
EGYETEMISTÁK VÉLEMÉNYE
ISTENRŐL ÉS EGYHÁZRÓL

Sokféle vélemény kering a mai fiatalokról, olykor
megalapozottak, olykor kevésbé. Egy-egy közvé-
lemény-kutatás, megkérdezés azonban segíthet a
kiegyensúlyozottabb vélemény megformálásában.

2011-ben az Óbudai Egyetem egyik karán ön-
kéntes válaszokat gyűjtöttünk össze olyan fiata-
loktól, akik a mérnöki pályát választották; nem hit-
vallásos merítés, sőt — teljesen véletlenszerű.
Nem a köztudottan a Műszaki Egyetemről csoport -
ba gyűlt, immár két évtizede a mélyebben vallásos,
elkötelezett réteget jelentő fiatalok hang ja.1 Az
újonnan létrejött Óbudai Egyetemre járó fiataloké.2
Erről az egyetemről el kell mondani, hogy nem kí-
nál hitbeli, vallási tartalmakat nyújtó órákat, kur-
zusokat, ugyanakkor szándék nyilat kozatot írt alá
a fővárosban működő Ró mai Katolikus Egyetemi
és Főiskolai Lelkészséggel,3 he lyi lelkészség kiala-
kításáról, amely iránt azonban a diákság részéről
nem túl nagy az érdeklődés (eb ből is látszik, hogy
az intézet hallgatói nem tart hatók túlzottan vallá-
sos embereknek). Nyilvánvalóan egészen más
eredményekhez juthatunk egy speciálisan önis-
mereti, vallási érdeklődésű előadásokra, közösségbe
járó fiatalok között végzett felmérések nyomán.4

A kérdéseket egy tesztlapon tettük fel, amelyet
önkéntes alapon, nevük megadása nélkül töltöttek
ki azok a gépészmérnök hallgatók (20 év körüliek
és zömében fiúk), akik az úgynevezett „kötelezően
választható” tárgyként a Mérnöki etikát választot-
ták. A teszt kitöltésére ezen az előadáson került sor.
A részvevő hallgatók szá ma 67 volt. A minta tehát
egyáltalán nem tekint hető reprezentatívnak, az
eredmény mégis érdekes és elgondolkodtató.

Az első kérdés tisztázza, hogy a válaszoló
hisz-e Istenben, vagy nem, esetleg semmiben sem
hisz. A 67 résztvevő közül az istenhívők száma
30 volt, ami meglepően magas aránynak tekint-
hető. Természetesen ez még nem jelent feltétle-
nül keresztény hitet, de bátorságot igen, hogy
egy felsőoktatási intézményben, iskolai közeg-

ben erre a szokatlan kérdésre a megkérdezettek-
nek majdnem a fele igennel válaszolt.

A második kérdés finoman közelített: „Hozzám
az alábbi tanítás áll a legközelebb: keresztény ség
— iszlám — valamelyik távol-keleti vallás?” A kö-
vet kező, grafikonnal kifejezhető válaszok születtek:5

A fenti két diagramból levonható az az ör-
vendetes következtetés, hogy a fiatalokhoz leg-
közelebb a keresztény tanítás áll, annak ellenére,
hogy e téren az ismereteik — saját bevallásuk
szerint is — még jócskán bővíthetők.

Az egyik kérdés az isteni parancsok (szeretet
parancsa és a Tízparancsolat) betartására kérde-
zett rá: számomra kötelező — részben — vagy
nem. Megdöbbentő, hogy még az ötven száza-
lékot sem éri el azoknak a válasza, akiknek fon-
tosak az isteni parancsok. Ez a válasz a liberális
világ általános törvény-szemléletét tükrözi: min-
den, ami parancs, az megköt, személyes szabad -
ságot korlátoz, tehát idegen tőlem.

Arra nézve, hogy a keresztény egyházak ta-
nítását a megkérdezettek magukra nézve köte-
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lező módon elfogadják-e (részben vagy nem) —
igen alacsony mértékben válaszoltak pozitívan. 

A fenti három diagram világosan szemlélteti,
hogy még a hívő fiatalok többségében is ellen-
érzést váltanak ki a parancsolatok és az egyhá-
zak tanításai. Érdekes viszont, hogy ajánlásként
jobban elfogadják azokat, tehát lehetséges, hogy
elsősorban a tanítás módja, kötelező jellege van
ellenükre. Ez valamennyire érthető is az önma-
gukat mindenáron megvalósítani szándékozó
fiatalok körében, liberális környezetükben.

A leginkább az elgondolkodtató, hogy az egy-
ház nélküli istenhitet még a hívő fiatalok közel 80
százaléka is jónak tartja. Többségük a „maga mód-
 ján” vallásos, hitében nem érzi szükségesnek az egy-
ház szerepét. A válaszok azt sugallják, hogy a hit
védelme területén talán nem a hittérítés a legfon-
tosabb feladat, hanem az egyház szerepének elfo-
gadtatása az istenhívők körében. Ez egy igen fon-
tos evange lizációs kiindulópont kell, hogy legyen!

A teszt további négy kérdése arra irányult, hogy
a fiatalok milyennek látják az egyház szerepét a
múltban és a jelenben, hiszen az e kérdésekre adott
válaszok ismeretében könnyebb kidolgozni bármi -
lyen stratégiát az egyház küldetésének megismer -

 tetésére, fontosságára, elfogadtatására. A válaszok
mellett (zárójelben) az ismétlések számát találjuk.

A nyilatkozók szerint a keresztény egyházak leg-
fontosabb érdemei a történelem során: (istenhívők vá-
laszai) iskolák fenntartása, tanítás (11), közösségal-
kotás (6), erkölcsi normák megfogalmazása (5),
hittérítés, hitre tanítás (4), Európa egységesítése (3),
iránymutatás (3), kultúra terjesztése (3), tudományok
művelése (3), biztos pontot ad (2), kódexek írása (2),
remény közvetítése (2), szegények segítése (2), a sze-
retet tanítása (2), társadalmi szerepvállalás (2), bű-
nök korlátozása, emberek felett állt, értékekre fi-
gyelemfelhívás, gyógyítás, házasság szentsége,
hívők életének szabályozása, kórházak, könyvtárak,
közvetítői szerep, latintanítás, legendák, mítoszok
megőrzése, lelkiismeret felélesztése, pápaválasztás,
templomok építése, történelemírás, zsinat. (Nem is-
tenhívők válaszai) egységesítés, népek összefogása (9),
tanítás, iskolák alapítása (9), erkölcsi normák (5), kul-
túra, művelődés (5), közösségalkotás (4), karitatív
munka (3), remény adása (3), hit (2), keresztes had-
járatok (2), menedék nyújtás (2), szeretet (2), temp-
lomok építése (2), történelemírás (2), védelem há-
borúkban (2), fegyelem, gyógyítás, gyónás,
írás beliség, jó cselekedetek, kitartást adtak, meg-
bocsátás, naptár, nemzeti eszme kialakítása, növény -
nemesítés, önzetlenség, rendteremtés, szentek meg-
nevezése, végső remény biztosítása.

Érdekesek azok a válaszok is, amelyeket a ke-
resztény egyházak legfontosabb érdemeiként tar-
tanak számon napjainkban: (istenhívők válaszai)
iskolákat tart fent (8), karitatív munka (8), erkölcsi
útmutatást ad (6), szeretetre nevel (5), békére tö-
rekvés (3), egységet teremt, összetart (3), hitre ne-
vel (3), reményt ad (3), élet védelme (2), emberi kap-
csolatok (2), iránymutatás (2), tudomány művelése
(2), család védelme, független a politikától, hívők
életének szabályozása, humanizmus, ifjúságért
felelősség, közösség építése, lelki megnyugvást ad,
szertartás, társadalmi szerepvállalás. (Nem istenhívők
válaszai) karitatív munka (5), közösség építése (4),
lelki segítségnyújtás (4), erkölcsre nevel, morál fenn-
tartása (3), esküvők, keresztelők megtartása (3), hu-
manizmus (3), tanítás (3), emberi értékek (2),
gyóntatás (2), hívőknek biztonságot ad (2), szere-
tetre nevel (2), béke központúság, család fontossága,
életvédelem, építészet, fegyelem, hitre nevel, idős-
gondozás, irgalmasság, kitartást adnak, nincs ér-
deme, önzetlenség, szigorú nevelés, temetés, tu-
dományok elismerése, vallási tolerancia.

Megfogalmazták véleményüket a keresztény
egyházak legfontosabb hibáira (bűneire) vonat-
kozólag is a történelem során: (istenhívők válaszai)
inkvizíció (17), keresztes háborúk (8), tudomány
elnyomása (5), tolerancia hiánya (4), politizálás (3),
álszentség (2), erőszakos hittérítés (2), gazdasági
előny miatt hittel visszaélés (2), háborúkban rész-
vétel (2), pénzért bűnbocsánat (2), uralkodásba be-
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leszóltak (2), visszaélés a hatalommal (2), a jó és
rossz megszabása, bálványimádás, befolyásolja az
embereket, cölibátus, demagógia, manipuláció,
egyházi adó, hatalomvágy, indiánok kiirtása, kö-
vetkezetlenség, pénzért szolgáltatások, pokollal fe-
nyegetőzés, ragaszkodás a hibás világképekhez, re-
formáció üldözése, szabályaik be nem tartása,
természeti vallások eltiprása, történelmi tények el-
hallgatása. (Nem istenhívők válaszai) inkvizíció
(12), keresztes háborúk (11), tudomány elnyomá-
sa (8), egyházak közötti harcok (5), erőszakos hit-
térítés (3), pénzért bűnbocsánat (3), dogmatizmus,
merev szabályok (2), emberek manipulálása (2), fé-
lelem keltésével érvelnek (2), hatalomvágy, hata-
lom (2), nem hívők rossz kezelése (2), paráznál-
kodások, pedofília (2), politizálás (2), elszigetelődés,
fanatizmus, holokauszt ellen nem lépett fel erősen,
intolerancia, Jézus keresztre feszítése (?), népcso-
portok üldözése, népirtás, pénz éhség, szegények
adóztatása, szekták, templomos lovagok kiirtása,
vérengzések, visszaélés a hittel.

A keresztény egyházak legfontosabb hibáinak
(bűneinek) ezeket tartják napjainkban: (istenhívők
válaszai) pénzért való szolgáltatások (5), álszentség
(2), Bibliától eltérő tanítások (2), cölibátus (2),
fényűzés (2), népszerűtlenség (2), politizálás (2), ta-
nításukat nem aktualizálják (2), zárkózottság (2), szi-
gorú szabály követelés (2), abortusz ellenzése, az
emberek nem bíznak benne, befolyásolja az em-
bereket, csökkenő tendencia, demagógia, elnéző a
nem keresztény egy házakkal, emberek kizsák-
mányolása, Euró pa irányítása kicsúszik a kezéből,
feltétel nélküli hit elvárása, ingyenélés, ítélkező, kon-
zervatív, kötöttség, néha erkölcstelenség, nem ha-
tékony lobby, népbutítás, pápa dicsőítése, papok ta-
nítanak, pedofil papok, pénzért bűnbocsánat,
szűklátókörűség, tudomány felé rugalmatlanság,
túlzott hierarchia, vakbuzgóság, vallási intoleran-
cia. (Nem istenhívők válaszai) pedofil papok (6), anya-
giasság (4), politizálás (4), cölibátus (3), más fele-
kezetek el nem tűrése (3), hatalomvágy (2), hittérítés
(2), ma már nincs rossz (2), nem hívők rossz keze-
lése (2), pénz szórása, túlzott jólét (2), tanításaikkal
ellentétes cselekedetek (2), beleszólás illetéktelen te-
rületekre, csak új ruha adományt fogadtak el,
egy istenhit, elavult módszerek, ellentmondásos ér-
velések, felszínes, hit és vallás elválása, Hitler
Jugend-es pápa, korrupció, múlt megszépítése,
nincs modernizálás, pénzéhség, titkolódzás Jézus
körül, tömegmanipuláció, „vidám vasárnap”.

Mindezen válaszokból erősen visszaköszön-
nek a médiában napjainkban tárgyalt témák,
amelyeket a fiatalok felületesen kezelnek, ám tel-
jes mértékben a hatásuk alatt állnak. Bizonyos
„szlogeneket” kritika nélkül ismételnek meg.

A felmérés eredménye összességében nem
meglepő. Tükre a magyar valóságnak, az értelmi-
ségi ifjúság mentalitásának. Hozzásegítheti vi-

szont a tanárokat, a közösségek vezetőit, a hitok-
tatókat, lelkivezetőket ahhoz, hogy felkészülten, az
érintett problémákra kihegyezetten tanítsanak,
válasszanak tárgyalási témákat, világítsanak meg
összefüggéseket. A válaszokból kitűnik az is, hogy
a magyar felsőoktatásban tanuló ifjúság nem „él-
ből”, vagy „csuklóból” negatív beállítottságú. Ha
az örök értékeket az emberi „hasznosság” oldalá-
ról közelítjük meg, a hit, a megváltás és a közösségi
egyházkép mélyül el bennük, akkor nagy lépése-
ket tettünk előre. Ezt fogalmazta meg a Magyar
Kateketikai Direktórium is: „ki kell dolgozni a hitát-
adás megfelelő anyagát, módszereit és eszközeit.
Nem szabad ragaszkodni — a korábban ugyan ha-
tékonyan működő, de napjainkra kevés ered-
ményt adó — beidegződött formákhoz. »Az új bor
új tömlőbe való« (Mk 2,22).”6 Nem hagyható fi-
gyelmen kívül az sem, amire Tomka Ferenc pasz-
torál-teológus sokszor rámutat: az „új evangeli-
záció” az egyház jézusi communiójából forrásozik,
a „létrejött szeretet-közösségből, az isteni egység-
ből ismerheti fel a világ Istent (vö. Jn 17,22)”.7

LEGEZA LÁSZLÓ — PÁKOZDI ISTVÁN
1A budapesti Egyetemi és Főiskolai Lelkészség leg-

nagyobb csoportja az MKK (Műegyetemi Katolikus Kö-
zösség) 1992-ben jött létre. Mára már nem kizárólag mű-
egyetemisták alkotják.

2Az egyik legújabb magyar egyetem jogelődje több
budapesti főiskola egyesüléséből jött létre. A Budapest
Műszaki Főiskola 2000. január 1-jén alakult meg a Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Műszaki Főiskola, a Bánki
Donát Gépipari Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Fő-
iskola fúziójaként. Ekkor szerveződött önálló karként
a Neumann János Informatikai Kar. Az Óbudai Egye-
tem 2010. január 1-jén jött létre, a Budapesti Műszaki
Fő iskola jogutódjaként.

32010. augusztus 31-én egy tudományos konferencia
keretében ünnepelték az ősi (budai) egyetem 600 éves év-
fordulóját. Ünnepélyesen használatba vették a Doberdó
úti Szent Vér-kápolnát, amelyet az akkori nuncius, Juliusz
Janusz érsek vezette ökumenikus liturgia tett teljessé.

4Lásd Pál Ferenc mentálhigiénés pap-szakember bu-
dapesti, kedd esti előadásainak szociológiai felmérését:
„a kedd estiek több mint kilencven százaléka kifejezetten
spirituális érdeklődésű és vallásos, mintegy felük egy-
háza tanítása szerint”. 94 százalékuk tartja magát
egészségesnek és 87 százalékuk irányítója az életének,
és csak 25 százalékuk negatív önértékelésű. Az úgy-
nevezett belső reformerek, a kritikusok nem akarják egy-
házukat elhagyni, hanem belülről megreformálni —
ezek 41 százalékot tesznek ki. — Vö. Kiss Péter: Kik a
pálferisek? Új Ember, 2012. március 25., 6.

5A válaszok értékelését elvégeztük a hívők és a nem
hívők körében is, valamint összesítve.

6MKÁD 2.3 (38. lap).
7Tomka Ferenc: Szentségi lelkipásztorkodás és az „új evan-

gelizáció”. Szent István Társulat, Budapest, 2006, 11.
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