ke zô év ti ze dek ben fel nôt tek kö ré ben – a 2. táb lá zat ban lát ha tó mó don 
– ra di ká li san meg növekedett azok ará nya, akik ma egy ál ta lán nem – vagy éven te leg fel jebb egy szer 
– jár nak is ten tisz te let re. Fe le ke ze ti hát te rü ket azon ban zö mé ben ôk is meg ne ve zik.

Je len ta nul má nyunk ban azon ban, – mint már utal tunk rá – az is ten tisz te let re já ró ka to li kus és 
pro tes táns né pes sé get kí ván juk ös  sze vet ni úgy, hogy az is ki tûn jön, hogy a szo ci a lis ta kor szak 
ele jén szo ci a li zá ló dot tak mi ben kü lön böz nek a vé gén szo ci a li zá ló dot tak tól.
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Ah hoz, hogy a fe le ke ze ti ség ha tá sát ér dem ben vizs gál has suk, el kel lett tá vo lí ta nunk (az 1934 
elôtt szü le tet tek tôl már egyéb ként is meg fosz tott) min tá ból azo kat, akik nem temp lom já rók, az ô 
ese tük ben a csa lád fe le ke ze ti ho va tar to zá sa olyan tá vo li kon tex tus, mely fel te he tô en ke vés bé be-
fo lyá sol ja vé le mé nyü ket, mint más – pél dá ul is ko lá zott sá gi, fog lal ko zá si, te le pü lé si – vi szo nya ik.

Ugyan ak kor, ha ge ne rá ci ó san is bon ta ni akar juk a min tát, nincs ér tel me an nak, hogy csak az 
egy ház ta ní tá sát kö ve tô ka to li ku sok és pro tes tán sok vé le mé nyét ál lít suk szem be. Ha ugyan is az 
egy há zi a sak vé le mé nyét le vá lasz ta nánk a töb bi temp lom já ró é tól, ak kor tu laj don kép pen nem egy 
több fe le ke ze tû tár sa da lom fi  a tal ja i nak vé le mé nyét ál lí tot tuk vol na szem be ugyan azon tár sa da lom 
nem fi  a tal ja i val, mert egy há zi as pro tes táns fi  a tal a min tá ban egy sze rû en nem ma radt kel lô szám ban. 
Ez pe dig nyil ván va ló an ér tel met len len ne.

A to váb bi ak ban te hát az zal a fel te vés sel kell dol goz nunk, hogy a szé le sebb ér te lem ben val lá sos 
fi  a tal és nem fi  a tal cso por tok kü lön bö zô kér dé sek ben va ló meg osz lá sát fe le ke ze ti ér te lem ben is 
meg vizs gál hat juk. E fel te vés ugyan meg en ged he tet le nül ös  sze mos sa pél dá ul azt, hogy egy konk rét 
egy ház tár sa dal mi je len lé té rôl csak az ün ne pe ken oda lá to ga tók, vagy a he ti temp lom já rók nyi lat koz-
nak-e ép pen. En nek az ös  sze mo sás nak az al ter na tí vá ja azon ban – a fen ti ek mi att – csak az le het ne, 
hogy sem mit sem mon dunk a nem ka to li kus fi  a ta lok sa já tos sá ga i ról.

Ugyan ak kor nem te kint he tünk el at tól, hogy a nem ka to li kus val lá sos fi  a ta lok kö zött fel tû nô en 
nagy arány ban vol tak je len az egyéb fe le ke zet hez so rol ha tó sze mé lyek. Mint hogy ôk nagy va ló szí nû-
ség gel va la mi lyen nem tör té nel mi egy ház hoz tar toz nak, nem in do kolt ôket a tör té nel mi pro tes táns 
egy há zak fi  a tal tá mo ga tó i val ös  sze von ni. (Ah hoz vi szont ter mé sze te sen ke ve sen van nak, hogy 
önál ló ka te gó ri a ként sze re pel je nek.) Így a min tát to vább szû kí tet tük: el tá vo lí tot tuk azo kat, akik 
fe le ke ze ti ön be so ro lá suk sze rint sem nem ka to li ku sok, sem nem re for má tu sok, sem nem evan gé li-
ku sok. A két sze re sen cson kí tott val lá sos min tánk 452 em ber bôl áll. Õket négy cso port ra osz tot tuk 
Az 1932–1962 kö zött szü le tett ka to li ku sok (a kor cso por ton be lül 82 szá za lék) és pro tes tán sok (18%), 
il let ve az 1963–1975 kö zött szü le tett ka to li ku sok (80%) és pro tes tán sok (20%) cso port já ra.

E több szö ri cson kí tás és át kó do lás után vé gül is si ke rült kü lönb sé get fel fe dez nünk a ka to li kus és a 
két tör té nel mi pro tes táns egy ház szo ci a lis ta kor szak ele jén és vé gén szo ci a li zá ló dott hí vei kö zött.

A ka to li ku sok gyer mek szá ma a 30 év fe let ti min tá ban jól ki mu tat ha tó an ma ga sabb. A ka to li ku sok 
nyol ca da, a pro tes tán sok ötö de gyer mek te len. Há rom vagy an nál több gye rek a ka to li ku sok egy ötö dé re, 
a pro tes tán sok nak csu pán egyk i lencedére jel lem zô. A fi  a ta lok nál azon ban mind két fe le ke ze ti cso port nak 
kb. 56 szá za lé ka gyer mek te len. (30 év alatt a sok gyer me kû ség ös  sze ha son lí tá sá nak nincs ér tel me.)

A kö zép nem ze dék be li ka to li ku sok 46, a fi  a ta lok nak 50 szá za lé ka nem tart ja fon tos nak a val lást 
a po li ti kai élet ben. A pro tes tán sok ál ta lá ban is né mi leg fon to sabb nak tart ják a val lást, sôt ná luk a 
kor cso port ok kö zöt ti kü lönb ség is el tû nik. Ez azon ban nem azt jel zi, hogy a „po li ti kai pro tes tan tiz-
mus nak” ugyan ak ko ra a bá zi sa, mint a „po li ti kai ka to li ciz mus nak”, ugyan is ar ra a kér dés re, hogy 
a meg kér de zett nek fon tos-e egy po li ti kus fe le ke ze te, a 30 fe let ti ka to li ku sok 63, a pro tes tán sok 
68, a fi  a tal ka to li ku sok 68, a fi  a tal pro tes tán sok 83 szá za lé ka vá la szolt nem mel. Az az a po li ti kai 
pro tes tan tiz mus nak ál ta lá ban is ki sebb a tá mo ga tott sá ga, mint a po li ti kai ka to li ciz mus nak, a fi  a-
tal ság pe dig rá erô sít er re a kü lönb ség re. Már ko ráb ban em lí tet tük, hogy a val lá sos em be rek ti ze de 
szá má ra na gyon fon tos egy adott po li ti kus fe le ke ze ti ho va tar to zá sa. E cso por ton be lül a ka to li ku sok 
ál ta lá ban fe lül rep re zen tál tak, kü lö nö sen a ka to li kus fi  a ta lok. A „po li ti kai ka to li ciz mus” lé nye ge sen 
jobb esél  lyel ren del ke zik a val lá sos fi  a ta lok kö ré ben, mint a „po li ti kai pro tes tan tiz mus”: az elôb bit 
az adott cso port he te de, az utób bit vi szont csu pán har min ca da tá mo gat ja.

A val lá sos ka to li ku sok mind a fi  a ta lok, mind a kö zép nem ze dék kö ré ben fon to sabb nak tart ják a 
pár vá lasz tás nál a fe le ke ze tet, mint a pro tes tán sok, vi szont a kor cso port ok kö zöt ti kü lönb ség már 
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nem ész lel he tô. Ba rá ta ik fe le ke ze tét is job ban is me rik a ka to li ku sok, mint a pro tes tán sok, mi több, 
a fi  a tal ság ezt a kü lönb sé get még el is mé lyí ti.

Az egy há zi adó fi  ze tés kér dés kö ré ben a szü lôi nem ze dék nél alig van kü lönb ség a fe le ke ze tek 
kö zött: a pro tes táns fi  a ta lok vi szont je len tô sen ke vés bé adó fi  ze tôk, mint ka to li kus kor tár sa ik. Ha-
son ló a hely zet az ada ko zás nál is. A fi  a tal ka to li ku sok ada ko zá si gya kor la ta alig gyé rebb, mint az 
idô seb be ké, mind két ge ne rá ci ó nál 90 szá za lék kö rül mo zog, a pro tes tán sok nál vi szont a ge ne rá-
ci ós kü lönb ség már ki mu tat ha tó: a 30 fe let ti ek 92, az az alat ti ak 73 szá za lé ka ada ko zott már. Az 
ado má nyo zás nál a hely zet meg for dul, ez ugyan is mind két kor cso port ban né mi leg jel lem zôbb a 
pro tes tán sok ra, mint a ka to li ku sok ra. Az egy há zi szol gál ta tá so kért va ló fi  ze tés a kö zép nem ze dék-
nél a ka to li ku sok ra in kább jel lem zô, a fi  a ta lok nál a kü lönb ség el tû nik.

Az er köl csi kér dé sek ben a fi  a tal pro tes tán sok cso port ja tér el leg in kább a töb bi e ké tôl, hi szen míg 
azok nak 72-73, e cso port nak csak 58 szá za lé ka ad na az egy ház nak sze re pet. A szo ci á lis prob lé mák 
csök ken té sé re vo nat ko zó an szin te sem mi kü lönb ség nincs az egy ház sze re pé nek meg íté lé sé ben. 
Óri á si a ki len gés a kul tu rá lis sze rep vál la lás meg íté lé se kor. Míg ugyan is a nem fi  a tal pro tes tán sok 
kö ré bôl még töb ben is ad ná nak sze re pet az egy há zak nak, mint a kor társ ka to li ku sok (kö zü lük 
57%), sôt a fi  a tal ka to li ku sok is egyet ér te nek az idô seb bek kel, ad dig a fi  a tal pro tes tán sok kö ré ben 
mind ös  sze 38 szá za lék ért ez zel egyet.

Az ed di gi ek hez ké pest meg le pô en ki csi a kü lönb ség az egy ház po li ti kai sze re pé nek meg íté lé-
se kor, a kö zép nem ze dék kö ré bôl ugyan is más fél szer an  nyi an tá mo gat ják, mint a fi  a ta lok – ám 
fe le ke ze ti kü lönb ség nél kül.

Az egy ház tár sa dal mi sze re pét a ka to li kus szü lôi nem ze dék 64 szá za lé ka, a pro tes táns szü lôi 
nem ze dék 60 szá za lé ka ítél te meg fe le lô nek. A fi  a ta lok nál még ki sebb a fe le ke ze ti kü lönb ség: 70-71 
szá za lék. Van vi szont kü lönb ség, ha az elé ge det le ne ket vizs gál juk. A val lá sos ka to li kus fi  a ta lok nak 
csak 7, a pro tes tán sok nak vi szont 14 szá za lé ka tart ja túl nagy nak az egy ház sze re pét.

VAL LÁ SO SAK ÉS NEM VAL LÁ SO SAK A SZO CI A LIS TA KOR SZAK ELE JÉN ÉS VÉ GÉN 
SZO CI A LI ZÁ LÓ DOTT NEM ZE DÉK BEN

Vé ge ze tül – im már tu do má sul vé ve, hogy a fe le ke ze ti ho va tar to zás je len tô sé ge csök ke nô ben van 
– az élet ko ri osz tó vo na lat tet tük még mar kán sab bá. Meg vizs gál tuk, mi tör té nik, ha az 1934 és 1969 
kö zött szü le tett, szé les ér te lem ben vett kö zép nem ze dé ket a rend szer vál tás éve i ben fel nôt té vá ló, 
1969–1974-es szü le té sû fi  a tal nem ze dék kel szem be sít jük. Nem val lá sos nak de fi  ni ál va az éven te 
egy szer vagy an nál rit káb ban is ten tisz te let re já ró kat, négy nagy meg fi  gye lé si cso por tot kap tunk. 
Ezek a kö vet ke zôk: nem val lá sos kö zép nem ze dék (430 fô, 43,3%), val lá sos kö zép nem ze dék (380 
fô, 38,3%), nem val lá sos fi  a ta lok (101 fô, 10,2%), va la mint val lá sos fi  a ta lok (82 fô, 8,2%). Idôn ként 
kü lön is em lít jük az egy há zi as (he ten te temp lom já ró) cso por tot.

A be jegy zett ség hi á nya szem pont já ból az élet kor nak nincs iga zán je len tô sé ge – az az a hat va nas évek 
vé gén, het ve nes évek ele jén a szü lôk be je gyez tet ték gyer me ke i ket –, a sa ját fe le ke zet meg ne ve zé-
sé nek hi á nya szem pont já ból vi szont már igen. Ezen be lül a fi  a ta lok kö ré ben a pro tes táns val lá sok 
tel jes el uta sí tá sá nak a va ló szí nû sé ge ki sebb, mint a szü lôi nem ze dék kö ré ben, il let ve ki sebb, mint 
a ka to li kus egy ház el uta sí tá sá nak va ló szí nû sé ge az azo nos kor cso port ban. A felekezetbe sorolás 
jö vô be ni vál to zá sát érin tô tény, hogy a gyer me ke i ket meg ke resz te lôk ará nya csak azért azo nos a 
fi  a tal ge ne rá ci ó ban és a kö zép nem ze dék ben, mert a val lá so sak nak ha ma rabb szü le tik gyer me kük. 
Az az a fi  a ta lok kö zül vé gül is ke ve seb ben ke resz tel tet nék meg – ke resz tel te tik majd meg? – gyer-
me kü ket, mint a szü lôi nem ze dék so ra i ból.
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Az is ko lá zat lan ság a fi  a ta lok nál ke vés bé va ló szí nû sí ti a temp lom já rást, mint a kö zép nem ze dék-
nél. Az élet kor egy ál ta lán nem be fo lyá sol ja azt a tényt, hogy a szak mun kás ok eny he több sé ge nem 
temp lom já ró. A mo der ni zá ció, a sze ku la ri zá ció ha gyo má nyos köz pont já ban, Bu da pes ten mind az 
egy há zi as, mind a val lá sos fi  a ta lok ará nya meg nôtt. A vi dé ki vá ro sok ban mind a val lá sos ság ból, 
mind az egy há zi as ság ból „ki fe lé jön” az új ge ne rá ció, a fal vak ban vi szont csak az egy há zi as ság szint-
je csök ken, a val lá sos sá gi szin tet tart ják az em be rek. A jö ve de lem nagy sá ga a fi  a ta lok nál ke vés bé 
ma gya ráz za a val lá sos sá got, mint a szü lôi nem ze dék nél. A ne mek val lá sos sá ga kö ze led ni kez dett 
egy más hoz, s – a nem fi  a tal nôk nél meg fi  gyel tek kel el len tét ben, a kö zép ko rú és fi  a tal fér fi  ak hoz 
ha son ló an – a fi  a tal nôk nél több ség be ke rül tek a sze ku la ri zál tak.

A val lá sos sá gi ön kép nél az egy há zi as „vég pont” el té ré sét a tel jes né pes ség ben egy ér tel mû en 
nem a fi  a tal ság ma gya ráz za, ha nem az öreg ség. A meg fe le lô en szû kí tett min tá ban azok a fi  a ta-
lok, akik „ob jek tí ve” ugyan olyan gya ko ri ság gal lá to gat ják a temp lo mot, mint a szü lôi nem ze dék, 

„szub jek tíve” ke vés bé egy há zi a sak, az az ke vés bé von ják le azt a kö vet kez te tést, hogy ôk va ló já ban 
egy há zuk ta ní tá sát kö ve tik.

A fi  a ta lok kö zöt ti szer ve zô el vek szem pont já ból nyu god tan ki je lent het jük, hogy a fi  a tal ge ne rá-
ció há za so dá si szo ká sai sok kal in kább a sze ku la ri zá ció (érts d: a má sik fél val lá sos sá ga vagy nem 
val lá sos sá ga irán ti to le ran cia), mint az interkon fesszion al itás (érts d: a má sik fél más fe le ke ze tû sé ge 
irán ti to le ran cia, öku me niz mus) elô re tö ré sét mu tat ják. A ba rá tok fe le ke ze té rôl szó ló adat megint 
a sze ku la ri zá ci ót és nem az öku m enizálódást bi zo nyít ja: egy sze rû en szól va a fe le ke ze ti ség a fi  a tal 
val lá so sak kö ré ben is ke vés bé „té ma”, mint a szü lôi nem ze dék nél.

A fi  a ta lok kö ré ben a val lá sos ság ke vés bé jár együtt a val lás po li ti kai élet ben va ló fon tos sá gá-
nak tu da tá val, mint a szü lôi nem ze dék nél. Egyéb sze ku la ri zá ci ós mu ta tók el le né re a fi  a ta lok nak és 
szü lôi nem ze dék nek egy aránt egy ne gye de tart ja szá mon a po li ti ku sok val lá sát. A tár sa da lom nak 
ki ala kult egy ki csiny cso port ja (5,5%), mely na gyon fon tos nak tart ja a po li ti ku sok fe le ke ze ti ho va-
tar to zá sát. A val lá sos fi  a ta lok nak és a val lá sos szü lôi nem ze dék nek egy aránt egy ti ze de tar to zik 
hoz zá juk. Jel lem zô a két ge ne rá ció köz ti kü lönb ség vi szont, ha az egy ház po li ti kai sze rep vál la lá sá-
nak szük sé ges sé gé rôl kér dez zük ôket: a szü lôi nem ze dék hez tar to zó nem val lá so sak 20 szá za lé ka 
ad na az egy ház nak sze re pet, a fi  a tal nem val lá so sak nak vi szont csu pán 10 szá za lé ka. A val lá sos 
szü lôi nem ze dék 30, a val lá sos fi  a ta lok 20 szá za lé ka gon dol ko dik így.

Az egy ház tár sa dal mi sze re pé nek meg íté lé sé ben a fi  a ta lok, il let ve a szü lôi nem ze dék kö ré ben 
ér de kes kü lönb ség ta pasz tal ha tó. A fi  a ta lok – a val lá so sak is – ugyan is az ál lam tól, il let ve a köz pén-
zek tôl sok kal mar kán sab ban vá lasz ta nák el az egy há za kat, ugyan ak kor az ilyen, sa ját lá bon ál ló 
egy há zak tár sa dal mi sze rep vál la lá sá tól – még a nem val lá so sak is – ke vés bé tar ta nak, mint a szü lôi 
nem ze dék. Az egy há zak hasz nos sá gát a nem hí vôk kö ré ben na gyobb arány ban uta sít ják el a fi  a ta-
lok, mint a szü lôi nem ze dék. Vi szont még a val lá so sak nak is csak a fe le, sôt az egy há zi a sak nak is 
csak két har ma da tud hasz nos egy há zat em lí te ni. A kis egy há zak kal szem be ni in to le ran cia ke vés bé 
jel lem zi a fi  a ta lo kat, mint a szü lôi nem ze dé ket, de a na gyo kat sem mi nô sí tik ká ros nak. A hasz nos ság 
el uta sí tá sa jel zi, hogy még a val lá sos, il let ve egy há zi as em be rek re sem le het tel jes biz ton ság gal 
azt mon da ni, „ér de kük ben” áll az egy há zak vi lá gi be fo lyá sá nak nö ve ke dé se. Ugyan ez a sa já tos sá-
ga az egy há zi is ko lák kal kap cso la tos ma gas igény nek – so kan já rat nák oda gyer me kü ket, so kan 
ad nák vis  sza az is ko lá kat az egy há zak nak –, de el uta sít ják a köz pén zek bôl tör té nô fi  nan szí ro zást, 
il let ve az egy há zi is ko la ügy po li ti zá ló dá sá nak leg mar kán sabb ele mét, az egy is ko lás te le pü lé sek 
is ko lá já nak át adá sát. A „se an ti kle ri ka liz mus, se po li ti zá ló egy ház” ál lás pon tot jel zi azok vé le mé-
nye, akik vis  sza ad ná nak egy há zi in gat la no kat, ám nem írat nák oda a gyer me kü ket, s el uta sít ják az 
egy is ko lás te le pü lé sek ok ta tá si in téz mé nye i nek egy há zi a sí tá sát.

A tár sa da lom több sé ge nem tá mo gat ja az egy há zi is ko lák ál la mi fi  nan szí ro zá sát, ezen be lül a 
fi  a ta lok még ke vés bé: a val lá sos fi  a ta lok in kább a „tisz tább” egy há zi is ko la fi  nan szí ro zás hí vei, mint 
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a val lá sos szü lôi nem ze dék. Meg ál la pít hat juk, hogy az egy há zi is ko lák és szo ci á lis ott ho nok ál la mi 
fi  nan szí ro zá sá nak egy ka lap alá vé te le a köz vé le mény is me re té ben nem in do kolt. A val lá so sok is 
kü lönb sé get tesz nek az egy há zi ok ta tá si és szo ci á lis in téz mé nyek ál la mi fi  nan szí ro zá sá nak kí vá na-
tos mér té ke kö zött, a fi  a ta lok pe dig kü lö nö sen nem igény lik, hogy az ál lam fi  nan szí roz za az egy há zi 
is ko lá kat. Az egy há zi szo ci á lis és ok ta tá si költ sé gek együt tes vál la lá sát a tár sa da lom nagy több sé ge 
el uta sít ja, a fi  a ta lok nál még a val lá sos ság gal sem függ ös  sze, hogy mek ko ra ki sebb ség tá mo gat ja 
ezt. A fi  a ta lok ke vés bé fi  nan szí roz nák köz pénz bôl az egy há zat, mint a szü lôi nem ze dék.

Elem zé sünk két leg fon to sabb ta nul sá ga:
–  Az ál lam és egy ház mar kán sabb szét vá lasz tá sát, az ál la mi sze rep vál la lás csök ken té sét – el-

len tét ben az idô sebb nem ze dék kel – nem csak a sze ku la ri zál tabb fi  a tal ság tá mo gat ja, ha nem 
a val lá so sok is].

–  Nem csak a „new age” vagy „aszt ro ló gia” ér te lem ben vett poszt mo dern val lá sos ság más, mint 
a ko ráb bi év ti ze de ké, ha nem a temp lom já ró fi  a ta lok is ke vés bé „kép vi sel tet nek” az egy há zak 
ál tal, il let ve tá mo gat ha tók az egy há za kon ke resz tül, mint a temp lom já ró szü lôi nem ze dék.
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