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Felekezet
és statisztika
A felekezeti hovatartozás kérdését egyszerre jellemzi az egyének
társadalmi determináltsága és személyes kötöttsége. A társadalom
mint közösség szempontjából a felekezetek vizsgálata mindig is a
szociológia és a demográfia egyik lényeges kérdése volt, így tervszerű statisztikai kutatása egyidős a legtöbb társadalmi mutató
(nemek aránya, kormegoszlás, nemzetiség stb.) vizsgálatával.
A felekezeti hovatartozás statisztikai vizsgálatához legbiztosabb
népszámlálási adatokat használni. A népszámlálási adatfelvételek
vizsgálják a teljes népességet, a kérdezőbiztosok minden egyénhez
eljutnak, és felveszik a szükséges adatokat. Tehát a felvétel teljes
körű (a teljes lakosságra kiterjed), és szerencsés esetben periodikus,
vagyis alkalmas hosszabb idősorok összeállítására és tendenciák
vizsgálatára. Emellett természetesen más mutatók is rendelkezésre
állnak, például keresztelkedések száma, 1 százalékos felajánlások
mértéke; ezek azonban inkább csak becslésekre alkalmasak, nem
teljes körű statisztikát adnak és nem is továbbvezethető adatsorok.
A történeti statisztikai források egyik nagy csoportja az egyházi
anyakönyvek, amelyek segítenek képet adni egy adott terület népmozgalmával kapcsolatban. Magyar nyelvterületen a legelső fennmaradt anyakönyv a 17. századból származik. Ezek az iratok elsősorban 1895-ig, az állami anyakönyvezés bevezetéséig kiemelkedő
fontosságúak, és valamennyire a terület felekezeti arányaira is engednek következtetni.1 Ezek a források azonban nem teljes Magyarországra vonatkoznak, és általában nem alkalmasak idősoros elemzések végzésére.
A jelenlegi statisztikai felvételeknél a felekezeti hovatartozás kérdését öndefiniálva értik. Vagyis nem számít, hogy az adatszolgáltató milyen felekezetben keresztelkedett, melyik egyház számára
fizet anyagi hozzájárulást, melyik egyháznak tagja hivatalosan, melyik gyülekezet, közösség vallásos alkalmait látogatja. Pusztán az a
kérdés fontos, hogy az adott személy melyik egyházhoz, felekezethez tartozónak érzi magát. (És a népszámlálás alkalmából pontosan
ilyen szavakkal történik az erre vonatkozó kérdés.) Az első statisztikai felvételeknél még nem kezelték ennyire liberálisan a kérdést,
összhangban azzal, hogy a társadalom sem kezelte ennyire „öntörvényűen”, vagyis kizárólag az egyén által meghatározottnak a vallási hovatartozást.
Az Európai Unió statisztikai szervezete, az Eurostat ajánlása azt
mondja ki, hogy vallási tekintetben elsősorban az egyházhoz vagy
vallási közösséghez való formális tartozást vizsgálják népszámlálás
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esetén.2 Tehát nem javasolja azt, hogy az adatszolgáltató akkor is bejelöljön egy felekezetet, ha annak formálisan nem tagja. Ezzel összhangban a népszámlálási adatfelvételek, bár alapvetően önbevallás
alapján kezelik a vallási kérdéseket, nem alkalmasak a vallásosság
mérésére, inkább csak az egyházak tagjainak számát adják meg.

Népszámlálások Magyarországon
Már az 1820-as években létrejött az osztrák statisztikai hivatal,
amely Magyarország területén is készített felméréseket, összeírásokat. Ilyen volt az 1850. és 1857. évi népszámlálás. Ezeket az adatfelvételeket azonban már a korban is megbízhatatlannak tartották.
Egyrészt politikai indíttatásból erősen alulreprezentálták a nem
osztrák lakosok számát, másrészt magyar területekre vonatkozólag nem közöltek részletes adatokat.
Az első magyar közigazgatás által szervezett népszámlálást
1869-ben hajtották végre. Ennek keretében már vizsgálták a ma már
klasszikusan szenzitívnek számító felekezeti kérdést, de még sok
más adatkör kimaradt, ilyen például a nemzetiségi kérdés. Az 1869.
évi népszámlálás még sok tekintetben elmaradt a mai modern népszámlálási követelményektől, ennek legfontosabb oka a hivatalos
statisztikai szerv és a népszámlálási koncepció kiforratlansága volt.
A vallásra vonatkozó adatokat sem dolgozták fel teljesen, a kéziratokat a 21. században kellett feldolgozni és publikálni. A munkát a
Teleki Intézet és a KSH közösen végezte, ennek eredménye Az 1869.
évi népszámlálás vallási adatai című összeállítás.3
A következő, 1880. évi népszámlálás már sok tekintetben példaértékűnek nevezhető. Ekkor alkalmaztak először Magyarországon személyi kérdőíveket a korábbi lajstromos megoldások helyett, és már
rákérdeztek mind a felekezeti, mind a nemzetiségi hovatartozásra.4
Az 1869., 1910., 1920., 1930., 1941. és 1949. évi népszámlálások
alkalmával előrenyomott válaszlehetőségek álltak rendelkezésre a
felekezeti hovatartozás tekintetében. A lehetséges válaszok általában a római katolikus, görög katolikus, református, ágostai evangélikus, görög keleti, unitárius, izraelita és a szabad válaszadási lehetőségek voltak. 1941-ben jelenik meg először előrenyomottan a
baptista mint válaszadási lehetőség.5
Az alábbiakban rövid összefoglalást lehet látni az 1880 és 1949
közötti népszámlálások vallási eredményeinek százalékos megoszlásáról (a mai Magyarország területére vonatkoztatva):6
Római
katolikus

Görög
Református Evangélikus
katolikus

Izraelita

1880

60,3%

2%

24,3%

6,9%

5,6%

1890

61,1%

2%

23,5%

6,8%

5,7%

1900

61,8%

2,1%

22,4%

6,6%

6,2%
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1910

62,8%

2,2%

21,5%

6,4%

6,2%

1920

63,9%

2,2%

20,9%

6,2%

5,9%

1930

64,8%

2,3%

20,9%

6,2%

5,1%

1941

65,7%

2,5%

20,8%

6%

4,3%

1949

67,8%

2,7%

21,9%

5,2%

1,5%

A vizsgált 70 évben a protestáns felekezet tekintetében lényeges
változás nem történt. A területi átalakulások, a vándorlások és egyéb
társadalmi hatások a református és evangélikus lakosság arányát lényegében változatlanul hagyták. A katolikusok tekintetében enyhén
növekvő tendencia valósul meg, míg a zsidó lakosság arányszáma
a második világháború eseményei következtében drasztikusan csökkent. A katolikusok protestánsokat felülmúló növekedése elsősorban a református és evangélikus családokra jobban jellemző egyke
jelenségére vezethető vissza.7
Az 1900., 1910., 1920., 1930. évi népszámlálások részletesen, többdimenziós vizsgálatok keretében publikálták a vallási adatokat. Tehát a népesség vallási, foglalkozási, anyanyelvi és területi adatait
egyszerre vizsgálva lehetett képet kapni a társadalom egészéről.8
Ezek az adatok nem kifejezetten a vallást vizsgálták, azt egyenrangúnak tekintették a többi társadalmi mutatóval.

1950–2000

Mintavételes
adatfelvételek

A felekezeti hovatartozás kérdése 1949 után hosszú időre kikerült
a népszámlálási kérdések közül. Ez a jelenség nem csak Magyarországra, és nem csak a volt szocialista blokk országaira jellemző. Az
ENSZ népszámlálási ajánlásai a felekezeti hovatartozás kérdését
soha nem tekintették kötelező elemnek, és több országban nem is
került bele a népszámlálási kérdések közé. Sőt: nagyon sok országban (Ausztrália, Nagy-Britannia stb.) a 2000–2001-es népszámlálás
keretében vizsgálták először a vallási kérdéseket. Ezzel összhangban és a megfelelői politikai akarat szerint az 1949 és 2000 közötti
időszakban Magyarország népességének felekezetei megoszlása tekintetében nem áll rendelkezésre egységes összeírás népszámlálás
alapján, csak egyes kisebb adatfelvételek és becslések.
A szociológusokat természetesen az 1949 és 2001 közti időszakban is foglalkoztatta a felekezetek és a vallásosság kérdése. Ennek
az eredménye a népszámlálási adatokat nélkülöző időszak néhány
kisebb adatfelvétele, amelyeket 500–10.000 fős mintán hajtottak
végre különböző években. Az 1949 és 1989 közti időszakban a vallás nem csak mint társadalmi, szociológiai jelenség volt érdekes a
kutatók számára. A vallás volt egyben a hatalmi renddel való szem-
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benállás kulturális kifejezése sokak számára. A kis mintavételes felvételek lehetőséget teremtettek arra is, hogy az adatfelvételek olyan
személyes jellegű mutatókat is vizsgáljanak, melyekre a népszámlálás nem nyújt lehetőséget. Ilyen például a vallásosság, templomba
járás, hitéleti jellemzők. A kor sajátosságaiból adódóan ezeket az
adatokat mindenképpen óvatosan kell kezelni, hiszen még egy anonim kérdőív esetén is befolyásolhatta a válaszadót az, hogy a magát
vallásosnak mondó ember társadalmi hátrányba kerülhetett. Ezzel
együtt bizonyos trendek egyértelműen leszűrhetők. Ilyen például a
második világháború után növekedő vallásosság (általában a háborúk után jellemző a vallásosság élénkülése), amely 1956 után
csökkenésnek indul, és ez a tendencia kisebb-nagyobb meredekséggel, de az 1980-as évekig egyértelműen kimutatható, és utána
enyhe fellendülés tapasztalható.9
Ekkor mutatnak rá először Magyarországon arra, hogy a vallás,
felekezet és vallásosság kérdése már nem kezelhető olyan egyértelműen, mint a 19. században. A felmérések esetén a katolikus, evangélikus és református mintában is a „Vallásos a maga módján” válasz bizonyult a legnépszerűbbnek. (További válaszlehetőségek:
Vallásos az egyház tanítása szerint; Nem tudja; Nem vallásos; Más
a meggyőződése.) Ez arra mutat, hogy a 20. században az emberek
egyre inkább öndefiniálólag viszonyulnak a valláshoz, és előfordulhat az is, hogy vallásosnak tekintik magukat keresztség, szertartások, külsőségek nélkül, pusztán a személyes kötődés és meggyőződés alapján.

A 2001. évi népszámlálás
Keményfi Róbert:
A mérés lehetősége az
etnikai, a vallási és
a nemzeti kisebbség
fogalmában. In: Történeti
demográfiai évkönyv,
2001. KSH NKI,
Budapest, 2001, 65–77.
10

11

Vallás, felekezet. KSH,
Budapest, 2002.

A rendszerváltás után először 2001-ben kérdeztek rá újra népszámlálás keretében a felekezeti hovatartozásra Magyarországon. A válaszadás erre a kérdésre nem volt kötelező, az emberek túlnyomó
része azonban a sokáig nem vizsgált kérdésre megadta a választ.
Ennek magyarázata egyrészt az önmotiváció, másrészt az egyházak részéről jelentkező lobbizás annak érdekében, hogy minél szélesebb tömegtámogatást mutasson ki irányukban a népszámlálás.10
2001-ben csupán a lakosság 10 százaléka jelölte be, hogy nem kíván
válaszolni a vallási kérdésre.
Az adatokat olyan nagy érdeklődéssel várta a társadalom, hogy
a vallással kapcsolatos kötet kiadását előre kellett hozni, és a népszámlálási sorozat ötödik kötetévé vált. (Megelőzve többek közt a
munkanélküliség és fogyatékosság kérdéskörét vizsgáló köteteket.)
A 2002-ben kiadott Vallás, felekezet című kötet vizsgálja az egyes
felekezetek korösszetételét és egyéb demográfiai jellemzőit.11 Az
adatok érdekességét az adja, hogy az 1949 és 2001 közötti korszak
felekezetbeli változásairól ad átfogó képet. Ha 50 év minden tendenciája nem is figyelhető meg, az eredmények mégis magukért
beszélnek:
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Római
katolikus
2001

Drámai visszaesés,
elöregedés

Forrás: Vallás,
felekezet, i. m.

12

Korfák

51,9%

(Black/Black plate)

Görög
Református Evangélikus
katolikus
2,6%

15,9%

3,0%

Izraelita

0,1%

Minden felekezet esetén drámai visszaesés látható. Ez elsősorban az 1949 és 2001 közötti korszak bélyegét viseli magán. Ennél
sokkal aggasztóbbak azok az adatok, melyek a vallásos népesség
elöregedését mutatják. A népesség átlagos életkora 39 év, ezzel öszszevetve az egyházhoz, felekezethez nem tartozók átlagéletkora 29
év, a katolikusok esetén 42, a protestánsoknál 43–45 év az érték. Ez
alapján állítható, hogy 2001-ben egyáltalán nem látszott biztosítottnak az egyházak utánpótlása. A 2011. évi népszámlálás adatai
adnak majd választ arra a kérdésre, hogy az egyházak missziós törekvései sikeresen megfordították vagy megállították-e az elöregedési folyamatot, és megszólították-e a lakosság fiatalabb rétegeit,
vagy az egyházak sodródnak a társadalmi jelenségek mentén.
Az elöregedési folyamatokat szemlélteti a római katolikusok korfája összevetve a teljes magyar lakosság korfájával, valamint a nem
vallásos lakosság korfája a teljes lakossággal összevetve:12

A korfák jól illusztrálják azt, hogy a felekezetek a fiatalok tekintetében messze elmaradnak a magyar lakosság átlagos lélekszámától,
az idősebbek tekintetében viszont meg is haladják azt. Egyértelmű,
hogy az egyházak 2001-ig nem voltak képesek a fiatalabb korosztályokat elérni, és elsősorban az idősebb hívőkre kellett építeniük. Ha
az egyházak képesek volnának elérni a társadalom egészét, akkor azt
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demográfiailag is tükrözniük kellene. A 14–35 éves korosztály esetében ez 2001-ben semmiképpen sem volt elmondható.
A 2001. évi népszámlálás alkalmával a szenzitív kérdésekre adott
válaszarány igen kedvező volt. Ez nagyrészt annak is köszönhető,
hogy 1990 után az emberek számára fontos volt az ország valós állapotának megismerése: a többséget érdekelte, hogy milyen helyzetbe került Magyarország az újonnan kialakult politikai és társadalmi légkörben, amelynek hatására annyi minden átalakult 1990 és
2000 között. Más országokban azonban, amelyek nem az egykori
szocialista blokkhoz tartoztak, éppen ellentétes tendencia figyelhető meg. Az adatszolgáltatók igyekeztek minél kevesebb információt megadni magukról, az adatszolgáltatást teherként élték
meg, és nem mutattak különösebb érdeklődést a népszámlálásban
való közreműködésre.
A 2000–2001. évi népszámlálások éppen vallási tekintetben igen
erősen hívták fel a figyelmet egy új jelenségre szerte a világon. Több
angolszász országban ekkor kérdeztek rá először a felekezeti hovatartozásra a népszámlálás keretében. Az angolszász országokban
kampány indult arra, hogy a személyes adatok iránt érdeklődő népszámlálási kérdések iránti ellenvélemény kifejezésére a válaszadók
a felekezeti hovatartozást firtató kérdésre adják azt a választ, hogy a
Csillagok háborúja című filmben szereplő jedi vallásban hisznek. A vicces e-mailek, fórumok és internetes oldalak által generált kampány
egyre nagyobb méretet öltött, és egyre kedvezőbb fogadtatásra talált
az adatszolgáltatók körében. Bizonyos esetben a „jedik” olyan mértékű torzítást okoztak az adatokban, hogy azok felhasználhatósága is
megkérdőjeleződött. Új-Zélandon a jedi a második legnagyobb vallás lett a népszámlálás alapján (a kereszténység után), a lakosság 1,5
százaléka vallotta magát jedinek. Több országban is akkora mértékű
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volt a jedi válaszok száma, hogy már 1 százalékos reprezentatív mintában is érzékelhető torzulást okozott.13
Az egyes országok statisztikai hivatalai különbözőképpen reagáltak a jelenségre. Ausztrália felhívásban tette közzé az adatszolgáltatók felé, hogy a nyilvánvalóan hamis adat megadása 500 dollár bírsággal büntetendő.14 Más országok igyekeztek meggyőzéssel
hatni a válaszadókra, és elmagyarázni számukra a valós adatok felvételének fontosságát a társadalom és az ország vezetése számára.
Nagy-Britanniában a jedi-jelenséget társadalmi mutatószámként
kezelték, és területi lebontásban közölték a jedi választ adók számát, azokat komplexen elemezve.15 Az országok nagy része az adatokat nem dolgozta fel, pusztán a ’nem értelmezhető válasz’ kategóriájába sorolta azokat.
Ez a jelenség élesen rávilágít a népszámlálások megváltozott helyzetére. A válaszadók már másfajta motivációt kívánnak, mint a korábbi években. A hatalmi, állami ösztönzés szerepét át kell vennie
egy, a jelenlegi társadalmat könnyebben elérő érvelési rendszernek,
amely rávilágít arra, hogy az adatokra elsősorban nem a kormányzatnak vagy az éppen hatalmon levőknek van szüksége, hanem a
társadalom önismeretének legalapvetőbb forrása lehet. A statisztikai hivatalok marketingstratégiája egyre jobban átalakul, de kérdéses, hogy mennyire képes meggyőzni az adatszolgáltatások, az adatszolgáltatási kötelezettségek és lehetőségek józan kezelésére.
Felekezeti szempontból Magyarországon a 2011. évi népszámlálás fog rámutatni arra, hogy 2001 és 2011 között sikerült-e lelassítani
vagy megállítani az egyházak demográfiai öregedését, vagy az egyház mutatói egyre jobban elszakadnak a társadalom demográfiai
mutatóitól, és egyre inkább egy elöregedett intézményrendszer szerepét tölti be Magyarországon. Kiderül, hogy az ifjúsági missziók
csak az egyházakon belül képesek a fiatalok megszólítására, vagy
az egyházon kívüli rétegeket is képesek nagymértékben motiválni,
és kiegyenlíteni az egyházon belüli demográfiai torzulásokat. Ahhoz, hogy ez a kép egyértelmű és világos legyen, mindenképpen
megbízható adatszolgáltatásra és magas válaszadási arányra lesz
szükség a 2011. évi népszámlálás során.
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