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A  S Z O L G A L A T  U T J Á N
Nemeshegyi Zoltán

A fiatal felnőttek lelkigondozásának esélye az 
egyház és a társadalom összefüggésében

3. A mai magyar állapot szociológiai áttekintése

A fejlődéslélektani vizsgálódás után szociológiai átte
kintésre is szükség van ahhoz, hogy megismerjük és 
megértsük ennek a korosztálynak társadalmi helyzetét a 
mai Magyarországon.

j I I . A FIATAL FELNŐTTEK HELYZETE

Audorka ytWa/Bevezetés a szociológiába című 1997- 
ben kiadott könyvében ezt írja: „Az ifjúság kutatása 
nálunk azért került a kiemelt tudományos témák közé, 
mert az utolsó években nagyjából az 1978-tól kezdődő 
gazdasági nehézségekkel összefüggésben az ifjúság 
helyzetében több egyértelműen hátrányos tendencia 
jelentkezett."1“

Természetesen a fiatal felnőttkornak a mindenkori 
gazdasági helyzettől függetlenül is megvannak a maga 
nehézségei, és igazából csak később, az élet derekáról 
vagy alkonyáról visszatekintve tűnnek ki azok a pozitívu
mai, amelyeket észre sem vesz a fiatal, amikor benne van, 
olyan természetesnek tart. Ilyen az ifjúkor ereje, 
egészsége, optimizmusa, amely az időnkénti világfájdal
mas hangulat ellenére is jellemző az ifjúságra.

Az ifjúság többségének anyagi helyzete általában 
nehezebb a már beérkezett generációnál, hiszen sokan 
még nem rendelkeznek önálló keresettel, vagy ha igen, 
ez általában kezdő fizetés. Még jól emlékszem rá, amikor 
én is kezdő munkavállaló voltam, arról beszélgettünk és 
álmodoztunk, hogy milyen jó lenne, ha az ember fiatalon 
érhetné el azt az anyagi biztonságot, ami általában egy 
élet munkájának eredménye.

De a problémák sokszor már a képzéssel kapcsolat
ban jelentkeznek.

3.1.1. Továbbtanulási lehetőségek

A gazdasági és társadalmi fejlődésnek előfeltétele és 
következménye, hogy az egymást követő nemzedékek 
iskolai végzettsége emelkedjen. Ez a kívánalom általában 
nem ellentétes a fiatalok gondolkodásával, akik szeretnék 
ailszámyalni szüleiket.

Magyarországon az 1970-es évek első fele óta ez a 
tendencia megállt. 1990-ben a helyzet javulni kezdett, de 
1996 óta újból kevesebben jelentkeznek egyetemre és 
főiskolára. „Az iskolai végzettség szerinti összetétel 
nemzedékről nemzedékre való javulásának megállása... 
nagyfokú kiábrándultságot okoz.”"

Pedig ma is igaz, hogy kiművelt emberfőkre van szük
ség. Ezt kívánja a társadalmi és gazdasági fejlődés, és ezt 
kívánja az egyéni igényesség a tartalmasabb élet 
érdekében. Jó lenne, ha nagyobb erkölcsi és anyagi meg

becsülésben részesülnének azok, akik továbbtanulási 
lehetőséget teremtenek, és akik élnek vele.

A keresztyén fiatalok jelentős része az értelmiséghez 
tartozik. Egyrészt azért, mert a keresztyén szülői ház 
motivál a továbbtanulásra, másrészt a rendszerváltást 
megelőzően és azt követően a fiatal értelmiség volt az a 
réteg, amely komolyan érdeklődni kezdett a keresztyén 
hit után. Nyilvánvalóvá vált, hogy ellentétben a korábban 
hangoztatott „hivatalos" véleménnyel, a hit és a tudomány 
nem ellenségek. A hit ellensége a hitetlenség, a tudomány 
ellensége a tudatlanság.

3.1.2. Foglalkoztatási esélyek

A fiatal keresők foglalkozási összetétele is ked
vezőtlenebb képet mutat az idősebbeknél. A fiatal felnőt
tek között több a fizikai és kevesebb a szellemi 
foglalkozású, mint a felnőttek között. Ez egyenes 
következménye annak, hogy kevesebben tanulnak 
tovább közülük. Ám nem problémamentes azoknak a 
helyzete sem, akiknek felsőfokú diplomájuk van.

„A felsőfokú diplomát szerzett fiatalok ma lassabban 
haladnak előre, mint 15-20 évvel ezelőtt."-'

A foglalkoztatási esélyek csökkenése különösen 
negatívan hat az ifjúságra. Hiszen ha nem kap 
képességeinek megfelelő munkát, vagy nem élvezheti 
annak eredményét, nemcsak a munka örömének megis
merésével lesz szegényebb, hanem ez az állapot csábítást 
jelent a hazug, de tetszetős ígéretek elfogadására, vagy az 
anyagi javak erkölcstelen úton való megszerzésére.

3.1.3. Munkanélküliség

Az én korosztályom fiatal felnőttként még nem ismerte 
a munkanélküliséget, csak a KMK-t (közveszélyes 
munkakerülést), ami büntetendő volt. Természetesen 
akkor is létezett munkanélküliség a gyárkapukon belül, 
de erről nem volt szabad beszélni. Ha a főnök 
ellenőrzésre jött, úgy kellett tenni, mintha dolgozna az 
ember. Sok vicc keletkezett arról, hogy milyen jó lenne a 
„munkát eltemetni". Ma már ismerjük a munka- 
nélküliséget a maga leplezetlenségében.

„A fiatal pályakezdők foglalkozási életpályáját negatí
van befolyásolja a munkanélküliség megjelenése.”22 A 
fiatal felnőttek között magasabb a munkanélküliek 
aránya, mint az országos átlag. Ez különösen jellemző a 
csak nyolc osztályt és szakmunkásképzőt végzettekre. 
Mivel az életkorral párhuzamosan emelkedik az aktív 
keresők átlagos havi jövedelme is, a fiatal pályakezdők 
viszonylag hátrányosabb helyzetben vannak, mint 
idősebb kollégáik.
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3.1.4. Lakáshoz jutás

Az önállóságra törekvő ifjúság szeretne minél előbb 
olyan szempontból is független lenni, hogy saját lakása, 
olüiona )egyen. Először ezt csak a szabadabb élet vágya 
motiválja, később házasság és családalapítás után az a 
kényszerű körülmény, hogy az ifjú pár és az egyre 
növekvő család számára legyen otthon, ahol maguk 
alakíthatják ki szokásaikat, életkörülményeiket.

„A fiatalok életében a legsúlyosabb anyagi problémát 
a lakáshoz jutás okozza.”2* Állami bérlakáshoz jutás esélye 
szinte nulla. A magántulajdonban levő bérlakások lak
bére, a vásárlás és építés költségei pedig olyan magasak, 
hogy a legtöbb fiatal számára kifizethetetlen. Hacsak 
segítséget nem kapnak szüleiktől. Egy 1984-es adat 
szerint a fiatalok 35 %-a kapott anyagi segítséget a szülők
től lakásépítéshez vagy vásárláshoz. Ez alig több, mint a 
fiatal felnőttek egyharmada. De mi van akkor a kéthar
maddal? Ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége 
van a szülői segítség minden formájának. Elkezdve azon, 
hogy a fiatal felnőttek a házasságkötés és gyermekek 
születése után is a szülői háztartásban élhetnek, mindad
dig, míg saját lakáshoz nem juthatnak, folytatva a tartós 
eszközök vásárlásában nyújtott anyagi segítségen át a 
vidéki szülők részéről élelmiszer-adományokig.

Önerőből a legritkábban jutnak lakáshoz a fiatal felnőt
tek. Szerencsés esetben a család, rokonság, jó munkatársi 
vagy gyülekezeti közösség tagjai segítenek ebben.

3.1.5. Családalapítás

A fiatal felnőttek életében „A fordulópontot nem is 
annyira a munkavállalás, mint inkább a családalapítás, 
különösen a gyermekek születése jelenti. Ekkor jelentkez
nek a gyermekgondozás, a megnövekedett családi lét- 
fenntartás költségei, és a lakásszerzés igényei, ennek 
következtében lényegesen meghosszabbodik a különféle 
munkatevékenységekkel (közöttük a kiegészítő 
jövedelemért végzett munkával) töltött idő, és összezsu
gorodik a művelődésre, társas életre, testedzésre fordított 
idő."2' Minden bizonnyal jelentős része van ennek abban, 
hogy minimálisra csökken azoknak a fiatal házaspárok
nak a száma, akik három vagy több gyermeket vállalnak.

32. A FIATALOK VALLÁSOSSÁGA

Ebben a témakörben M olnár Adrieune, Tóm ka Mik
lós Ifjúság és vallás című tanulmányára támaszkodom 
(1990). A szerzőpáros kutatását egy -  az ország 14-29 
éves népességét reprezentáló -  felmérésre alapozza. A 
kutatásban 995 értékelhető interjút készítettek. A 
megkérdezettek csoportjának társadalmi és demográfiai 
struktúrája m egegyezett az ország 14-29 éves 
lakosságának összetételével.

Összehasonlításként szolgálnak Serafin József szoci
ológus adatai. Ugyanezen kérdőív alapján felmérést 
végzett baptista fiatalok körében.

3.2.1. A fiatalság vallási, világnézeti „háttere”

A megkérdezettek 12,8%-a úgy emlékszik, hogy 
Istenről vagy vallásról sem szüleitől, sem rokonoktól

egyáltalán nem hallott. 41,2% mondja, hogy közvetlen 
jó barátai között van olyan, akiről tudja, hogy hívő, val
lásos. Ezzel szemben 28,3%-uk mondja, hogy közvetlen 
jó barátai között van olyan, akiről tudja, hogy meg- 
győződéses ateista. A megkérdezettek fele (48,8%) 
szerint van lakásukban (ill. szüleiében, rokonaiéban, 
ahol lakik) Biblia. Saját Bibliája a fiatalok ötödrészének 
(19,3%) van. „A családi háttér és a vallási kultúra tár
gyaival való csekély ellátottság az ifjúság nagyobb 
részénél a vallásnélküliség irányába mozdít. (Ami per
sze nem azonosítható az ateizmussal.) Ezzel szemben 
az egykorit társak és barátok -  közvéleménye -  inkább 
a vallásosság mellett, semmint ellene hat.”2,i Ez azonban 
nagyon gyakran nem a hagyományos keresztyén vallá
sosságot jelenti, hanem sokszor a különlegességek 
irányába új vallási mozgalmak felé való nyitottságot, 
beleértve a keleti vallásokat is.

A baptista mintában apját vallásosnak tartja több mint 
3/4 rész.26 Ez azt jelenti, hogy a vizsgált közösségben a 
fiatalok 3/4 része származott keresztyén családból, és 
csak egynegyede nem vallásos háttérből. A hitvalló 
gyülekezeti tagsághoz nem mindig jelent előnyt a vallásos 
szülő, csak akkor, ha példaadó életet élt. Különben az ifjú 
immunitást szerez a vallásossággal szemben, és nem akar
ja követni szülei hitét. Néha azonban az is elég, hogy ne 
akarjon a közösséghez tartozni, ha a gyülekezetben 
tapasztal képmutatást.

3.2.2. Gyermekkori vallási emlékek

„A fiatalok kb. fele kapott valamilyen vallási oktatást, 
vett részt a vallásosságba vezető szertartásokon, (első 
áldozás, bérmálás, konfirmáció), ill. kezdett a vallás
gyakorlat egyik vagy másik formájába (imádkozás, 
templomba járás). Ez a gyermekkori vallási részvétel 
különböző szintű volt. A fiatalok másik fele vallások
tatáson nem vett részt, egyharmada sohase járt temp
lomba. A gyermekkori emlékek alapján tehát az ifjúság 
a valláshoz való kapcsolódás terén két hasonló 
nagyságú, de ellenkező hagyományú részre oszlik.”2"

3.2.3. Vallási ismeretek

„A vallási ismeretszint meglehetősen alacsony. Ez 
lehet a vallásosságot akadályozó, vagy differenciáló 
tényező, ám éppúgy az irracionális és rendezetlen 
babonába hajló vallásosság forrása is. (S/.emben a filozó
fiai rendezettségű egyházi vallási hagyománnyal.) A val
lási ismeretszint alacsony volta minden bizonnyal nehezíti 
a vallásosság továbbadását, ám méginkább a színvonalas 
világnézeti vitát, s ezen belül a valláskritikát. Az ismeretek 
alacsony szintje végül fontos kulturális hiányosság, ami az 
európai történelem, irodalom, művészet stb. 
megértésének is akadálya.”“

3.2.4. Vallásos hit, s annak elutasítása

„Azt lehet mondani, hogy a fiatalok többsége egzisz
tenciálisan saját életvitele szempontjából nem tud mit 
kezdeni Istennel, egy igen tekintélyes csoport, mintegy a 
fiatalok fele ellenben az istenhitet nem tekinti zavaró,
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haszontalan dolognak. (A  kétféle álláspontot részben 
ugyanazon személyek képviselik.) Végül ugyanannyian 
vannak, akik egyetértenek azzal, hogy a tudomány 
bebizonyította, hogy nincs Isten, mint ahányan nem 
értenek ezzel egyet. A fiatalok harmad- vagy negyedré
sze hisz Istenben.”29

„A 14-29 éves magyar fiatalok mintegy negyed-, 
ötödrésze fogadja el a túlvilág valamilyen értelmezését, 
de csak kb. hetede (15,6%) a feltámadás gondolatát.”“  

„A nem hívők aránya a hívőkét részletében és 
egészében jelentősen meghaladja.”1' Itt szeretném meg
jegyezni, hogy felnőttek közt sem sokkal jobb a helyzet. 
A Népszava 1998. október 20-i számának második 
oldalán „vallástalan magyarok” címmel a következőket 
találjuk: „Magyarországon a hatvan év alatti generáció 
erősen individualistává vált, elmagányosodott, nem tud 
mit kezdeni nemzeti hagyományaival. A statisztikai ada
tok azt mutatják, hogy a környező országokban a 
következő két évtizedben fokozódik az elkeresztyéni- 
etlenedés, egy vallástalan generáció lép a vallásos 
helyére -  mondta Tomka Miklós szociológus az Új val
lási mozgalmak címmel megrendezett háromnapos kon
ferencia zárónapján Budapesten.”

3.2.5* Vallásgyakorlat — a vallás mint 
viselkedésszabályozó

Hadd álljon itt néhány adat a felmérésből! „A házas 
fiatalok legalább 36,9%-a egyházi házasságot kötött. 
Gyermekét a szülők 63%-a megkereszteltette.”12 „A fiata
lok 5,4%-a mondja, hogy vasárnaponként (vagy 
sűrűbben), 3,1%-a mondja, hogy legfeljebb havonta, 
kéthavonta, és 37,1%-a legfeljebb nagy ünnepeken, 
alkalomszerűen megy templomba. Nem megy templom
ba a fiatalok 54,4%-a.”1-1

Érdemes külön megvizsgálni, hogy miért nem men
nek azok templomba, akik korábban jártak (29,9%).

„A fiatalok egy része azért marad el, mert nekik az 
istentisztelet semmit nem ad, nem érdekes, nem nekik 
szól."1' „A fiatalok 27%-a mondja, hogy alkalomadtán 
szokott imádkozni, ezen belül 6% naponta.”55

3.2.6. Milyennek látja önmagát a 14—29 
éves fiatalság a vallásnélküliség vagy vallásosság 
szempontjából?

A megkérdezett fiatalok a világ lakosságáról úgy 
vélik, hogy több mint fele (átlagosan 53,2%) vallásos! 
Országunk lakosságáról a többség úgy gondolja, hogy 
fele vagy negyede vallásos, tehát kisebb arányban, mint 
a világ lakossága. A magyar fiatalság egy tizedét tartják 
vallásosnak, pedig a felmérés összeredménye objektí- 
van ennél többet mutat.

Hogyan értelmezhető ez az ellentmondás? Egyik oka 
lehet az, hogy a fiatalok gyakran mutatják magukat 
rosszabbnak, mint amilyenek (negatív képmutatás). 
Nem feltétlenül szerénység motiválja ezt, hanem az, 
hogy jobban felfigyelnek arra, aki negatívan válik ki a 
környezetéből. „Más megközelítésből ez azt jelenti, 
hogy az ifjúság vallásossága viszonylag kevéssé kerül 
nyilvánosságra. A kérdés, hogy akkor hol létezik a 
magánéletben, vagy egy zártabb, pl. vallási nyil

vánosságban.”* Talán sokat hallották, hogy „hinni a 
templomban kell”, ami persze nem így van, mert az élet 
más területén is szükség van a hitre.

3.2.7. A közvélemény a vallásról

„A fiatalok tudatában a vallásosság vagy vallás 
nélküliség az embernek nem a legfontosabb tulajdonsá
ga. Ettől nem jobb az ember, de nem is rosszabb. Ezzel 
összhangban ilyen alapon sem előnyben részesíteni, 
sem hátrányosan megkülönböztetni nem szabad. A val
lás magánügy, azaz az államnak és az iskolának ezen a 
téren semlegesen kell maradnia. Az ettől eltérő 
véleményeket csak az apróbb kisebbségek képviselik.”-1' 
így lehet összegezni: Nem szabad tiltani, nem szabad 
kötelezővé tenni a hitoktatást. A keresztyén lelkigondo
zás számára marad a szülők a gyermekek motiválása 
arra, hogy felismerjék a hitoktatás hasznát az egyén, az 
egyház és a társadalom számára.

Összefoglalva a fiatal felnőttek szocio lógia i 
jellemzőit megállapíthatjuk, hogy ez az életszakasz a 
következő változásokat hozza magával:

-  Végleges eloldódás a szülői háztól, megszokni egy 
esetleg egészen más vidéket vagy lakókörnyezetet.

-  Ez az idő az utolsó döntési lehetőség egy szakma 
vagy hivatás megválasztására, esetleg további képzés 
vagy kiegészítő tanulmányok folytatására.

-  Nagyobb felelősséget vállalni a hivatásban, 
igyekezet a munkahely biztosítására és előbbre jutásra.

-  A párválasztás és családalapítás is ebben az élet
szakaszban válik időszerűvé.

-  Új szerepek megtanulása: férj-feleség szerep, 
ehhez járulnak a teljesen új feladatok, pl. gyermekneve
lés, amelyre kevéssé vagy egyáltalán nincsenek 
felkészülve: apa-anya szerep.

-  Családtervezés és a növekvő család lakásprob
lémájának megoldása.

-  Anyaság vagy karrier? Abban az esetben, ha az 
anya dolgozik, a gyermekek egész napi ellátását és felü
gyeletét is meg kell oldani.

-  Baráti kör. Szükség van barátokra, akikkel 
közösséget ápolhatnak.

-  Beépülés a gyülekezetbe. Milyen és mennyi 
feladatot vállaljanak?

Prae-existentia

Isten got idol öröktőlfogna téged, 

elméjében /éted mint szikla áll.
M i ebhez ménje habfodornyi élted? 

és m it változtat rajtad a halál?

Weöres Sándor


