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A magyar társadalom vallásszociológiai ar-
culata a 21. század kezdetén – a jelenlegi 
kutatás és irodalom tükrében 

 
I. Bevezetés 
 Biblia négy olyan eseményt ír le, amikor valamilyen okból számba vették Is-
ten népét. Ebb l két alkalommal maga a Mindenható Isten parancsolta meg 
ezt a számvetést. El ször az Egyiptomból való kivonulás második évében 
(4Móz 1,1-46) Mózes és Áron a nagycsaládf k segítségével készített összesítést 
a húsz évesnél id sebb férfiakról, a nép, a hadsereg megszervezése érdekében. 
Másodszor a vándorlás négy évtizedének végén a honfoglalásra és az ígéret 
földjének felosztására nézve készült összeírás (4Móz 20,1-56). Isten parancsá-
ra, okkal és céllal. Dávid király sok gy ztes harc után fogott népszámlálásba 
sok er s vitézzel körülvéve, akiket az Írás név szerint is említ (2Sám 24). Oka 
és célja nem az isteni terv volt, ezért komoly büntetést szenvedett el Izrael 
népe. Augustus császár adóbehajtást szolgáló népszámlálásának része Izrael 
számbavétele, mely Jézus születése szempontjából Isten üdvtervét és a prófé-
ciák valóra válását szolgálta. 

A teljes népszámláláson túl sok összesítést olvasunk, ám ezek egyike sem 
önmagáért vagy a puszta számokért való. A szempontok, számok, felsorolások 
komoly üzenetet hordoznak a figyelmes olvasónak. Az üzenet azonban soha 
nem annyi, hogy „elég sokan vagyunk a gy zelemhez”, vagy „többen vagyunk, 
mint az ellenfél”. Gyakran éppen ennek ellenkez je igaz, Isten hatalma nyilvá-
nul meg a maroknyi választott tömegek elleni harcában. Amikor a számbavétel 
helyesen történik, az vagy erre az igazságra világít rá, vagy a rendet szolgálja, 
hogy a közösség tisztában legyen saját er forrásaival, választ kapjon kérdései-
re, utat találjon a helyes cselekvéshez. Ezek alapján érthetünk egyet azzal a 
megállapítással, hogy „A modern világ olyan kihívások elé állítja Isten népét, 
abban a Magyar Református Egyházat, melyekre csak a lehet ségek, az er for-
rások, a számok ismeretében lehet sikerrel reflektálni.”1 

A MRE mint egyház, mint szervezet, melyben Isten népe jelen van, a ma-
gyarországi társadalomban létezik, és az „itt és most”-ból következ  tendenci-
ákra, kérdésekre csak a társadalom, valamint az egyház társadalmi mutatókkal 
leírható jelenségeinek megértése segítségével kaphat az örökkévalóság szem-
szögéb l értelmezett cselekvésekre serkent  választ. 

Mindezek tükrében a dolgozat célkit!zése a 21. századi magyar társada-
lom vallásszociológiai arculatának vizsgálata a jelenlegi vizsgálatok és kutatá-

                                                 
1Kocsis Áron: „»Vegyétek számba  ket…« - Vallásszociológiai felmérés a Tiszántúli 

Református Egyházkerületben”, in: Orando et laborando – A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesít je a 469. tanévr l. Debrecen, 2007. 
187. 
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sok alapján. A dolgozat részben korábbi vizsgálatok 2000 óta megjelent adata-
it és elemzéseit, részben pedig a 2000 után készült vizsgálatokat és elemzése-
ket használja fel, és rendszerezi a következ kben ismertetett tematika szerint. 

A dolgozatban el ször vázlatos bemutatásra kerülnek a fontosabb vallás-
szociológiai mérésekkel is foglalkozó magyar és nemzetközi kutatások (II.). A 
vallásosság típusainak ismertetését (III.) azok számadatai követik (VI.). Az 
adatok értelmezésekor megkerülhetetlen a szekularizáció fogalmának körüljá-
rása (V.). Árnyaltabb képet kapunk a vallásosság alakulásáról az ún. háttérvál-
tozók ismeretében (életkor, családi állapot, nem, iskolázottság, településtípu-
sok, anyagi helyzet) (VI.). Külön figyelmet érdemes szentelni az ifjúság 
vallásosságának alakulására (VII.). Nem hagyhatók ki a felekezeti megoszlások 
arányszámai, azon belül néhány református jellegzetesség bemutatása sem 
(VIII.). A vallás és az egyházi intézmények társadalmi megítélése szintén fon-
tos részletekkel szolgálhat a teljesebb kép megrajzolásához. (IX.). A dolgozat 
zárásként igyekszik kiemelni a legfontosabb tendenciákat, majd azok tükrében 
néhány kérdést megfogalmazni (X.). 
 
II. Vallásosságot vizsgáló felmérések, kutatások 
 
II.1. Magyar kutatások 

Magyarországon az els  átfogó népszámlálást II. József rendelete alapján 
1784 és 1787 között végezték. Ez az összeírás, majd az egy évszázaddal kés bb, 
1870-ben végzett is feljegyzi a megkérdezettek felekezeti hovatartozását. Val-
lásosság szempontjából más jelleg! kérdéseket nem vizsgál, hiszen a korra 
jellemz  kérdések els sorban ezt az egyszer! adatot igényelték (római katoli-
kus kontra protestáns egyházak társadalmi rangja, súlya stb.). Az 1949-ben 
végzett felmérés sem kíváncsi többre. A magyar népszámlálások vallási id so-
ra 1949-ben szakadt meg.2 

A vallásosság árnyaltabb, több dimenzió szerinti vizsgálata el ször az 
1970-es évek elejét l kezd d  kutatásokban jelent meg. Kezdetben ez az „Ön 
vallásosnak mondja magát” kérdés megjelenését jelentette, amelyre igennel 
vagy nemmel lehetett felelni. 1972-ben szerepelt el ször ez a kérdés a Magyar 
Közvéleménykutató Intézet kérd íveiben, és ekkortól változatlan formában 
fordul el . 1978-tól egy öt választ lehet vé tev  skálát is alkalmaztak. („Vallá-
sos vagyok, az egyház tanítását követem”, „Vallásos vagyok a magam módján”, 
„Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e, vagy sem”, „Nem vagyok 
vallásos”, „Más a meggy z désem”.) E skála alapján az Intézet több felmérést 
is végzett.3 

                                                 
2 Népszámlálás 2001. Központi Statisztikai Hivatal, 5. kötet: Vallás, felekezet. Össze-

foglaló és módszertani megjegyzések. 
http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/05/05_modsz.html (Megtekintés id -
pontja: 2009.04.14.) 

3 A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggy z dés, 
fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredménye-
inek feltárása, összegzése Magyarországon – Szakmai beszámoló. MTA Politikai 
Tudományok Intézete, 2008. január, 27. (továbbiakban: MTA-PTI Szakmai beszá-
moló). 
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Ezek a kérdésfeltevések, illetve válaszadási lehet ségek már önma-
gukban is tükrözik a II. világháború után végbement társadalmi változáso-
kat, a megváltozott világnézeti, ideológiai viszonyokat, valamint az egyház-
nak a fennálló rendszer által megállapított szerepében bekövetkezett 
változásokat. A választható válaszok lesz!kítik, illetve el látják az egyház 
és vallás értelmezését, keveset tör dve az egyház és a vallásos ember önér-
telmezésével. 

További kételyeket ébreszt e felmérések kapcsán, hogy a vallásosság 
felvállalása nem volt semleges hatású, hiszen a vallásgyakorlásnak akár 
csak a kérdez biztossal szembeni felvállalása konkrét hátrányos következ-
ményekkel járhatott a válaszadó tanulmányai vagy szakmai el menetele 
tekintetében.4 

A magyar vallásszociológia legfontosabb kérdésfeltevései és kutatási 
eredményei a rendszerváltás utáni években születtek, amikorra igen szer-
teágazóvá vált ez a kutatási téma.5 

A felmérések körében mérföldk nek számított az a KSH megbízásából 
készített kutatás, mely Harcsa István és Tomka Miklós vezetésével készült 
1992-93-ban. Ez a rétegz dés- és mobilitás vizsgálat fókuszba helyezte „a 
felekezeti hovatartozás vándorlásra való hatását, házasságon belül való 
megjelenését, a családi háttér iskolázottságra való hatását, valamint a val-
lásgyakorlás és a társadalmi mobilitás kapcsolatát vizsgálták”.6 A rendszer-
váltás után ez volt az els  olyan átfogó, széleskör! vizsgálat, amelyb l hite-
les adatokat nyerhettek a kutatók, és akár a hivatalos szervek is a felekezeti 
megoszlásról, vallásgyakorlásról, ezek változásairól, valamint a változást 
befolyásoló tényez kr l.7 

A teljes társadalomra kiszélesítette az információszerzést az a feleke-
zeti hovatartozással kapcsolatos kérdés, mely része volt a 2001-es nép-
számlálásnak. Bár nem volt kötelez  a válaszadás, az összeírtak kilencti-
zede – több mint 9 millió személy – érdemben felelt a kérdésre: 74% (7 
millió 600 ezer f ) megjelölt valamilyen egyházat, felekezetet, további 15% 
pedig egyházhoz, felekezethez nem tartozónak vallotta magát. Ennek jelen-
t ségét tovább növeli, hogy 1949 óta ez az els  átfogó adat a magyar társa-
dalom felekezeti megoszlásáról. Eltérés volt azonban a korábbi népszámlá-
lásokhoz képest abban, hogy ezúttal egyetlen vallás neve sem szerepelt 
el nyomtatott válaszlehet ségként,8 és a kérdés nem hivatalos, dokumen-
tálható felekezeti hovatartozásra, hanem a válaszadó önbesorolására vo-
natkozott.9 

                                                 
4 Rosta Gergely: „A magyarországi vallási változás életkori aspektusai”, in: Úton – 

Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére. Heged!s Rita-Révay Edit (szerk.). Szeged, 
2007. 298. 

5 A vallásszociológiával foglalkozó kutatók, egyetemi m!helyek és intézetek rövid is-
mertetését lásd MTA-PTI Szakmai beszámoló, 2008. január, 28-31. 

6 MTA-PTI Szakmai beszámoló, 33. 
7 Uo. 
8 5. Vallás, felekezet. uo. 
9 Népszámlálás 2001. Központi Statisztikai Hivatal, 26. kötet: A népesség adatai ki-

emelt vallások, felekezetek szerint. „Bevezet ”. 
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A népszámlálás eredményeit összesít  kötetek között találkozunk olyan-
nal, amely árnyalja a vallásosságról nyert képet, és információkat nyújt a csa-
ládok és a vallásosság strukturális összefüggéseir l, ezen belül a párkapcsolat-
ban él k és a gyermeküket egyedül nevel  szül k vallási, felekezeti 
összetételér l, a gyermekek és szüleik vallásának kapcsolatáról, a családban 
él  gyermekek számának és a szül  vallásának összefüggéseir l.10 

A népszámlálástól eltér  okkal és célzattal több olyan szignifikáns felmé-
rés készült, mely eredményeiben érdekes lehet a református egyház számára, 
illetve jelent sséggel bír a magyarországi vallásszociológiai kép megrajzolásá-
ban, annak ellenére, hogy nem feltétlenül vallási, vallásszociológiai felmérések 
ezek. A Tárki-Omnibusz havi rendszerességgel készített felmérései például 
szocio-demográfiai háttérváltozóként tartalmaznak a vallásosságra vonatkozó 
kérdéseket is.11 A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet politikai, 
jogi, társadalmi, gazdasági intézmények és fegyveres testületek társadalmi 
megbecsültségének vizsgálata során talál megfontolásra érdemes adatokat az 
egyházakról a magyar társadalom két kritikus id pontjában: a 2006-os válasz-
tások12, illetve a 2009-es gazdasági válsághelyzet kialakulása13 után. 

A Tárki Háztartás Monitor 1998-ban indított vizsgálatsorozatának 
középpontjában a munkaer piac és a jövedelmek témái állnak, de sok más 
ezekhez kapcsolódó faktor vizsgálata mellett figyelmet szentel a vallási hova-
tartozásnak is. A vallásosság alakulását többnyire a következ  három indikátor 
alapján kíséri figyelemmel: a felekezethez való tartozás (keresztelés/bejegyzés 
alapján), az istenhit típusa öt itemes14 önbesorolás alapján, valamint az isten-
tiszteleteken való részvétel gyakorisága.15 

                                                                                                                     
http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/26/26_bev.pdf (Megtekintés id pontja: 
2009.04.14.) A 2011-es népszámlálás kérdései között a tervek szerint nem szerepel 
felekezeti hovatartozásra vonatkozó. A szocialista politikai érvelés szerint az egyhá-
zakkal kapcsolatban nincs olyan állami feladat, amely indokolttá tenné az ilyen ada-
tok ismeretét. 

10 Népszámlálás 2001. Központi Statisztikai Hivatal, 27. kötet: Család és vallás. „Beve-
zet ”. http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/27/27_bev.pdf (Megtekintés id -
pontja: 2009.04.14.) 

11 A 2003. január-július közötti és szeptemberi adatokat elemzi Heged!s Rita: „Újabb 
adatok a magyar »egyházias vallásosság« társadalmi megjelenésér l”, in: Heged!s 
R.-Révay E. (szerk.): i.m. 283-296; a 2004. január-október közötti adatokat elemzi 
Rosta G.: i.m. 297-309.; a 2006-os adatokat elemzi Barna Zsófia: „A vallásosság és a 
szubjektív életmin ség”, in: Az életmin ség feltételei. Utasi Ágnes (szerk.). MTA Po-
litikai Tudományok Intézete, 2007.  116-136. 

12 „Az intézmények iránti bizalom Magyarországon – Elemzés az elmúlt 12 hónap ada-
tai alapján”, 2006. október 27. Forrás: Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet. 
http://www.median.hu/object.0FE03EBF-774C-4A7A-8D80-232BDF5414A2.ivy 
(Megtekintés id pontja: 2009.07.28.) 

13 „A jó szándékukat nem, de a szakértelmüket elismerjük - Gazdasági intézmények 
iránti bizalom a válság idején”, 2009. július 24. Forrás: Medián Közvélemény- és Pi-
ackutató Intézet.  http://www.median.hu/object.0a0e56fc-dc8b-4f8c-97d9-
8b8a7362cbab.ivy (Megtekintés id pontja: 2009.07.28.) 

14 „Mindig is hív , vallásos ember voltam”; „Régebben nem voltam vallásos ember, de 
most az vagyok”; „Valamikor (fiatalabb koromban) hív , vallásos ember voltam, de 
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A felmérések sajátos csoportját alkotják az ifjúságkutatások, melyek je-
lent sége nem csupán abban áll, hogy a társadalom egy szeletét vizsgálja köze-
lebbr l, hanem a jöv be is mutat, prognosztikus jellege er s. Az els  ilyen 
felmérést 1987-ben készítette a KISZ Ifjúság- és Közvéleménykutató Csoport-
ja, itt a megkérdezettek a 14-29 éves korosztályt reprezentálták egy 995 f s 
mintával. Ugyanerre a célcsoportra irányult az Ifjúság 2000, Ifjúság 2004 
és Ifjúság 2008 nagymintás ifjúságkutatás, amely mindhárom alkalommal 
8-8000 fiatal bevonásával készült 15-29 évesek körében, és sok más kérdés 
között a vallásosságot is kutatta. 2005-ben Tomka Miklós az 1987-es felmérés 
kulcskérdéseit megismételve folytatott további kutatásokat.16 Ezekb l a felmé-
résekb l a kutatók képet alkothattak a hazai ifjúság hitér l, vallásgyakorlási 
szokásairól, és megvizsgálhatták, hogy a magyar fiatalság milyen módon és 
mértékben szekularizált. 

 
II.2. Magyar vonatkozású nemzetközi kutatások 

A magyarországi vallásszociológiai kép szempontjából nem csak azok a 
kutatások fontosak, amelyek Magyarországon indultak és mentek végbe, ha-
nem több olyan nemzetközi kutatás részeként is mérték a magyar lakosságot, 
melyek egyfel l összehasonlítási lehet ségeket, támpontokat jelentenek a töb-
bi európai országhoz képest, másfel l pedig sajátos kérdésfelvetéseikkel, felte-
véseikkel árnyalják a magyarországi helyzetképet. Külön értékessé teszi ezeket 
a felméréseket azok ismételt adatfelvétele.  

A European Values Survey (EVS, Európai Értékrend Vizsgálat) pél-
dául négy17 alkalommal került lekérdezésre: 1981-ben, 1991-ben, 1999/2000-
ben és 2008-ban. A negyedik forduló kiértékelése és az eredmények publiká-
lása 2009-2010-ben kerülnek el ször a nyilvánosság elé.18 A kutatás célja az 
európai társadalmi intézmények és uralkodó életformák mögött húzódó társa-
dalmi értékek (ezen belül a keresztyénség, ennek hiányában más szellemi 
áramlatok) feltárása volt.19 A kérd ívek vallásosságra vonatkozó részei rákér-
deztek többek között a felekezethez tartozásra, a vallási neveltetetésre, az egy-
házi szertartások látogatásának gyakoriságára, a saját egyházról és annak né-
zeteir l alkotott véleményre, az istenhitre, a különböz  hittartalmakra 

                                                                                                                     
most már nem vagyok az”; „Sosem voltam vallásos, hív  ember, ma sem vagyok az”; 
„egyéb”. 

15 Forrás: TÁRKI – Társadalomkutatás – Háztartás Monitor 
http://www.tarki.hu/hu/research/hm/index.html (Megtekintés id pontja: 
2009.04.22)  

16 Tomka Miklós: „Az ifjúsági vallásosság három évtizede”, in: Vallás és társadalom 
Magyarországon. Tomka Miklós (szerk.). Budapest-Piliscsaba, Loisir Kft. 2006. 
270. 

17 MTA-PTI Szakmai beszámoló, 32. Az EVS hivatalos honlapja ugyanakkor nem említi 
Magyarországot az els  hullám résztvev  országai között: 
(http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/surveys/survey-
1981/participatingcountries/; megtekintés ideje: 2009.07.28.)  

18 http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/surveys/survey-2008/wheretogetthedata/ 
(Megtekintés ideje: 2009.07.28.) 

19 Wilhelmus Antonius Arts, Loek Halman (szerk.): European values at the turn of the 
millennium. BRILL, 2004. 10. 
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(például pokolban, mennyben, lélekvándorlásban való hit), a vallásnak a kér-
dezett életében betöltött fontosságára.20 Ez lehet vé teszi a vallásosság árnyalt 
megközelítését, s t áttételesen fölveti a vallásosság értelmezésének definíciós 
problémáit is. 

Az Aufbruch/New Departures kutatás tíz kelet-közép-európai volt 
szocialista ország vallási és egyházi változásait, a keresztyén egyházaknak a 
kommunizmus el tti és utáni társadalmi helyzetét elemezte. Els  lépésként 
1997-98 folyamán egy országonkénti kérd íves, illetve interjú jelleg! adatfel-
vétel készült. Tíz évvel kés bb, 2007-ben még több ország bevonásával folyta-
tódott a kutatás, melynek egyik f  kérdése az volt, hogy az egyházias vallásos-
ság csökkenése jellemzi-e az adott országot, illetve régiót vagy sem. A minta 
valamennyi ország esetében a 18 éven felüli népességet reprezentálja. A cél az 
úgynevezett komplex vallásossági mutató meghatározása volt. E mutató defi-
niálásával és alkalmazásával a kutatók els dleges szándéka az volt, hogy a 
vallásosság mérésére szolgáló korábbi indikátoroknál árnyaltabb, összetettebb 
mércét használjanak. 21 

Az „Aufbruch” kutatáshoz kapcsolódik a Szegedi Egyetem által koordinált 
REVACERN (Religions and Values – Central and Eastern European Rese-
arch Network) projekt, melynek célja az, hogy megteremtse az érték- és val-
láskutatás kelet- és közép-európai keretét egy megfelel  kutatói hálózat létre-
hozásával. A 2007-2009 között zajló multidiszciplináris kutatásban az 
intézményi, kulturális és politikai dimenziókra helyez dik a hangsúly. Vizsgál-
ták az értékrend és vallás szerepét az oktatásban, a vallás és nemzeti-etnikai 
identitás viszonyát, a vallás és a civil szervezetek szociális tevékenységei között 
fennálló összefüggéseket. Kutatták még többek között az új vallási jelensége-
ket, de a vallási megújulás és vallási ortodoxia kérdéseit is.22 

1997/99-ben a Religious and Moral Pluralism (RAMP) kutatásait is 
lefolytatták hazánkban. Az erkölcsi és vallási fejl déssel kapcsolatos hipotézi-
sekben a kutatás a Kohlberg-féle erkölcsi fejl déselméletre támaszkodott.23 A 
felmérés az akkori vallásos gyakorlatra és hitre vonatkozóan megállapította, 
hogy a hazai lakosság körében létezik egy igen széles „kulturálisan vallásos” 
réteg, amelynek hite bizonytalan, ritka a vallásgyakorlata, és az általa vallott 
nézetek a vallásos elemek szabad összeválogatásából állnak.24 

Az International Social Survey Programme (ISSP) olyan nemzet-
közi összefogás, amely arra törekszik, hogy a vizsgált országokban egységes 
kutatásokat végezzenek. Minden évben különböz  témákban készítenek fel-
mérést: 1991-ben, 1998-ban és 2008-ban a vallás témában folyt a kutatás. Az 
újabb felmérések mindig a korábbi részleges megismétléséb l állnak. A kuta-

                                                 
20 MTA-PTI Szakmai beszámoló, 32.; Földvári Mónika, „A vallásosság és típusai a mai 

magyar társadalom generációiban”, Szociológiai Szemle 2003/4: 21. 
21 Máté-Tóth András – Sarnyai Csaba Máté: „Egyházak a rendszerváltó Kelet-Közép-

Európában - Egy nemzetközi vizsgálat tapasztalatai, különös tekintettel Magyaror-
szágra, Szlovákiára és Ukrajnára”, in: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Balogh 
Margit (szerk.). Budapest, Kossuth, 2008. 355-356. 

22 MTA-PTI Szakmai beszámoló, 32.; hivatalos honlap: www.revacern.eu  
23 W. A. Arts, L. Halman: i.m. 8. 
24 MTA-PTI Szakmai beszámoló, 32. 
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tások f ként annak hátterét és körülményeit vizsgálták, hogy miért szakadnak 
el egyre inkább az egyének a hagyományos vallásosságtól.25 Az ISSP-ban ma-
gyar részr l a TÁRKI vesz részt, sajtóközleményben már megjelent a 2008-as 
felmérés rövid értékelése.26 

A Standard Eurobarometer (Közvéleménykutatás az EU-ban) 
az Európai Bizottság által 1973-ban létrehozott közvéleménykutatási program. 
Az évente kétszer elvégzett felmérések néhány kivételt l eltekintve tagorszá-
gonként 1000 f vel készített személyes interjún alapszanak. A felmérések 
eredményeit összevont, illetve nemzeti jelentések formájában teszik közzé. A 
valláshoz való viszony vizsgálata pusztán egyetlen szempont a sok közül, a 
kérdések pedig évr l évre változnak.27 A Standard Eurobarometert kiegészítik 
tematikus tanulmányok, (Special Eurobarometer), melyek egyike többek 
között az európai vallásosság kérdésével is foglalkozott.28 

 
III. Vallásosság típusai – értelmezési és besorolási kísérletek 

A vallásosság kérdéseinek és dimenzióinak vizsgálatakor alapvet en 
meghatározó, hogy a felmérés mit tekint vallásosságnak, illetve hogyan diffe-
renciálja a válaszokat. A kérdések feltevését ugyanis már önmagában megha-
tározza a kérdez (k) prekoncepciója a vallás értelmezését, definiálhatóságát 
és/vagy definícióját tekintve. Ezek alapján Tomka már a hetvenes években 
három csoportba sorolja a vallásosság mérésének kezdeti lépéseit. Az els  
csoportba az önbesoroláson alapuló mérések tartoznak, amelynek hátránya, 
hogy nem adható pontos válasz arra a kérdésre, mit tekint a válaszadó vallá-
sosságnak, illetve véleményét milyen elvárások mentén fogalmazza meg. A 
második csoportba tartozó felmérések feltételezik az egyház és a vallásosság 
azonosságát, a vallásosság mértéke tehát ebben az esetben az egyházzal való 
azonosulás. Ez a felmérési mód könnyen elemezhet  változókat eredményez, 
viszont az intézményekt l eltávolodó vallásosságot vallástalanságnak tekinti. 
A harmadik csoport a vallásosságot a hittel azonosítja, bizonytalan vizekre 
evezve ezáltal, hiszen így definiálnia kell a hitet, és nem méri a vallásosság 
egyéb területeit.29  

                                                 
25 Uo. 
26Gérecz Balázs Imre: „Átalakuló vallásosság”, Forrás: TÁRKI. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2009/kitekint/20090410.html#top; (Megtekintés 
ideje: 2009.04.22.); Ua: „Vallásosság – generációs metszetben”, Forrás: TÁRKI. 
http://www.tarki.hu/hu/news/2009/kitekint/20090417.html#top (Megtekintés 
ideje: 2009.04.22.)  

27 http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm (Megtekintés ideje: 
2009.04.24.) 

28 Social Values, Science and Technology – Special Eurobarometer 225. European 
Commission, 2005. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm (Megtekintés ide-
je: 2009.04.24.) 

29 A vallásosság dimenzióiról ld. b vebben Rosta Gergely: „A vallásosság dimenziói és 
típusai”, in: A hitr l. Bánlaky Éva, Karczub Gyula (szerk.). Budapest, Faludi Ferenc 
Akadémia, 2000. 95-106. Rosta ismertetéséb l ugyanakkor kimarad a Szántó János 
által alkalmazott négy dimenzió: vallásos identifikáció (mennyire tartja magát vallá-
sosnak), intézményes vallási aktivitás (templomba, istentiszteletre járás), személyes 



Rácsok Gabriella 
 

 

146 Sárospataki Füzetek 

A vallásosságot vizsgáló felmérésekben nem elhanyagolható tényez  a 
vizsgált ország kultúrája, általános értékrendje, valláshoz, egyházhoz való 
viszonya. Éppen ezért lényeges, hogy legalább vázlatosan elhelyezzük Magyar-
országot az ország kultúrájának vallási dimenziója szempontjából. Ebben jó 
támpontot ad az Aufbruch I. kutatás, amely a vizsgált országokat három köny-
nyen értelmezhet  csoportba sorolja ebb l a szempontból. E felmérés szerint 
léteznek egyháziasan, azaz hagyományos kritériumok mentén vallásos kul-
túrák, melyekben a vallás alapvet en befolyásolja a társadalom kultúráját a 
történelemben és jelenben egyaránt. Ide tartozik többek között Lengyelország, 
Románia, és bizonyos mértékben Szlovákia is. A második csoportot 
kultúrvallási csoportnak nevezi a felmérés, az ide sorolható országokban, 
többek között Szlovéniában, Ukrajnában és Magyarországon is, kiegyensúlyo-
zott azok aránya, akik magukat inkább vagy nagyon er sen vallásosnak, illetve 
alig vagy egyáltalán nem vallásosnak tekintik, ezért amikor a politikai, állam-
közi vagy vallásszabadságot érint  téma kapcsán a vallás kérdése fölmerül, az 
er sen megosztja a társadalmat. A harmadik csoportba az ateizáló kultúrájú 
országok tartoznak, mint Csehország vagy Kelet-Németország (az egykori 
NDK). Ezek társadalma a vallást érint  kérdésekben éppúgy csak csekély mér-
tékben polarizált, mint az els  csoport tagjaié, csak ellenkez  okból.30 

A vallásosság szempontjából ezek alapján Magyarországon két pólust il-
lenék megkülönböztetni, mégpedig a vallásosak és nem vallásosak csoportját. 
A kutatások alapján azonban három típus különböztethet  meg. Tomka defi-
níciószer!en foglalja össze a tájékozódási pontokat: 

 
A modern társadalmak világnézeti elrendez désének fontos sajátossága, 
hogy a mez ny három kristályosodási pont szerint rendez dik, továbbá hogy 
ezek nem egy kontinuum mentén helyezkednek el, s végül, hogy a három 
gócnak megfelel en három, empirikusan is elkülöníthet  világnézeti típus 
áll szemben egymással. A jelenség egyaránt érvényes a nyugati és a volt szo-
cialista társadalmakra s Magyarországon külön is empirikus bizonyítást 
nyert.31 
 
Az egyházias csoportba azokat sorolja, akik bizonyos hagyományeleme-

ket tartanak csupán fontosnak, magától az egyháztól azonban gyakran tudato-
san elhatárolódnak, vallásosságukból semmilyen felel sségvállalás nem kö-
vetkezik. Ennek a csoportnak lényegéhez tartozik a hagyomány rzés és az 
egyházi tanítások  rzése; az egyházi kultúra és hagyományok, valamint az 
egyéb profán hagyományok párhuzamos ápolása, mégpedig gyülekezetekben, 
egyházközségekben, egyházi szervezetben intézményesülve. Ez a réteg a rend-
szerváltást követ en a hagyományok felélesztésével és a helyi önszervez dés 
megindulásával együtt er södött. A második csoport tagjai  a maguk módján 
vallásosak, az egyházhoz mint intézményhez köt dnek, egyházi részvételük 

                                                                                                                     
vallási aktivitás (imádkozás gyakorisága), Istenhit (mennyire hisz Istenben). Ld. 
Szántó János: „A vallási mobilitás dimenziói és társadalmi vonatkozásai”, in: Vallá-
sosság egy szekularizált társadalomban. Szántó J. (szerk.). Budapest, Új Mandá-
tum, 1998. 

30 Máté-Tóth A. – Sarnyai Cs. M. i.m. 356. 
31 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 76.  
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azonban személytelen. Egyénileg definiált vallásukban az Istent, istent, termé-
szetfelettit bizonyos módon, meghatározott technikák vagy cselekvések által 
kvázi saját irányításuk alatt tartják. Vallásos elképzeléseik gyakran keverednek 
tudományos vagy pszeudo-tudományos elemekkel, babonákkal. Vallásosságuk 
kikristályosodási pontjai inkább konkrét személyek, helyek és technikák, 
semmint intézmények. A harmadik típus a nem-vallásosság, amelynek lénye-
ge nem a vallásellenesség, hanem az a meggy z dés, hogy az életben vallás 
nélkül is kit!n en lehet boldogulni.32 

Ezt a hárompólusú felállást támasztják alá az ISSP 1991, RAMP 1997 és 
EVS 1999 kutatások eredményei is Magyarországon. A nem vallásos és egyhá-
ziasan keresztyén csoporton kívül kirajzolódik egy kulturálisan keresztyén 
típus is, amely ritka vallásgyakorlattal, bizonytalan hittel és a vallási elemek 
szabad válogatásával jellemezhet . EVS 1999 eredményeib l egyértelm!, hogy 
ezek a típusok konkrét, értékrendileg is különböz  csoportokat jelentenek.33 

Heged!s Rita célszer!nek tartja az egyháziasan vallásosokat további négy 
alcsoportba sorolni a templomba járási gyakoriságok alapján. Ennek megfele-
l en léteznek maguk módján egyháziasak (olyan maguk módján vallásosok, 
akik legalább hetente templomba járnak); vallásos passzívak (olyan, magukat 
az egyház tanítása szerint vallásosnak min sít k, akik soha vagy gyakorlatilag 
soha nem járnak templomba); nem buzgó egyháziasak (olyan egyháziasan 
vallásosok, akik viszonylag ritkán, 2-3 hetente-havonta járnak templomba); és 
végül az egyházias mag (legalább hetente templomba járó, az egyház tanítása 
szerint vallásosok).34 
 
IV. A vallásosság típusai az adatok tükrében 
 
IV.1. Egyházias vallásosság 

Az egyházias vallásosságra vonatkozó arányszámok, amelyek országos 
reprezentatív minták alapján nyert adatokból származnak kis mérték! növe-
kedést mutatnak 1980 és 1994 között.35 

 
 
 

1980 10,6% Magyar Közvéleménykutató Intézet 
1986 12,0% Magyar Közvéleménykutató Intézet 
1991 16,0% Tárki-E 
1994 16,3% ISSP-Család 

 
 
Az Aufbruch I. és II összevetéséb l az látható, hogy minden korosztály-

ban csökkent a magukat vallásosnak mondók és a templomba járók aránya 
Magyarországon: 

                                                 
32 Ua. 76-77. 
33 Földvári Mónika, „Gondolatok és adatok a vallásosság alakulásáról”, in: Heged!s R.-

Révay E. (szerk.). i.m. 276. 
34 Heged!s R. i.m. 286. 
35 Földvári M.: „Gondolatok…”, 275. 
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 1997 2007 

„Nagyon vallásos” 20% 15% 
„Rendszeresen templomba járók” 26,5% 19% 
„Sosem mennek templomba” 30% 35% 

 
Ugyanebb l az összehasonlításból az is kiderül, hogy n tt azoknak a szá-

ma, akik szerint a vallásosság megköveteli az aktív részvételt az egyházközség 
vagy a gyülekezet életében. Tomka Miklós szerint feltételezhet , hogy 1997-
ben, az el z  vizsgálat idején még a rendszerváltás utáni hangulat „feldobta a 
vallásosságot”, 2007-re ez a hangulat elpárolgott. 36 

Az Aufbruch I. további adatokkal szolgál az egyházias vallásosságra néz-
ve.37 

 
Egyháztag 97,2% 
Vallását rendszeresen gyakorolja 12-13% 
Templomba ritkán jár, de gyermekét egyházi keretek közt vallásos-

nak szeretné nevelni 
19% 

 
A Tárki Omnibusz 2003 adatai alapján Heged!s elemzése szintén árnyal-

ja az egyháziasan vallásosok körét, négy csoportot különböztetve meg: 
 

Maguk módján egyháziasak 11,2% 
Vallásosan passzívak 29,7% 
Nem buzgó egyháziasak 16% 
Egyházias mag 43,1% 

 
Jellemz , hogy ez a négy csoport együttesen a válaszadók 16,6%-át teszi 

ki, vagyis jóval tágabb körr l van itt szó, mint a rendszeres, hetente templom-
ba járóké, akik összesen a válaszadók 9,2%-át alkotják.38 

A Tárki Monitor ismételt felmérései szerint is 10% körül van az egyház 
tanítása szerint vallásosak aránya:39 

2003 12,68 % 
2005 11,72 % 
2007 11,74 % 

Legalább havi rendszerességgel szintén a népesség kb. 10%-a vesz részt 
istentiszteleteken. Lényeges, hogy itt nem ugyanarról a 10%-ról van szó, bár az 
egyezés viszonylag magas, 60% körüli,40 vagyis a magukat egyháziasan vallá-
sosnak mondók kb. 60%-a vesz részt legalább havi rendszerességgel istentisz-

                                                 
36 Czene Gábor: „Teret veszít a vallás Magyarországon”, Népszabadság Online, 

2008.10.08. 
37 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 72. 
38 Heged!s R. i.m. 291. 
39 Keller Tamás: „Lét és tudat: társadalmi helyzet, attit!dök – vallásosság”, in: Köz, 

teher, elosztás – Tárki Monitor jelentések 2008. Szivós Péter – Tóth István György 
(szerk.). Budapest, TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., 2008. március, 233. 13.1 
táblázat: A vallásosság néhány jelz s számának alakulása 2003 és 2007 között. 

40 Keller T. i.m. 221-222. 
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teleten. Ezt az eredményt er sítik meg az  Aufbruch I. adatai, amely 62,3%-ra 
teszi az „egyházias” csoportban azok arányát, akik legalább hetente járnak 
templomba.41 

A TÁRKI 2007-ben a Háztartások életpályája vizsgálatának keretében 
felkereste azokat, akiket 1992-ben a Magyar Háztartás Panel vizsgálat kereté-
ben kérdezett, így próbálta nyomon követni, hogy mi történt az 1992-ben val-
lásos emberekkel. A vallásosságot kizárólag az istentiszteleten való részvétel 
alapján definiálták: azt tekintették vallásosnak, akik legalább havi rendszeres-
séggel vesz részt istentiszteleten. Az 1992-ben nem vallásosaknak a dönt  
többsége (93,7%) továbbra sem volt vallásos 2007-ben. Akik viszont 1992-ben 
vallásosak voltak, csak mintegy felük, 51,4%-uk maradt vallásos 2007-re.42 

Más szempont szerint vizsgálódott a Szonda Ipsos közvéleménykutatása 
2009. április elején telefonos módszerrel. 1000 f s mintára kivetítve a vála-
szok szerint a lakosság 35%-a számára a húsvét mindenekel tt egyházi ünnep, 
amikor Jézus Krisztus keresztre feszítésére és feltámadására emlékeznek. 
Különösen az id sebb korosztályok és a falvakban él k körében telít dik a 
húsvét ezzel a tartalommal (40%). A megkérdezettek 39%-a húsvétkor elmegy 
valamilyen egyházi szertartásra. Ez f képpen a falvakban gyakori, ahol min-
den második ott lakó részt vesz misén vagy istentiszteleten. Az id s emberek 
körében is nagymértékben (47%) jellemz , hogy ebben a formában emlékez-
nek Jézus feltámadására.43 

 
IV.2. Nem egyházias/maga módján vallásosság 
A maguk módján vallásosok csoportjára f ként az egyházzal való kapcsolat 
hiánya jellemz : 

Legalább hetente jár templomba 9%44 
Egyháztagnak tartja magát 68,8%45 
Csak keresztelés, esküv  vagy temetés alkalmával veszik fel a kap-
csolatot egyházzal 

36%46 

 A maguk módján vallásosak száma egyértelm! növekedést mutat 1980 és 
1994 között: 47 
 

1980 40,9 % 
1986 47,7 % 
1991 52,8 % 
1994 54,3 % 

                                                 
41 Tomka M.: Modernizáció és a vallási rendszer kialakulása”, in: Tomka M. (szerk.) 

i.m. 25. 
42 Keller T. i.m. 222. Ennek a tendenciának az értékelésében érdemes figyelembe venni 

Heged!s Rita alcsoportjait az „egyházias” vallásosságon belül, különösen a „vallásos 
passzívak” kategóriáját. 

43 Závecz Tibor: „Egyházi és családi ünnep a húsvét”, 2009.04.06. Forrás: Ipsos Média-
, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. http://www.szondaipsos.hu/site/egyh-zi-s-
csal-di-nnep-a-h-sv-t/ (Megtekintés id pontja: 2009.04.22.)  

44 Tomka M.: „Modernizáció…”, 25. 
45 Uo. 
46 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 72. 
47 Földvári M.: „Gondolatok…”, 275. 
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A „maga módján vallásosság” térnyerésének minden bizonnyal kedvezett 

a rendszerváltás által hozott vallásszabadság, hiszen a bizonytalanok vagy nem 
vallásosok nagyobb lehet séget kaptak a számukra megfelel  valláselemek 
válogatására.48 

A Tárki Monitor (2003, 2005, 2007) felmérések szerint a maga módján 
vallásosak aránya nem változott jelent sen 2000 után:49 

 
2003 53,66 % 
2005 55,26 % 
2007 53,48 % 

 
Ha összeadjuk a két típusú vallásosság százalékadatait, azt látjuk, hogy a 

21. sz. elején a magyar lakosság több mint 3/5-e tartja magát valamilyen mó-
don vallásosnak. 

 
IV.3. Vallástalanok vagy nem vallásosak 

Harmadik csoport a kifejezetten nem vallásosaké. Rájuk jellemz , hogy ez 
a nagyjából 30% kifejezetten vallás nélkül nevel dött, a vallásnak önmaga 
számára értelmét, hasznát nem látja, a vallással szemben egészében inkább 
semleges, semmint ellenséges. Közülük a vallással kifejezetten szemben álló, 
ateista: 3-4%.50 

Az Aufbruch I. és II. összevetéséb l kiderül, hogy bár a nem vallásosak 
aránya idehaza változatlan (30% körül mozog), körükben az elmúlt évtizedben 
lényegesen többen lettek azok, akik „nagyon nem” vallásosak.51 A Tárki Moni-
tor felmérései ismét ezt a változatlanságot mutatják:52 

 
2003 29,54 % 
2005 28,33 % 
2007 29,07 % 

 
V. Szekularizáció 

Amikor a vallásosságról nem pillanatnyi képet kívánunk alkotni, hanem 
tendenciákat, változásokat keresünk, hamar beleütközünk a szekularizáció 
fogalmába, amelyet gyakran nem árnyaltan, hanem homályosan megrajzolt 
definícióként használnak, fekete fellegeket festve általa a magyarországi vagy 
európai vallásosság és egyházi élet egére. Sokszor megfogalmazott és idézett az 
a tétel, hogy Magyarországon a vallás össztársadalmi szerepe megsz!nt, ez 
pedig gyakran leegyszer!sített konzekvenciák levonásához tereli az avatatlan 
vizsgálódót. Már az az egyszer! fölfedezés is nagyban árnyalja azonban a ké-
pet, hogy bár az egyházias vallásosság napjainkban stagnál, a fiatal, városi 
rétegek körében mégis valamelyest terjedni látszik – ahogyan azt majd látni 

                                                 
48 Ua. 279. 
49 Keller T. i.m. 233. 13.1 táblázat. 
50 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 72. 
51 Czene G. i.m. 
52 Keller T. i.m. uo. 
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fogjuk. A maga módján vallásosak száma sem csökken, de fontos számításba 
venni olyan meghatározó tényez ket is, mint hogy a magyar társadalom öreg-
szik, és visszaszorulóban van a falusi életforma. Kérdéses tehát, hogy az ellen-
tétes hatások hova vezetnek.53 

Ha közelebbr l megvizsgáljuk a szekularizáció fogalmához általában kap-
csolt tendenciákat, nem egyértelm! vagy egyvektorú változásokat találunk. 
Vizsgálták (WVS 1995) például a vallásosnak neveltek arányát több európai 
társadalomban. A 65 évesek és id sebbek nemzedékében Magyarországot még 
csak Lengyelország és Horvátország el zi meg. A 45-64 évesek esetében már 
Románia, Szlovákia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Litvánia és Moldova is 
Magyarország elé kerül. A 25-44 éves nemzedékb l pedig már Macedóniában, 
Albániában és Szerbiában is többen kaptak vallásos nevelést, mint hazánkban. 
Ezzel párhuzamosan a templomba járási arányok hirtelen csökkentek az 1950-
es évek elején (visszaemlékezések alapján, ISSP 1998), amikor kibontakozott a 
kommunista totalitarizmus.54 

A kommunista diktatúrára jellemz  volt az er ltetett urbanizáció, amely 
nagyban gyengítette a korábban egységes világképet, mely a vallás rendszeré-
ben helyezte el a társadalmi rendet és a kultúrát, és amelyben a hit és a bel le 
fakadó erkölcsi normák az emberi lét egészét átölelték. Az élet egyes területei 
elkülönültek egymástól, így a vallásosság automatikusan csak a magánéletben 
van jelen, de nem illik bele természetszer!en az élet egyéb területeibe. A 
„kommunista modernizáció” ideológiai alapon, felülr l is kényszeríti a vallá-
sosság csökkentését, „az elvallástalanodás részben a meger szakolt társada-
lom sérüléseinek következménye.”55 Az 1960-as és 1970-es évek nemzetközi 
összehasonlításban is az elvallástalanodás id szaka: „miközben a templomba 
járók aránya ebben a periódusban Nyugat-Európában a korábbi arány felére, 
addig Magyarországon egy nyolcadára esett”.56 Ez azonban a ’70-es évek végén 
megfordulni látszik, amikor is végbemegy egy vallási fellendülés, azóta pedig 
két évtized alatt 5-6%-kal emelkedett a rendszeres vallásgyakorlók és egyházi-
as hív k száma.57 

A szekularizáció olyan értelmezésével szemben, amely a vallásosság és 
egyháziasság térvesztéseként értelmezi e folyamatot, Tomka azt írja, hogy 
mindenképpen kérdéssé kell tenni az egyház és a vallásosság, Európa szem-
pontjából a keresztyénség lényegéb l fakadó szerepét. A klasszikus példaként 
említett, a felvilágosodás óta a társadalmi terek differenciálódásából követke-
z  értékrendbeli, önmeghatározásbeli relativizmus által végbement vallásvesz-

                                                 
53 Földvári M.: „Gondolatok…”, 279. 
54 Tomka M.: „Vallásosság az állami vallásellenességet követ en”, in: Tomka M. 

(szerk.) i.m. 47-49. 
55 Tomka M.: ua. 52. 
56 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 74. 
57 Tomka M.: „Vallásosság az állami vallásellenességet követ en”, 50-53.; Tomka M.: 

„Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 74. Az Aufbruch I. arra is kíváncsi volt, hogy 
mi a társadalom tagjainak véleménye a vallásosság csökkenésér l vagy növekedésé-
r l a megel z  10 évben, illetve hogyan látják a jöv t. A válaszadók 63,3% szerint 
növekedés érzékelhet , 16,5% hanyatlást érzékel, a következ  10 évben pedig 51,2% 
szerint tovább terjed, 20,6% szerint csökkenni fog. Tomka M.: ua. 64. 
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téssel szemben megállapítja, hogy bár az elmúlt két évezredben Európában a 
keresztyénség a társadalmi rend hordozójává vált, és ilyen min ségében való-
ban visszaszorult, „a keresztyénségnek nem az a f  hivatása, hogy a társada-
lomnak struktúrát adjon. A keresztény kultúrára épül  társadalmi berendez-
kedés hanyatlása, az elkötelezett vallásosság kisebbségbe kerülése új helyzet, 
aminek negatívumait és pozitívumait a jöv  dönti majd el: miután láthatóvá 
válik, hogy milyen egyéb szerepre képes a keresztény közösség”.58 

Amennyiben azonban a keresztyénség kultúrát meghatározó és társadal-
mi strukturáló szerepét nézzük, nem szabad elfelejtenünk, hogy a modernizá-
ciós elméletek javarészt a nyugat-európai folyamatok leírására törekszenek, és 
figyelmen kívül hagyják Kelet-Európa sajátos történelmi helyzetét.59 Minimá-
lisan is figyelembe kell ugyanis venni az 1949 és 1989 közötti történelmi, tár-
sadalmi, ideológiai cezúrát, amely lehetetlenné teszi, hogy a 20. és 21. századi 
változásokat töretlen folyamatként értelmezzük. Ha mégis összehasonlítjuk a 
magyarországi elvallástalanodást egyéb országok folyamataival, akkor három 
részletet kell kiemelnünk Tomka szerint.60 

1. A magyarországi elvallástalanodás gyorsabban jelentkezett, mint Nyu-
gat-Európában vagy mint több más volt szocialista országban, ez a fo-
lyamat az elmúlt két évtizedben megállt, a fiatalok körében pedig kis 
mértékben ugyan, de mérhet en a vallási éledés jelei mutatkoznak. 

2. A vallási szocializáció meggyengült, csökkent a családi gyökerezettsége 
és hagyományozottsága is. A vallási éledés inkább fiatal feln ttkori ér-
dekl dés vagy megtérés eredménye. Míg Kelet- és Közép-Kelet-
Európára inkább a feln ttkori megtérések nagyobb aránya jellemz , 
addig Nyugaton ugyanezeket a korosztályokat inkább a vallásvesztés jel-
lemzi. 

3. Az egyház társadalmi szerepének, ill. a keresztyénség kulturális képvi-
seletének és közvetítésének meggyengülése a vallási fogalmak elmosó-
dását eredményezi. Ennek egyik következménye a vallási irracionalitás, 
rendszertelenség és szubjektív önkény terjedése. 

Tomka ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy amíg a vallásosság 
közvetít  rendszere tendenciózusan gyengül, addig a vallásosság társadalmi 
elterjedtsége el bb gyengült, majd ez a gyengülés megállt, s t kisebb er södés 
is tapasztalható f ként a fiatalok és fiatal feln ttek körében. Ez egyfel l gene-
rációs ellentétben mutatkozik meg, másfel l magával vonja a vallási er södés 
eredetének kérdését a közvetít  rendszerek folyamatos gyengülésének fényé-
ben.61 

A korábbi korokhoz képest, amelyek átfogó keretet és szemléletet nyújtot-
tak változatlan és változtathatatlannak t!n  formában az egyéneknek, a mo-
dern kor alapvet  jellemz je, hogy az egyén nem átveszi a társadalmi elvárá-

                                                 
58 Tomka Miklós: „Az ifjúság változó vallása – nemzetközi összehasonlításban”, in: 

Tomka M. (szerk.). i.m. 252-253. 
59 Heged!s azt is kimondja, semmiképpen sem bizonyított a modernizáltság és a szeku-

larizáltság általában vett összefüggése Magyarországra vonatkozóan. Heged!s R. 
i.m. 284. 

60 Tomka Miklós: „Az ifjúság változó vallása…”, 255. 
61 Ua. 259. 
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sokat és megfelel azoknak, hanem az a készsége a legfontosabb, hogy észreve-
gye az újabb és változó elvárásokat, és képes legyen ezekhez igazodni. Az al-
kalmazkodás válik tehát meghatározóvá, nem az állandóhoz való ragaszkodás. 
Ez a folytonos kikényszerített alkalmazkodás az értékeket, erkölcsöt és vallá-
sosságot is érinti. Ez elviekben magába foglalja a vallásra találás lehet ségét is, 
jóllehet ennek ellenkez je sokkal jellemz bb a gyakorlatban.62 Ugyanígy a 
vallás szabad választásával és a vallások közötti szabad választással lehet vé 
válik, hogy az egyéni meggy z dés szintjén a legkülönfélébb dolgok kevered-
jenek, feszítve ezzel a vallásosság szociológiai szempontból egyébként is nehe-
zen meghatározható definícióját.63 

 
VI. Rétegz dés 

Az 1970-es és ’80-as években a kelet-európai szocialista államokban a 
szakmai el rejutás és társadalmi emelkedés a párttagsághoz köt dött, a párt-
tagoktól pedig elvárták a vallástalanságot. Az ideológiai hozzáállás alkalmas-
sági kritériumként szerepelt a fels oktatásba bekerülésnél, vezet i munkakör-
ben stb. Éppen ezért a vallásosság els sorban az alacsony státuszú emberek 
körében: az alacsonyabb m!veltség!ek, kis jövedelm!ek, falun él k, hátrányos 
helyzet!ek között maradt jellemz .64 Ez az  1990-es évekre is igaz volt, olyany-
nyira, hogy a városban él  fiatal és középkorú feln ttek között a vallásukat 
elkötelezetten gyakorló hívek 5-6 százaléknyi kisebbségben voltak.65 

Az ISSP 1998, a RAMP 1998 és az Aufbruch 1998 felmérései egyaránt 
megállapítják a vallásosság életkori struktúrájában érvényesül  változásokat. 
A 60 évesnél id sebbek között a társadalom alsó rétegei a legnagyobb arány-
ban vallásosak, az iskolai végzettség emelkedésével a vallásos emberek aránya 
csökken. A 40 és 59 évesek csoportjában szintén az alacsony végzettség! és 
társadalmi státuszú emberek vallásosak legnagyobb arányban. Legkevésbé 
vallásosak a középfokú végzettség!ek, szakmunkások, érettségizettek, munká-
sok és nem diplomás irodai dolgozók. Náluk még a diplomások körében is 
magasabb a vallásosak aránya. A 40 évnél fiatalabb feln ttek között szintén a 
középfokú végzettség!ek legkevésbé vallásosak, a diplomások között azonban 
jelent sen több a vallásosak aránya, közöttük a vallásosság csökkenése kis 
mérték!. A diplomás rétegben a fiatal feln ttek nagyobb arányban vallásosak, 
mint a középkorúak.66 

Az EVS 1999 a magukat vallásosnak mondók korcsoportonkénti arányát 
rögzíti, ezekkel az adatokkal lép be a magyar társadalom a 21. századba: az 

                                                 
62 Vö.: Nyugat-, ill. Közép-Kelet-Európa, Kelet-Európa különbségét e tekintetben: 

Tomka 2. pont. Az ISSP 1998 vizsgálatai alapján a nyugat-európai tendenciákkal el-
lentétben Kelet-Európában, így Magyarországon is a vallásossá válás jellemz bbé 
vált, és ezzel együtt megváltozott a vallásosság társadalmi bázisa és összetétele. A 
vallásos rétegen belül megn  a fiatalok, fiatal feln ttek és családok aránya. Tomka 
M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 75-76. 

63 Tomka M.: „Az ifjúság változó vallása, 260-263. 
64 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 74. 
65 Tomka M.: „Vallásosság az állami vallásellenességet követ en”, 54-55. 
66 Ua. 55-57. 
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akkor 70 év fölöttiek: 79,8%; 59-70 évesek: 74,5%; 52-60 évesek: 57,7%; 40-
53 évesek: 45,8%; 30-39 évesek: 55,4%; 30 évesnél fiatalabb: 47,9%.67 

A hittartalmak terén változások következtek be: visszaszorultak ugyanis 
(az egyre fiatalabb korosztályok között egyre nagyobb arányban) a hagyomá-
nyos keresztyén vallásosság elemei, és egyre nagyobb teret nyernek az alterna-
tív hittartalmak. Az embereknek ugyanis megmaradt az igényük, hogy a válto-
zó, modern korban is tágabb összefüggésbe helyezzék életüket, életük 
eseményeit.68 Változott-e ez a kép az ezredforduló óta? Tomka akkor így fo-
galmazott: 

 
A társadalom önállóságának visszaszerzése a továbbiakban is nyitva tartja a 
vallási megújulás és újjáépülés lehet ségét. Kérdés, hogy a hív  emberek s 
az egyházak igénybe veszik-e ezt a lehet séget, tudnak-e élni vele? A válasz a 
vallásos emberek társadalmi helyzetének és cselekv képességének is függ-
vénye.69 
 

VI.1. Életkor szerinti megoszlás 
A 2001-es népszámlálás adatai alapján a KSH vizsgálta azok életkori jel-

lemz it, akik nyilatkoztak vallásukról, felekezeti hovatartozásukról. 2001-ben 
a népesség átlagos életkora 39,2 év volt (férfiak 37,1, n k 41,1). Általában jel-
lemz , hogy a vallása, felekezeti hovatartozása kérdésre érdemi választ adók 
átlagos életkora magasabb, mint a népesség egészének, illetve hogy a vallási, 
felekezeti hovatartozásukat vállalók aránya az életkorral párhuzamosan nö-
vekszik, így tehát a népesség átlagos életkoránál a valamilyen valláshoz tarto-
zóké csaknem egy évvel magasabb, a nem tartozik egyházhoz, felekezethez 
választ adóké viszont több mint tíz évvel alacsonyabb. Az egyházhoz tartozók 
között a férfiak és n k között ugyanaz a 4-5% különbség mérhet , mint az 
országos átlag esetében, azok közt azonban, akik nem tartoznak egyházhoz, ez 
a különbség elhanyagolható (férfiak 28,8%, n k 29%).70 

A jelent sebb vallások, felekezetek körében a következ képpen alakul az 
életkori megoszlás alapján felállítható sorrend: legfiatalabbak a görög katoli-
kusok (38,7), akik életkora megfelel az országos átlagnak, két és fél évvel id -
sebbek náluk a római katolikusok (41,2), a reformátusok 42 éves átlagos 
életkorúak, az evangélikusok átlag 44,8 évesek. A történelmi egyházak hívei 
közül a legid sebbek az izraeliták, átlagos életkoruk megközelíti az 53 évet. 
Körükben a legnagyobb a nemek átlagos életkora közötti eltérés is, a férfiak 
átlagosan 48,8, a n k 55,9 évesek, míg a reformátusoknál a férfiak átla-
gosan 39,8, a n k pedig 43,9 évesek.71 

                                                 
67 Földvári M.: „Gondolatok…”, 277. 30.lj. 
68 Ua. 277. 
69 Tomka M.: „Vallásosság az állami vallásellenességet követ en”, 52-53. 
70 Népszámlálás 2001. KSH, 5. kötet: Vallás, felekezet. uo. 
71 Uo. Népszámlálás 2001. KSH, 26. kötet: A népesség adatai kiemelt vallások, feleke-

zetek szerint. 2. Részletes adatok. Táblázatok vallás, felekezet szerint. 2.1 A népesség 
korév és nemek szerint, a nemek aránya. Forrás: 
http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/26/tablak2_t2_1.html (Megtekintés 
id pontja: 2009.04.14.) 
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A korcsoportos adatok nyilvánvalóvá teszik, hogy az id skorúak nagyobb 
arányban vállalták vallásos meggy z désüket: 60 év felett 89%, a 40-59 éves  
korosztályban 78%, a 15-39 éves korosztályban pedig 68%. A magukat vala-
mely történelmi egyházhoz sorolók körében a 60 év feletti korosztály 30%-os 
arányban van jelen, ez alól kivétel az izraelita vallás, akik között 40% ez az 
arány. A felmérés alapján az is megállapítható, hogy az id skorúak között 
f ként a kis településen él k körében magas a vallásosak aránya. A viszonylag 
újonnan alakult kisegyházak vallási csoportjainak korösszetétele a történelmi 
egyházakéitól jelent sen eltér, az el bbiekben sokkal nagyobb arányban talál-
hatók fiatalok. Például az „örök világtörvényt hirdet ” vallásokat követ k kö-
rében az id skorúak aránya a 9%-ot sem érte el. Az egyházhoz, felekezethez 
nem tartozók csoportjára ugyanez az alacsony arány jellemz : mintegy 6%-uk 
töltötte be a 60. évet.72 

A Tárki Omnibusz 2003 felmérése meger síti a népszámlálási adatokat: 
az egyháziasan vallásosok átlagosan id sebbek, s magasabb köztük a legala-
csonyabb és a legmagasabb végzettség!ek aránya, mint átlagosan a feln tt 
magyar lakosságban. A nem buzgó, de magukat egyháziasnak nevez  valláso-
sok között kicsit több a középkorú, az egyházias mag pedig átlagosan megle-
het sen id s. A vallásos passzívak dönt  többségében szintén id s emberek, 
több mint 60%-uk 60, 40%-uk pedig 70 év feletti. Mivel ennek a kategóriának 
egyik mérési jellemz je a ritka szertartási részvétel, elképzelhet , hogy fizikai 
állapotuk az akadálya templomuk, vallási közösségük felkeresésének. Az Om-
nibusz 6. havi felvételének az egészségi állapot megítélésére vonatkozó kérdé-
sére ez a csoport majdnem háromszor akkora arányban válaszolta azt, hogy 
„inkább rossz az egészsége”, mint akár a teljes minta, akár az egyébként szin-
tén meglehet sen id s egyházias mag.73  

Az id s korúak hamarosan hiányozni fognak a vallásosak köréb l. Tomka 
2005-ben végzett kutatásából kiderül, hogy a 15-29 évesek körében csupán 
11,3%-ban jellemz  a vallásosság, kérdéses tehát, mennyire lesz képes hosszú 
távon ez a generáció ellensúlyozni az id sek kiesését, hogy ne jelentkezzék 
jelent s csökkenés a vallásosok számában.74 

Az ISSP 1991 és 2008 összevetése alapján Gérecz tanulmánya75 összeha-
sonlítja az Istennel kapcsolatos hit jellemz inek korcsoportok szerinti megosz-
lását. A közzétett két grafikon azt mutatja, hogy a rendszerváltás óta megfi-
gyelhet  változások nem egyformán érintették a különböz  társadalmi 
csoportokat. 1991-ben a vallásosság szerinti megoszlás els sorban életkorfüg-
g  volt: amíg a sosem hív k aránya az 55 év felettiek között csak 7% volt, addig 
a 38-55 év közöttiek között 20%, a 38 évnél fiatalabbak között pedig már 36%. 
Az egyre fiatalabbak között tehát egyre jellemz bb a vallástalanság. Hasonló 
arányokat mutat a mindig is hív k csoportjának kor szerinti lebontása: amíg 
az 55 év felettiek 76%-a mondta magát mindig is hív nek, addig ez a 38-55 év 

                                                 
72 Kapitány Gabriella – Lakatos Miklós: „Az id skorúak f bb demográfiai jellemz i a 

népszámlálások alapján”, in: Id skorúak Magyarországon. Giczi Johanna – Sághi 
Gábor (szerk.). Budapest, KSH, 2004. 36-37. 

73 Heged!s R. i.m. 291-294. 
74 Földvári M.: „Gondolatok…”, 278. 
75 Gérecz B. I. „Vallásosság – generációs metszetben”. 
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közöttiek 51%-áról, a 38 évnél fiatalabbaknak pedig csak 29%-áról volt el-
mondható. A tizenhét évvel kés bb megismételt felmérés eredményei alapján 
az értékel  megállapítja, hogy „a rendszerváltás óta feln tt fiatalok körében 
megtört a 20. századi szekularizációs trend, a vallásosság ezért ma kevésbé 
életkorfügg , mint a rendszerváltás idején”. Akiket 1991-ben a fiatal és közép-
generáció tagjaiként kérdeztek ki, 2008-ban középkorúnak és id seknek szá-
mítottak. Jóllehet a 2008-as felvétel adatai nagyjából megismétlik az 1991-es 
helyzetképet, az eltérések figyelemre méltóak. A 2008-ra középkorúvá és id s-
sé lett generáció 1991-hez képest 7-7%-kal növelte a sosem hív k arányát, 
illetve 21-24%-kal csökkentette a mindig is hív k arányát. A feln tté lett 38 év 
alatti generációnál azonban eltérést látunk: a sosem hív k aránya közöttük 
5%-kal kevesebb 1991-hez képest, a mindig is hív ké pedig ugyanennyivel 
több. Az értékelést végz  szociológus szerint ebb l a helyzetképb l a megtér k 
arányának jöv beli növekedése prognosztizálható. 

 
VI.2. Családi állapot és nemi megoszlás 

A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján a lakosság 39%-a n tlen 
vagy hajadon, közel 44%-a házasságban él, özvegy közel 10%. Családi állapot 
szempontjából fontos viszonyítási alap még, hogy 10000 személy közül 743 
elvált. Az egyházhoz, felekezethez tartozók körében, mivel életkoruk az imént 
bemutatottak szerint magasabb az országos átlagnál, 5%-kal alacsonyabb a 
n tlenek, hajadonok aránya, a házasoké azonban 3%-kal, az özvegyeké pedig 
2%-kal magasabb. Ebben a csoportban az országos átlagnál 3%-kal magasabb 
a házasságban él k aránya. Az egyházak átlagos mutatóitól ezekben a számok-
ban jelent s eltérést mutatnak az izraeliták adatai, mégpedig általános korösz-
szetételük miatt. A magukat reformátusoknak vallók 22%-a n tlen vagy 
hajadon, 55%-a házasságban él, 14%-a özvegy, mintegy 9%-a elvált.76 

A Tárki Omnibusz 2006 felméréséb l az derül ki, hogy a társsal és az 
egyedül él k csoportjainak vallásossága között említésre méltó különbség 
található: az egyház tanításait követ  hív k között több egyedülállót találunk, 
a nem hív k esetében több a társsal együtt él . Ezzel kapcsolatban Barna Zsó-
fia fontosnak tartja megjegyezni, hogy az egyedül él k között a többi kategóri-
ánál jóval nagyobb arányban találhatunk id s n ket, ami a férfiak rövidebb 
várható élettartamára vezethet  vissza. Nem meglep  az sem, hogy az egye-
dülállók közül ragaszkodnak legtöbben a hagyományos egyházi keretekhez, 
hiszen életkorukból adódóan legtöbbjük számára ez a neveltetésük szerves 
részét képezte.77 

A magukat vallásosnak, egyházhoz tartozónak vallók között a Tárki Om-
nibusz 2003 szerint jóval több a n  (71,5% a minta egészének 55,6%-ához 
képest).78 A 2006-ban készült felmérés tovább árnyalja a képet. A vallásosság 
és a nem között szoros összefüggést talál. Az egyházhoz köt d  vallásosak 

                                                 
76 Népszámlálás 2001. KSH. 5. kötet: Vallás, felekezet. uo.; 26. kötet: A népesség ada-

tai kiemelt vallások, felekezetek szerint. 2. Részletes adatok. Táblázatok vallás, fele-
kezet szerint. 2.2 A 15 éves és id sebb népesség családi állapot és korcsoport szerint. 
Uo. 

77 Barna Zs. i.m. 125-126. 
78 Heged!s R. i.m. 286. 
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között még nagyobb eltolódást mér, a n k aránya ugyanis 67%, míg a férfiaké 
32%. A maga módján vallásos kategóriában is hasonló az arány, bár a különb-
ség itt kisebb. Egyéb vallással kapcsolatos jellemz k esetében is különbséget 
találunk a két nem között: a n k jóval nagyobb arányban vesznek részt egyházi 
szertartásokon, mint a férfiak, az Istenben teljesen megbízók többsége n , a 
benne egyáltalán nem bízók között pedig a férfiak vannak többen.79 

ISSP 1991 és 2008 összevetése alapján Gérecz értékelése80 további részle-
tekkel is szolgál a vallásosság jellemz inek nemi megoszlásáról. Megállapítja 
például, hogy a sosem hív k aránya a férfiak körében a rendszerváltás óta is 
csak növekedett (26%-ról 33%-ra), amíg a n k körében ez nem jellemz  (sta-
bilan 15% körüli).  

 
VI.3. Iskolázottság szerinti megoszlás 

A korösszetételt l nem független az iskolai végzettség, hiszen általában 
igaz, hogy minél id sebb egy vizsgált csoport, annál alacsonyabb az iskolai 
végzettsége. A Tárki Omnibusz 2003 felmérés azonban az egyházias csoportok 
körében mégsem ezt méri: a fels fokú végzettség!ek arányát tekintve ugyanis 
az egyházias mag áll az élen, megel zve a fiatalabb, maga módján egyháziasak 
csoportját.81 

A Tárki Omnibusz 2006-os adatai alapján az iskolai végzettség és a vallá-
sosság között mérhet  összefüggés található. Az egyházhoz köt d  vallásosak-
nak közel a fele nyolc osztályt vagy annál kevesebbet végzett, éppen ezért csak 
a másik 50%-ot alkotják a szakmunkások, érettségizettek és diplomások. A 
maga módján vallásos kategóriában ellenben a legalacsonyabb végzettség!ek a 
szakmunkás és az érettségizett csoportokhoz hasonló arányban fordulnak el . 
Vallásgyakorlás tekintetében (templombajárás) a nyolc általánost vagy keve-
sebbet végzettek kiugróan magas mintaátlaga mellett meglep  módon a dip-
lomásoké is kiemelked . Az iskolai végzettség emelkedésével azonban enyhén 
csökken az Istenben bízás mértéke, vagyis az alacsonyabb végzettség!ek bíz-
nak benne inkább.82 

Az ISSP 1991 és 2008 összevetése alapján Gérecz83 szerint nincs jelent -
sebb változás az iskolázatlanok és diplomások körében a sosem hív k alacsony 
aránya , és a mindig is hív k magas aránya tekintetében. Ugyanez nem mond-
ható el a szakmunkás végzettséggel és érettségivel rendelkez kr l. Érdekes, 
hogy az 1991-es felmérésben az iskolai végzettséggel együtt növekedett a hitü-
ket elhagyók, vallástalanodók száma, 2008-ban azonban ilyen összefüggés 
már nem tapasztalható. 

A Tárki Omnibusz 2003 adatai alapján Heged!s egyfajta „elitesedési” fo-
lyamatot vél felfedezni a fiatalabb egyháziasan vallásosok csoportjában: a 40 

                                                 
79 Barna Zs. i.m. 124-126. Barna Zsófia a Szántó János-féle 4 vallási dimenzió közül 

három mentén vizsgálja, hogy milyen hatással vannak azokra az egyes háttérválto-
zók: 1) vallásos identifikáció, 2) intézményes vallási aktivitás és 3) Istenhit. Nem 
vizsgálja a személyes vallási aktivitást. Vö.: Szántó J. i.m. 

80 Gérecz B. I. i.m. 
81 Heged!s R. i.m. 292. 
82 Barna Zs. i.m. 124-126. 
83 Gérecz B. I. i.m. 
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éves és az alatti korosztályokban egyrészt egyértelm!en jóval átlag fölötti a 
magas végzettség!ek aránya, másrészt átlag alatti az alacsony végzettség!ek 
aránya. A 30 évesnél fiatalabbak körében az alacsony végzettség!ek aránya 
pedig már jelent sen átlag alatti.84 

 
VI.4. Az egyes településtípusokon él k vallási adatai 

A KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint a magyar népesség 64%-a 
városban él. Ebb l több mint 17% Budapesten, 20% megyei jogú, 27% pedig 
egyéb városban. Ehhez képest a katolikus egyházhoz tartozók közel 70%-a él 
községekben, de a reformátusok és az evangélikusok körében is 4, illetve 3%-
kal magasabb a községi népesség aránya az országos átlagnál. Az izraeliták 
közel háromnegyede Budapesten él, körükben a községi népesség aránya nem 
éri el a 7%-ot. A községekben él k általában szívesebben vallják magukat egy-
házhoz tartozónak. Az egyházhoz nem tartozóknak csak kevesebb mint 20%-a, 
míg a választ nem adóknak csak 25%-a tartozik közéjük. Az egyházhoz nem 
tartozók, illetve a feleletet nem adók jó része Budapesten él.85 A népszámlálás 
adataiból az is megállapítható, hogy ez el bbi különbség nem véletlen, hiszen 
a kisebb települést l a nagyobb felé haladva csökken a vallásosság mértéke. A 
kérdésre válaszolók közül a községekben él k 8%-a nem tartozik egyetlen fele-
kezethez sem, a kisebb városokban él k 16%-a, míg a budapestiek és megye-
székhelyeken lakók 20%-a nem tartozik egyházhoz.86 

A Tárki Omnibusz 2003 adataiból is kiolvasható, hogy a falusiak minden 
korosztályban többen vannak az egyháziasan vallásosok körében.87 A Tárki 
Omnibusz 2006 alapján az is megállapítható, hogy ha a településtípusokat és a 
vallásgyakorlás intenzitását vetjük össze, az el z ekhez képest meglep  ered-
ményt kapunk, mert bár elvárható módon a községekben él k között vannak 
legtöbben a rendszeres vallásgyakorlók,  ket a budapestiek követik. Az Isten-
ben bízók arányára ugyanez a sorrend jellemz .88 
 
VI.5. Anyagi helyzet 

Az anyagi helyzet vizsgálata napjainkban kissé nehézkes. A felmérést vég-
z  nem adóhatóság, nem is lenne célravezet  az emberek pénztárcájába te-
kintgetnie, banki helyzetét kutatnia. Éppen ezért gyakori mérési módszer, 
hogy a háztartásban el forduló, státuszjelz nek is tekinthet  tárgyakra kér-
deznek rá, ami egykor még jól mutatta a kérdezett anyagi helyzetét (pl. a tele-
vízió évtizedekkel ezel tt), ma azonban már nem oly megbízható, mivel a foly-
ton változó, értéktelened  tárgyak, és a könnyen elérhet  hitelek világában 
élünk. Valamennyi információ azonban mégis nyerhet  általa, így pl. a Tárki 
Omnibusz 2003 arra kérdezett rá, hogy az illet  hány dologgal rendelkezik egy 
14 tételes listáról. Az adatok összesítéséb l kiderül, hogy az egyháziasan vallá-

                                                 
84 Heged!s R. i.m. 288. Heged!s tanulmánya többek között arra az izgalmas kérdésre 

keresi a választ, hogy vajon elit csoporttá válik-e az egyháziasan vallásosak köre, s ha 
igen, ennek milyen további következményei lehetnek. 

85 Népszámlálás 2001. KSH. 5. kötet: Vallás, felekezet. uo. 
86 Kapitány G. – Lakatos M. i.m. 37. 
87 Heged!s R. i.m. 290. 
88 Barna Zs. i.m. 125-126. 
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sosak átlagosan kevesebb ilyen tárggyal rendelkeznek. Az összefüggés azonban 
feltehet en nem az, hogy a vallásosság anyagilag rosszabb helyzettel jár 
együtt, inkább a korösszetétel állhat a háttérben. Ha ugyanis az id sebbek 
átlagosan alacsonyabb státuszúak, akkor ez lesz a helyzet a sok id st tartalma-
zó egyházias csoportban is. Az egyháziasan vallásosok csoportján belül a ma-
guk módján egyháziasak a legtehet sebbek, utánuk a nem buzgók, majd az 
egyházias mag, s messze lemaradva a vallásos passzívak következnek.89 
 
VII. Az ifjúság vallásosságával kapcsolatos kutatások 

Az ifjúság a jöv  – szól a triviális megállapítás. Minden korban, minden 
társadalomban fontosak, Európa elöreged  társadalmaiban pedig különös 
fontossággal bírnak. Egyházi szempontból tehát megkerülhetetlen a kérdés, 
hogy mit tudnak a fiatalok a vallásról, és milyen mértékben kapcsolódnak az 
egyházhoz, egyházakhoz. Nem csupán ezek miatt ígérkezett kutatók számára 
is érdekesnek az ifjúság külön vizsgálata. Másak az életkori sajátosságaik, mint 
az id sebbeknek, és kérdés, hogy az e sajátosságok részeként jelentkez  törek-
vés, hogy a fiatal elhatárolódjon szülei viselkedését l és gondolkodásától, 
mennyiben és hogyan befolyásolja vallásosságról alkotott felfogásukat és az 
egyházhoz való viszonyukat. Gondolkodásuk abban is más lehet, hogy eltér  
mértékben hathat rájuk az el z  rendszer ideológiai kényszere és annak kö-
vetkezményei. Újabb kérdéseket vet fel az intézményes egyháztól való távol-
sággal együtt jelentkez  vallási szabadság: a kisebb egyházak és egyéb vallási 
színezet! világnézetek által kínált alternatívák.90 

Ha kiindulásnak tekintjük az 1987-es ifjúsági vizsgálatot, és összehason-
lítjuk a 2000-es és 2004-es felmérések eredményeivel, kisebb változást talá-
lunk, mint ahogyan azt a beköszöntött vallásszabadság és társadalmi változá-
sok alapján várhatnánk. 1987-ben a fiatalok 33%-a mutatott valamilyen 
kapcsolódást az egyházakhoz, vallásossághoz. Ennek 8%-a egyháziasan, 25%-a 
maga módján vallásos.91 2000-ben a 15-29 éves korosztály 10%-a vallotta ma-
gát egyháziasan vallásosnak, 46%-a pedig a maga módján vallásosnak, míg 
2004-es adatok az el bbi csoportba szintén 10%-ot soroltak, utóbbiba pedig 
48%-ot. A korosztály többsége tehát vallásosnak tartotta magát, de egyházi 
keretek között vallásukat csak kevesen gyakorolták. 2008-ra csökkent a fiatal 
vallásosak aránya: 7% mondta magát egyháziasan vallásosnak (egynegyedével 
kevesebb, mint négy évvel korábban), és 43% maga módján vallásosnak.92  

                                                 
89 Heged!s R. i.m. 292-293. Az egyházi magot illet en az anyagi helyzet alapján is 

egyfajta elitté válási folyamatot olvas ki Heged!s az adatokból, hiszen 30 év alatti fi-
ataljaik majdnem 40%-ának van diplomája, míg a korosztály egészében ez az arány 
csak 8,9%, s a 14 tételes tulajdonlási listán átlaguk már 8 pont feletti a korcsoport 
6,64-es átlagával szemben. Ua. 294. 

90 Tomka M. (szerk.), i.m. 251. Az „Ifjúság és vallás” c. rész bevezet jében. 
91 Rosta G.: „A magyarországi vallási változás…”, 300. 
92 Szabó Andrea – Bauer Béla (szerk.): Ifjúság 2008 – Gyorsjelentés. Szociálpolitikai 

és Munkaügyi Intézet, 2009. 124. Rosta ugyanakkor egy 1988-as felmérés adatát 
idézi Tomkától, mely szerint a ’80-as évek végén a fiatalok és a feln tt népesség közt 
a maguk módján vallásosak részarányát tekintve még nagy volt a különbség, a teljes 
feln tt lakosság körében 45,8% vallotta magát annak, közel kétszer annyian, mint a 
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 A nem vallásosak csoportjába a 15-29 évesek korosztályából 2000-ben 
36%, 2004-ben 37%, 2008-ban pedig már 43% sorolta magát. Ezen belül 
2004-re 5%-kal (8%-ról 13%-ra) emelkedett azoknak a száma, akik határozot-
tan más elképzelésekkel rendelkeznek, vagyis tudatosan nem vallásosak. Ez az 
arány 2008-ban a 2000-es arányra csökkent vissza, ami arra enged következ-
tetni, hogy a vallásosság csökkenése mögött nem feltétlenül határozott vallás-
ellenesség, hanem inkább érdektelenség, közömbösség áll.93 Érdemes azonban 
megjegyezni, hogy 2004-ben az összes megkérdezett majdnem fele (46%) 
egyházi esküv t is tartott, vagy szeretne tartani, és még a magukat nem vallá-
sosnak tartók 30%-a is igennel válaszolt erre a kérdésre. Ez az igény továbbra 
is megvan: 2008-ban a nem vallásosak 30%-ának volt, biztos vagy valószín!-
leg lesz egyházi esküv je.94 

Figyelemre méltó tendenciát mutat a templombajárás ismételt vizsgálata. 
A 15-29 éves korosztálynak el bb 7, majd 5, illetve 4%-át alkották azok, akik 
hetente vagy többször járnak templomba. A havonta 1-2-3 alkalommal temp-
lomba járók aránya 9%-ról 6%-ra csökkent, mely csökkenés az elmúlt négy 
évben megállni látszik. Ingadozik, az utóbbi négy év alatt n tt a templomba 
soha nem járók aránya (2000-ben 38%,  2004-ben 27%, 2008-ban 42%).95 

A vallásos önbesorolás a fiatalok számára viszonylag egyértelm!. A vallá-
sosság tartalma azonban, ahogyan az az EVS 1999-es felméréséb l kiderül, 
már nem ennyire az. Általános európai jelenség, hogy a magukat vallásosnak 
mondók gondolatvilágában jól megférnek egymás mellett a hagyományos 
keresztyén tanítás elemei az alternatív hittartalmakkal, reinkarnációval, sze-
rencsebefolyásoló tárgyakkal, technikákkal, stb. A magukat nem vallásosnak 
mondók azonban jobbára csak a hagyományos egyháziasságot utasítják el, de 
nem nevezhet k ateistának, mivel valamiféle természetfeletti létezésében 
hisznek. A magyar fiatalok azonban Tomka elemzése szerint két dologban is 
eltérnek a többi hét vizsgált ország hasonló korosztályától. Egyfel l a magyar 
fiatalok körében az átlagoshoz képest kétszer akkora a személyes istenben 
hív k aránya, másfel l pedig a nemhív k körébe tartozó fiatalok nagyobb 
arányban utasítják el, hogy bármiféle fels bb hatalom létezik, mint kortársaik. 
Az összehasonlítás ellenére mégis megállapítható, hogy a vallási fogalmak és a 
természetfelettir l alkotott fogalmak határai elmosódnak. Egyéni törekvések 
szintjén megjelenik az igény, de ez nem kapcsolódik átfogó társadalmi-
kulturális rendszerhez, ezért állapítja meg Tomka, hogy „A jöv  több irányba 

                                                                                                                     
fiatalok körében. Ez az eltérés 2004-re minimálissá vált, különbségek csupán az 
egyházias vallásosság csoportjában mérhet ek. Rosta G.: „A magyarországi vallási 
változás…”, 300-301. 

93 Ifjúság 2008 – Gyorsjelentés. 123-124. 
94 Ifjúság 2004 – Gyorsjelentés. 101-102; Ifjúság 2008 – Gyorsjelentés. 127. 
95 Ifjúság 2004 – Gyorsjelentés. 101; Ifjúság 2008 – Gyorsjelentés. 126. A templomba 

járási szokások változása nem feltétlenül jelent azonos tendenciákat a vallásos hit-
nek tulajdonított fontosság terén, ugyanis például a vallásos hitet 12% tartotta álta-
lában fontosnak, 12% pedig saját életében is fontosnak a 2000-es felmérés szerint. 
Ugyanez 20% és 15% volt 2004-ben. Ifjúság 2004 – Gyorsjelentés. Ua. 100-102. (A 
2008-as felmérés nem végzett ilyen szempontú értékvizsgálatot.) 
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nyitott. A jelen helyzetnek bármely alternatíva felé történ  elmozdítása azon-
ban jelent s kultúrateremt  er feszítést követel”.96 

A témáról átfogó tanulmányt készített Tomka: tizenegy nagyobb repre-
zentatív és részben nemzetközi kutatás felhasználásával vizsgálta az ifjúsági 
vallásosságot az 1974 és 2005 közötti id szakban.97 Ennek alapvet  megállapí-
tásait érdemes legalább kivonatos módon ismertetni, hiszen jelent sen árnyal-
ják a jelenlegi vallásszociológiai képet. 

A fiatalok mintegy negyede vallástalan családban nevelkedik, majdnem 
fele pedig a keresztelésen kívül semmilyen vallási nevelésben nem részesült.98 
1987 és 2005 között növekedett azoknak a száma, akik valamennyi hittant 
tanultak, a 15-19 évesek körében azonban jelent sen magasabb ez a szám, 
mint a 25-29 évesek között. A legfiatalabb vizsgált korcsoport harmada az 
általános iskolában szinte végig tanult hittant.99 Hasonló eredményeket kap-
tak az els áldozók és konfirmálók arányát vizsgálva. 1998-ig csökken a részvé-
tel, 2005-re azonban az els áldozók és konfirmáltak aránya már jelent sen 
magasabb, mint két évtizeddel korábban. Ahogyan a hitoktatásban kialakult a 
résztvev k és részt nem vev k fele-fele aránya (tehát egyfajta polarizáltság), 
úgy ezen a területen is ez a tendencia mutatkozik. A templomba járás tekinte-
tében a gyermekkorban nagyjából három egyforma csoport alkotható a rend-
szeres és alkalmi templomba járókra, valamint a templomba nem járókra. A 
templomba járók aránya a legfiatalabb ifjúsági csoportban emelkedett legin-
kább. Budapesten magasabb ez a szint, mint vidéken, de leginkább a vidéki 
városokban növekedett, mégpedig a korábbi értékek kétszeresére. Ugyanígy 
növekedett azoknak a száma, akik legalább hetente egyszer imádkoznak.100 
N t a fiatalok vallási tudása is: ez igaz egy-egy konkrét kérdésben, és a vallási 
ismeretanyag egésze tekintetében is. Az ismeretanyag vizsgálatából azonban 
kiderül, hogy bár er södik az ifjúság minden korcsoportjában az egyházias 
vallásosság, még inkább terjed az ett l független vallási tartalmakat kínáló 
ezoterizmus.101 

 
VIII. Felekezetek 

A korábban jellemzett vallásossággal kapcsolatos kutatások általában 
szóltak a történelmi keresztyén egyházakról, újabb vallási tendenciákról, val-

                                                 
96 Tomka M.: „Az ifjúság változó vallása”, in: Tomka M. (szerk.), i.m. 262-267. Az Ifjú-

ság 2008-ban a két megel z  kutatáshoz képest újdonságként szerepel a különböz  
hittartalmak mérése. Ebb l az derül ki, hogy leggyakoribb az istenhit (50%), az ezt 
követ  leggyakrabban vallott hitek között találunk keresztyén és ezoterikus gyöker!-
eket is: a telepátiában 38%, a mennyországban 36%, a horoszkópokban 35% és a ha-
lál utáni életben 33% hisz. Ifjúság 2008 – Gyorsjelentés. 128-129. 

97 Tomka M.: „Az ifjúsági vallásosság három évtizede”, 268-286. 
98 Az Ifjúság 2000 és 2008 kutatások a következ  arányokat mutatják: 37-r l 35%-ra 

csökkent az otthon vallásos neveltetésben részül k aránya, ill. 55-r l 62%-ra n tt az 
otthon vallásos neveltetésben nem részesül k aránya.  9-r l 22%-ra n tt a meg nem 
kereszteltek aránya. 19-r l 15%-ra csökkent a reformátusnak megkereszteltek ará-
nya. Ifjúság 2008 – Gyorsjelentés. 124-125. 

99 Ua. 270-271. 
100 Ua. 272-276. 
101 Ua. 277-282. 
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lási tartalmakról. A református egyház külön vizsgálatának szempontjából át 
kell tekinteni az egyházakon belüli felekezeti megoszlás arányait, esetleges 
változásának tendenciáit is.  

Az 1949. évi népszámlálás adatai szerint a következ képpen oszlik meg a 
lakosság felekezetek szerint:102 

 
Katolikus 70,5% 
Református 21,9% 
Evangélikus 5,2% 
Izraelita 1,5% 
Felekezeten kívüli 0,1% 
Más vallású vagy ismeretlen 0,7% 

 
1992-ben, a KSH adatai szerint ezek a számok a következ képp alakul-

tak:103 
 

Katolikus 67,8% 
Református 20,9% 
Evangélikus 4,2% 
Felekezeten kívüli 4,2% 
Más vallású (pl. izraelita) vagy ismeretlen 2,2% 

 
A két felmérés között eltelt négy évtizednyi id szakban a felekezeti struk-

túra alig változott. A megkereszteltek és bejegyzettek jelent s többségét a ka-
tolikus és a hagyományos protestáns felekezetekhez tartozók teszik ki, jelent s 
maradt a katolikus túlsúly, és az egyéb kategóriába tartozók aránya sem válto-
zott jelent s mértékben. Az el bbi felmérések adatai anyakönyvekb l, tagság-
ra vonatkozó bejegyzésekb l igazolhatóak. 1998-99-ben négy nemzetközi fel-
mérés (Aufbruch, RAMP, ISSP, EVS) összegzése a szubjektív vállalt 
odatartozás vagy tagság alapján az alábbi arányokat jelezte:104 

 
Katolikus 47-55% 
Református 13-17% 
Evangélikus 3-4% 
Izraelita 0,1-0,2% 
Felekezeten kívüli 23-35% 
Más vallású 2% 

 
2001. évi népszámlálás105 nem csupán a történelmi felekezeteket és az 

egyéb „más vallású” kategóriát vizsgálja. Az adatokból kiderül, hogy a magyar 

                                                 
102 Népszámlálás 2001. KSH. 26. kötet: A népesség adatai kiemelt vallások, felekezetek 

szerint. 1. Összefoglaló adatok. 1.1. A népesség vallás és nemek szerint, 1930-1949, 
2001. Forrás: http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/26/tables/load1_1.html 
(Megtekintés id pontja: 2009.04.22.) 

103 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 83. 
104 Ua. 84-85. 
105 Forrás: http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/05/diagram.html (Megtekintés 

id pontja: 2009.04.22.) 
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lakosság mintegy 260 felekezethez, egyházhoz vagy vallási közösséghez tarto-
zónak vallotta magát. A korábbi kategóriák szerint a felekezeti arány a követ-
kez képp alakul: 

 
Katolikus 51,9%+2,6% 
Református 15,9% 
Evangélikus 3% 
Izraelita 0,1% 
Más vallású 1,1% 

 
A felekezetekre külön-külön vonatkozó felmérések közül érdemes meg-

vizsgálni néhány, a református egyházra vonatkozó eredményt, amelyek a 
felekezetet sajátos min ségek mentén jellemzik. 

Vizsgálták többek között a felekezethez tartozók Bibliához való viszonyát, 
ami a „Sola Scriptura” elvet figyelembe véve nem elhanyagolható szempont a 
reformátusoknál. A felmérés alapján 20,9%-nak nincs sem Újszövetsége, sem 
teljes Bibliája, 21,8% szerint „a Biblia Isten szava, és szó szerint kell érteni”, 
37,7%  vallja azt, hogy „a Biblia Isten ihletett szava, de nem kell mindent szó 
szerint venni”, míg 40,6% számára „a Biblia mesék, legendák, történelmi és 
erkölcsi tanok ember által lejegyzett  si könyve.” Ugyanilyen vegyes képet 
mutatnak az Isten létére vonatkozó kérdések eredményei is. Az Aufbruch 1998 
és EVS 1999 mérései alapján 16,4% nem hisz Istenben, míg 7,3% nem tudja, 
hogy hisz-e. Az  ISSP 1998 alapján 18,1% soha nem hitt Istenben, míg 63,8% 
mindig is hív  volt.106 

További „református jellemz ket” tár fel Kamarás István nemrég megje-
lent tanulmánya,107 amely a vallásosság különböz  változatai és a különféle 
életstílusok, értékek, szokások és ízlések közötti összefüggéseket vizsgálja. 
Felméréseit katolikusok, reformátusok és evangélikusok, különböz  új-
protestáns felekezetek (baptisták, adventisták, metodisták, pünkösdiek), Je-
hova tanúi és nem keresztény vallások (buddhisták, muszlimok, zsidók és két 
különböz  irányzathoz tartozó Krisna-hív k) képvisel i között végezte 2006-
2007-ben. Vizsgálta a különböz  vallások szentnek tekintett dolgait, Istenr l, 
emberr l és világról alkotott képét; a vallási csoportok tagjainak értékrendjét 
és életstílusát; valamint a m!vészetekhez és m!alkotásokhoz való viszonyulá-
sukat. 

 
IX. A vallás és az egyház társadalmi megítélése és presztízse 

Az egyházak, ezen belül a református egyház társadalmi megítélését alap-
vet en meghatározza az, hogy mit tartanak az emberek egyháznak. Tomka 
szerint szociológiai szempontból három általános definícióban lehet megfo-
galmazni az egyházakról alkotott képeket. Az els  szerint az egyház hív  kö-
zösség, „a hitben magát összetartozónak érz  társadalmi csoport, emberek 
tagolt és saját szervezettel rendelkez  összessége, a társadalom egyik pontosan 

                                                 
106 Az adatokat közli Tomka M.: „Vallásosság az állami vallásellenességet követ en”, 

59-61. 
107 Kamarás István, Vallásosság, habitus, ízlés – kutatási jelentés. Budapest, Loisir 

Kiadó, 2009. 
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meghatározott és önálló felfogást képvisel  része”. A második szerint inkább 
egy közös kultúra, hit, világnézet és hagyományrendszer, amelyet közösségek 
és intézmények képviselnek. A harmadik nézet szerint az egyház leginkább 
intézmény és szervezet, amely a hitet  rzi, amelyet bels  hierarchia jellemez, 
és a papság képvisel.108 

Az 1950-es évek után az egyház presztízsét igyekeztek minden eszközzel 
csökkenteni. Emelkedés, mégpedig ugrásszer! emelkedés 1985-1989, majd 
különösen 1989-1991 között figyelhet  meg. Az ugrásszer! növekedés három 
dolognak köszönhet . Egyfel l láthatóbbá válik a gyakorlati vallásosság és 
egyháziasság, az egyházak éledni kezdenek, és rohamosan csökken, majd krí-
zisbe kerül a politikába vetett bizalom és a társadalmi intézmények tekintélye. 
Az egyház presztízse 1991 és 1994 között azonban az 1989. évi szintre esett 
vissza.109 

A társadalmi megítélés számokban kifejezhet en  az EVS 1991 szerint a 
következ képpen alakul: a feln tt népesség 20,9%-a „nagy mértékben”, 
33,6%-a „meglehet sen”, 28,2%-a  „nem nagyon”, 17,3%-a „egyáltalán nem” 
bízott az egyházakban. Tizenegy vizsgált hazai társadalmi intézmény között az 
egyházak a 4. helyre kerültek az oktatási rendszer, a jogrendszer és a hadsereg 
után, de a közigazgatás, a társadalombiztosítás, a sajtó és az országgy!lés 
el tt.110 A szociális ellátás területén még nagyobbra értékelik az egyházak sze-
repét. Egy másik felmérés szerint 1991-ben a feln tt népesség 77,6%-a, 1993-
ban 65,7%-a mondta, hogy „az egyházaknak részt kell venniük az embereket 
foglalkoztató szociális problémák csökkentésében”.111 

Az egyházak társadalmi hatását, befolyását az évezred végén (ISSP 1998) 
összességében a feln tt népesség 20,2%-a túl kevésnek tartotta, míg 22,4%-a 
szerint túl sok és 57,4%-a szerint éppen megfelel  mérték!.112 

Az egyéni életek szempontjából az Aufbruch 1998 vizsgálata szerint a ke-
resztelést, a templomi esküv t, az egyházi temetést kívánatosnak tartja a fel-
n tt népesség többsége (65,4%; 51,6%; 65,9%), még a kifejezetten nem vallá-
sosak egy része is (24,8%, 14,1%, 32,8%.). A kívánt és kért egyházi 
szolgálatokon kívül az emberek többsége szerint az egyház inkább a szegények 
„szövetségese”, inkább az   életükben van helye, mint a gazdagokéban.113 To-
vábbi adatok összevetéséb l kiderül,hogy: a kilencvenes évek második felében 
csökken azok száma, akik az egyházakat különböz , az egyéneket és családo-
kat érint  kérdésekben illetékesnek tartják.114 

Az egyházak társadalmi presztízsét vizsgálva azzal kapcsolatban is folytat-
tak kutatásokat, hogy milyen kérdésekben kell az egyházaknak megszólalniuk. 
Az Aufbruch I. és II. összevetéséb l kiderül, hogy mintegy 6-10%-kal n tt, így 

                                                 
108 Tomka M.: „Modernizáció és a vallási rendszer átalakulása”, in: Tomka M. (szerk.), 

i.m. 36. 
109 Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 81; Tomka, M.: „A vallás és 

egyház visszatérése a politikába”, in: Tomka M. (szerk.). i.m. 100. 
110 Tomka, M.: „A vallás és egyház…”, 101. 
111 Az adatokat közli: Tomka, M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 87. 
112 Ua. 81. 
113 Ua. 78,81. 
114 Tomka, M.: „A vallás és egyház…”, 102. 
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most eléri a népesség felét azoknak az aránya, akik szívesen veszik, ha az egy-
ház a személyes erkölccsel és a családokkal kapcsolatos kérdésekben véle-
ményt nyilvánít. A lakosság 53-62%-a azzal is egyetért, hogy az egyház általá-
nos társadalmi problémákról is kifejti álláspontját. A konkrét kormányzati 
politikával összefügg  egyházi megnyilatkozásokat viszont csak a megkérde-
zettek 34%-a helyesli. A vallásos emberek ugyanakkor a korábbiaknál 5-8%-
kal nagyobb mértékben, a nem vallásosak ugyanennyivel kevesebben támogat-
ják, hogy az egyház társadalmi-politikai kérdésekben is megnyilvánuljon. 
Tomka Miklós megállapítása szerint mindez azt jelzi, hogy polarizálódnak az 
egyházzal kapcsolatos vélekedések.115  

A magyar feln tt népesség túlnyomó többsége (mintegy 80%-a) ellen-
zi/ellenezné, hogy az egyházak országgy!lési vagy a helyhatósági választások 
menetébe, a pártpolitikába vagy a kormányzati tevékenységbe beleszóljanak. 
Ugyanakkor a társadalom egy  része igényli, hogy az egyházak vállaljanak sze-
repet a környezetvédelemben (23,8%), az egyes települések életének szervezé-
sében (32,1%), országos társadalmi problémák megoldásában (49,9%),  nyil-
vánítsanak véleményt a tömegkommunikációs eszközök tartalmáról és 
stílusáról (37,4%), a romák helyzetér l (46,5%), a növekv  társadalmi ellenté-
tekkel kapcsolatban (57,4%), és törekedjenek a társadalmi élet vallási alapjai-
nak elfogadtatására (74,8%).116  

A Medián 2006-ban, majd 2009-ben is vizsgálta a különböz  társadalmi 
intézményekbe (köztük az egyházba) vetett bizalmat, valamint felmérte, hogy 
az élet mely területein számítanak ezen intézményekre a társadalom tagjai. 
2006-ban már a választások és a megszorító intézkedések bejelentése után 
átlagosan csökkent a társadalmi intézmények iránti bizalom (a 100-as listán 
51-es átlagpontot értek el). Átlag fölötti bizalmat szavaztak a köztársasági el-
nöknek, az Alkotmánybíróságnak, melyek hagyományosan keveset szerepel-
nek a mindennapi belpolitikában. Az átlag alatt szerepeltek a politikai pártok, 
a kormány, a parlament, de még a szakszervezetek is. Szintén átlagon aluli 
(44,54%) volt az egyházak iránti bizalom is.117 2009-ben a listán szerepl  ösz-
szesen 25 intézmény 48-as átlagpontot ért el. Az intézmények többsége köze-
pesen jó megítélésnek örvendhet, kiugróan alacsony ponttal csak a belpolitika 
f szerepl i, valamint a biztosító társaságok szerepeltek. A gazdasági válság 
okozta egzisztenciális bizonytalanság közepette a magyar társadalom többsége 
mégsem számít a szakszervezetekre és az egyházakra sem. Az egyházba vetett 
bizalom pontértéke 0,94-szerese az átlagnak.118 

A szociális gondoskodás, valamint az oktatás az a két terület, ahol az em-
berek többsége szívesen látja az egyházi intézményeket, bizalommal van irán-

                                                 
115 Az adatokat közli: Czene G. i.m. 
116 Különböz  felmérések adatait közli Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalom-

ban”, 90. 
117 „Az intézmények iránti bizalom Magyarországon - Elemzés az elmúlt 12 hónap ada-

tai alapján”, 2006. október 27. 
118 „A jó szándékukat nem, de a szakértelmüket elismerjük - Gazdasági intézmények 

iránti bizalom a válság idején”, 2009. július 24. 
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tuk. Nem csak az egyháziasan vallásosakra igaz ez, hanem az Aufbruch I. mé-
rései alapján a maguk módján vallásosok csoportjára is.119 

 
X. Összefoglalás: tendenciák és kérdésfelvetések 

A rendszerváltást követ en az egyházak, így a református egyház is, jelen-
t s váradalmakat f!ztek az ideológiai szempontból beköszöntött szabadság-
hoz, és a lendületet nyert társadalmi változásokhoz. A vallásossághoz köt d  
negatív hatások, hátrányok megsz!nése, az egyházi vallásgyakorlat látványo-
sabb megjelenése, az oktatási rendszerben megnyílt lehet ségek mind arra 
mutattak, hogy növekedni fog a társadalom vallásos, egyházhoz köt d  tagjai-
nak száma. Ez a szám azonban, bár az els  években valamelyest növekedésnek 
indult, nem lett jelent sen nagyobb, csupán bels  arányai változtak meg az 
elmúlt húsz év során.  

A magukat vallásosnak mondó emberek száma emelkedett, ennek oka 
azonban nagyrészt az, hogy az egyházhoz és vallási intézményekhez nem köt -
d , de valamiféle hittel rendelkez  emberek inkább vallják magukat vallásos-
nak, mint korában. Ebben a körben egyre elterjedtebbek az alternatív, f ként 
ezoterikus vallási tartalmak, megn  a kis vallási közösségek iránti érdekl dés. 
A történelmi egyházakhoz köt d  vallásosok száma nem emelkedett, a vallás-
gyakorlat pedig, f ként demográfiai okból csökken  tendenciát mutat. Rosta e 
kérdést vizsgálva hangsúlyozza, hogy a csökkenés az egyes korosztá-lyokon 
belül is megfigyelhet , ami nem jellemezhet  pusztán szocializációs eltérések-
kel.120 Az Ifjúság 2008 felmérés eredményei rámutattak arra, hogy az 
elvallástalanodás nem csak a 30-60 év közötti generációban követhet  nyo-
mon, hanem az annál fiatalabb korcsoportokban is.121 Az ezredforduló elején 
az ifjúság körében a vallásosság területén tapasztalt emelkedés nem bizonyult 
tartósnak.122 

Az Aufbruch 1998 besorolása szerint a magyar társadalom az ezredfordu-
lón a nem vallásos országok csoportjába került, és még a volt szocialista orszá-
gokkal összehasonlítva is jelent sen elvallástalanodott. A társadalom többsé-
gének életét, politikai beállítottságát (81,7%), munkáját (80,2%), emberi 
kapcsolatait (67,7,%) a vallás nem befolyásolja. A vallást a társadalom abszolút 
vagy relatív többsége nem tartja fontosnak a szilárd házassághoz (59,3%), a 
személyes boldogsághoz (46,4%).123 

Gérecz tanulmánya egy érdekes tendenciára mutat rá: a rendszerváltás 
után 2008-ig növekv  tendenciát mutat azok aránya, akik korábban nem hit-
tek, megkérdezésükkor azonban vallásosnak tartották magukat. 2008-ban a 

                                                 
119 Tomka M.: „Modernizáció…”, 26. 
120 Rosta G.: „A magyarországi vallási változás…”, 308. 
121 Tomka ugyanakkor úgy látja, hogy a vallásosság számszer! és tényszer! csökkenése 

ellenére „a magukat vallásosnak mondók körében a valláshoz köt dés sokkal tudato-
sabb és sokkal meghatározóbb döntéseikben”. Kiss Sándor: „Megtizedelt százalé-
kok”, Reformátusok Lapja LIII.évf. 47.sz. 2009. november 22: 1,7. A Kiss Sándor ál-
tal megszólaltatott elemz k az aggodalomra is okot adó számarányok tükrében 
lehetséges kitörési pontokat is megfogalmaznak. 

122 Vö.: Tomka M.: „Vallás a pluralizálódó társadalomban”, 78. 
123 Tomka M.: „Vallásosság…”, 46-47. 
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magukat hív knek vallók mintegy negyede vallotta magát megtér nek, és 
mintegy 20% életében volt olyan fordulópont, amikor új és személyes kapcso-
latuk alakult ki a vallással.124 A vallási ismeretek terén jelent s növekedés 
következett be az elmúlt húsz esztend ben, a hitoktatásban részt vettek száma 
is emelkedett a rendszerváltás után, az egyházhoz tartozás azonban már nem 
hagyományozódik, tehát jelent sebbé vált az egyházra, vallásra találás az egy-
házhoz tartozás szempontjából. 

A nemzetközi kutatássorozatok három f  tendenciát állapítanak meg a 
vallási értékek és kultúra változásaival kapcsolatban. Csökkent a vallásosság 
intézményesültsége, terjed az individualista, „maga módján vallásosság”, és 
változik a vallásosság módja is: az ún. doktriner vallásosságot az élményvallás 
váltja fel.125 

Az egyháziasan vallásosak között társadalmi státusz szempontjából két 
egymástól élesen elkülönül  csoport különböztethet  meg. A fiatalabbak kö-
zött egyfajta „elitesedési” folyamat tapasztalható: az átlagosnál magasabb 
státuszú fiatalok köt dnek inkább az egyházhoz. A másik csoport az id seké, 
f ként a falusi id seké, akik az átlagnál alacsonyabb státuszúak. Ez a generá-
ciós törés Heged!s szerint bels  feszültségek veszélyét rejti magában.126  

Az alacsony státuszú társadalmi rétegek egyébként is gyakran elvesznek a 
református egyház látóköréb l. Igaz lehet ez a helyi közösségek szintjén, ahol 
elegend  aktív vallásgyakorló gyülekezeti tag van jelen, megfelel  az „egyház-
fenntartás” stb., és igaz a nagyobb szervezeti szinteken is. Amíg óvodáink, 
általános iskoláink, gimnáziumaink a fels oktatás és diplomaszerzés irányába 
segítik fiataljainkat, fels oktatási intézményeink is nyilvánvalóan ennek a 
rétegnek szólnak, addig a mai napig adós a református egyház a szakiskolások 
felé való nyitással, a számukra létesített kollégiumokkal, a szervezett és terve-
zett feléjük fordulással, a hátrányos helyzet! gyermekek tehetséggondozásá-
val, és feléjük végzett missziói szolgálatunk sem tekinthet  több strukturális 
szinten aktívnak.  

Az ötvenes évekt l az államszocializmus tudatosan szüntette meg az egy-
házak és a kereszténység világnézeti és kulturális strukturáló szerepét, amely-
nek hatását a modernizáció és a szegmentálódó világ tovább er sítette. Mind-
ezek hatására a társadalom igényli, hogy a szociális gondoskodás területén az 
egyház aktív és tevékeny legyen, továbbá megnyilvánuljon az általános társa-
dalmi problémákkal kapcsolatban, a többség azonban nem szívesen veszi a 
konkrét politikai, f ként belpolitikai állásfoglalásokat. A vallásosság megjele-
nése ez utóbbi téren er sen polarizálja is a társadalmat.   

Az egyházak, ezen belül a református egyház társadalmi súlyát tekintve 
érdemes végiggondolnunk Kósa István szórványlelkész gondolatait, melyet a 
népszámlálás elemzése alapján írt az egyház összetételér l. Megállapítása 
szerint Magyarországon a református lakosok nagyon aránytalanul oszlanak 
el: sok kicsi, és szám szerint kevés nagy gyülekezet van. Ezt jellemzi például 
az, hogy Debrecenben egymagában több református él, mint a leggyengébb 

                                                 
124 Gérecz B. I. i.m. 
125 Tomka Miklós: „Hagyományos vallási értékek a modern társadalomban”, 

EDUCATIO 2001/3: 427. 
126 Heged!s R. i.m. 294-295. 
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2050 településen összesen. Településenként átlagban 513 református él, de a 
3158 magyar településb l 2581 (82%) az átlag alatt van. 650 településen 10 f  
alatt van a reformátusok száma, és majdnem másfélezer, 1484 településen 11-
200 református lakos van. A legalább 11, de legfeljebb 100 református lakosú 
1162 település közül 1042 van többszörös kisebbségben, mert nem csak keve-
sen vannak, hanem a település összlakosságának az egyötödét sem érik el. 
„Ezek alapján megállapítható, hogy a szórvány-helyzet sokkal jellemz bb egy-
házunkra, mintsem azt gondolnánk…”127 

Úgy t!nik, hogy Vályi Nagy Ervin megfogalmazásai nemcsak a ’80-as 
évek elején voltak id szer!ek: 

 
Az emberek túlnyomó részének gondolkodását, értékeit és cselekedeteit nem 
a keresztyénség határozza meg. A név szerinti, a felekezeti hovatartozás sze-
rinti keresztyénekét sem. Diaszpóra, kisebbség, peremszituáció; ez a világ-
keresztyénség tényleges, köznapi helyzete.128 
 
Elengedhetetlen ennek a helyzetnek a történeti-szociológiai értelmezése. 

A feltárt eredmények tükrében azonban szükséges a teológiai reflexió is. A 
keresztyénség kiszorulása, kisebbségbe kerülése, peremhelyzete pusztán a 
szekularizáció eredménye, vagy „a Krisztusban létünk, a hozzátartozásunk 
normális következménye?”129 Feladatunk, hogy a kisebbségi létben felfedez-
zünk valami Krisztus-szer!t: 

 
A világ peremvidékei: a hit normális helye. Hogyan igényelhetünk magunk-
nak központi helyet, hatalmi pozíciót a táboron belül, ha egyszer kimentünk 
a táboron kívülre szorított Krisztushoz? A kérdés csak az, hogy a peremen, a 
kiszolgáltatottságban megmaradunk-e Krisztusban? Az igazságot, Krisztust 
 rizzük-e, azt, ami ránk van bízva, vagy csak a múltunkat , amikor még »na-
gyok, valakik« voltunk? […] – A mai kisebbségi szituációban Krisztushoz h! 
egyház történelmileg fontos tényez .130 
 
Kérdés, hogy református közösségünkben megvan-e a készség arra, hogy 

az önelemz  kérdések mellett mások felé is nyissunk?131 Krisztuskövet ként 
els dleges dolgunk, hogy tanítványokká tegyünk minden népet, amely közt 
nem különböztethetünk meg szolgát és szabadot, és akik elérése érdekében 
görögnek göröggé, zsidónak zsidóvá kell válnunk. Még akkor is, ha a görögök 
bölcsességet keresnek, a zsidók pedig jelt kívánnak, a megfeszített és feltáma-
dott Krisztusról kell egyéni és egyházi életünkkel, szavainkkal, állásfoglalása-

                                                 
127Kósa István: „A szórványokról”, Sárospataki Református Lapok LXII.évf. 3.sz. 

2009. október: 45-47. 
128 Vályi Nagy Ervin: „Egyház a világ peremén” (1984), in: Vályi Nagy Ervin: Minden 

id k peremén - Válogatott írások. Vályi-Nagy Ágnes (szerk.). Basel/Budapest, 
EPMSZ, 1993. 266. 

129 Uo. 
130 Ua. 267 
131 A keresztyén és a református kisebbségi léttel járó feladatokról b vebben ld. Paul 

Wells: „A kisebbségi lét kihívásai”, Sárospataki Füzetek 2009/2: 11-32. 
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inkkal, tettekben megmutatkozó, hitb l fakadó szeretetünkkel bizonyságot 
tennünk.  
 

Summary 
 

Sociological aspects of religiosity in Hungary at the beginning of 
the 21st century – a survey 

 
 The survey covers the most recently published analyses of research done 
before 2000, and the results and findings of research carried out since the 
turn of the millennium. The relevant literature surveyed is organised around 
the following themes. The most significant Hungarian and international re-
searches on religiosity are introduced. Different types of religiosity are pre-
sented followed by the relevant data. The concept of ‘secularisation’ is dealt 
with in order to explain some of the data. A more refined picture is given by 
looking at some ‘background variables’, such as age, marital status, gender, 
education, settlement type, financial situation. Special attention is paid to the 
changing religiosity of the youth. The rates of various denominations are pre-
sented along with some ‘Hungarian reformed’ characteristics. Some data on 
how society views religion and church institutions are also examined. As a 
conclusion the study highlights some alarming tendencies and tries to raise 
some questions from a theological viewpoint 
 
 
 
 



 

 


