
A vallásos fiatalok
társadalmi
státuszának változása
Bevezetés

A vallás társadalmiságának vizsgálatát a pluralizálódó, egyre hete-
rogénebb társadalmak kialakulása tette megkerülhetetlenné. A kul-
túra és ezzel együtt a vallás determinisztikus jellege megszűnt a
legtöbb európai társadalomban. Napjainkban az emberek többsége
nem egyetlen és osztatlan kultúrában él, hanem lehetőségük van
megválasztani, követni a vágyott értékeket, normákat, így a vallást
is. Ezt a jelenséget számos (vallás)szociológus vizsgálta, ám nincs
egységes álláspont a kérdésben. Az (európai) vallásosságról szóló
diskurzusokban két nagyobb irányzat mutatkozik:

A szekularizációs tétel a modernizáció térnyerésével a hagyomá-
nyos (keresztény) egyháziasság hanyatlását vagy szükségszerű el-
tűnését, a „templom nélküli várost”,1 a „vallásosság kiszáradását”2

prognosztizálja, ami többek között a vallásgyakorlás, a templomba
járás, az (egyházias) vallásosság és az egyháztagság visszaszorulá-
sában érhető tetten.3

Az individualizációs tétel viszont inkább azt hangsúlyozza, hogy
a vallás nem tűnt el az emberek igényei közül, és a vallásosság új
formáinak kialakulásáról, térnyeréséről beszél,4 mely részben tet-
ten érhető a hagyományos egyházi közösségekben zajló megúju-
lási folyamatokban is, vagy akár az érzelmeket előtérbe állító for-
mákban is.5

A hagyományos, egyházias vallásosság látható visszaszorulása a
társadalom különböző csoportjait eltérő mértékben érinti. Ez össz-
hangban volna a szekularizációs elmélettel, amennyiben elsősorban
a társadalmi modernizáció által erősebben érintett — magasabb stá-
tuszú, képzettebb, aktív, fiatal, urbánus — rétegekre volna inkább
jellemző. Újabb vallási kérdésblokkot is tartalmazó hazai adatfelvé-
telek eredményei azonban ezzel részben ellentétes folyamatokat
írnak le, és arra engednek következtetni, hogy a vallásos fiatalok kö-
rében nagyobb arányban találhatók meg a magasabb társadalmi stá-
tuszban lévők. Kérdésként merül fel, hogy vajon valóban egyfajta
elitesedésről van-e szó a vallásosak körében, vagy a vallásosság (val-
lásos önkép) magában hordozza a „szubjektív jólét” érzetet, a ma-
gasabb társadalmi státuszba történő önbesorolást (is)?
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E jelenség meglétét, mibenlétét és „miben nem létét” kívánjuk a
korábbi elemzéseknél részletesebben bemutatni a 2008-as és 2012-
es magyarországi ifjúságkutatások alapján.

Terjedelmi korlátok miatt nem lehetett célunk valamennyi ma-
gyarországi, vallási blokkot is tartalmazó (ifjúság)kutatás átfogó
elemzése, azonban a meglévő trend tartalmasabb bemutatására a
kiválasztott adatbázisok is elegendőnek bizonyultak. A kiválasztás
másik oka, hogy egyes, e dolgozatban használt változóhoz tartozó
kérdés, és azok válaszkategóriái is eltérnek a régebbi, vagy egyéb
kutatási adatbázisokban, míg a 2008-as és 2012-es ifjúságkutatás
közel azonos változó szettel dolgozott, így ezek elemzése az olvasó
számára is könnyebben áttekinthető összehasonlítást tesz lehetővé.

Írásunk legelején áttekintjük, hogy milyen főbb jellemzőkkel ír-
ható le a magyarországi fiatalok vallásossága, majd pedig a három
bourdieu-i tőke dimenzióján keresztül a vallásos és nem vallásos
fiatalok között tapasztalatható különbségeket mutatjuk be.

A fiatalok vallásossága — tendenciák

Társadalmunkban a folyamatos kulturális, politikai, szokás, szocia-
lizációs és eszmei változások sorát éljük meg, s mindezek kihatnak
a vallásosságra is, melynek változása lassú folyamat. Magyarorszá-
gon a társadalom vallási helyzetének változásait Tomka Miklós alap-
ján Hámori Ádám és Rosta Gergely6 az alábbiakban foglalta össze:

1. Az egyházakhoz kötődő vallásosság csökken, a közösségi ke-
retektől független vallásosság nő.

2. A csökkenő vallásosság a fiatalok alacsonyabb vallási szint-
jére vezethető vissza.

3. Az életkor emelkedésével nő a vallásosok száma.
4. Csökkennek a vallásosság mögött álló társadalmi különbsé-

gek, gyengül a hátrányos helyzet és a vallásosság közötti ko-
rábbi összefüggés.

5. Magas az egyházba vetett hit és bizalom.
6. A vallásosság fontos következményekkel jár a társadalmi élet

egyéb területein, lényeges magyarázó tényező.

E pontokra reflektálnak az elmúlt évek ifjúságkutatásai7 tükré-
ben tapasztalhatók, miszerint:8

1. A fiatalok kevésbé vallásosak, mint az idősebbek.
2. Körükben a magukat az egyházuk tanításait követőknek tar-

tók kis csoportot alkotnak.
3. Csökken körükben az egyházakhoz kötődően vallásosak aránya.
4 Azok a fiatalok, akik magukat vallásosnak tartják, nagyobb

arányban tartoznak a magasabb státuszú társadalmi cso por-
tokba.

5. Körükben népszerűbbek a nem keresztény gyökerekkel bíró
vallási elemek.
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6. A fiatalok és az idősebb korosztály közötti vallási különbsé-
gek csökkenésére utalnak a vallásosság egyes dimenzióiban
bekövetkezett változások.

Magyarországon a vallás, a vallásosság a fiatalok körében egy re
inkább háttérbe szorul. Az ifjúságkutatások9 segítenek bennünket
abban, hogy a fiatal nemzedék valláshoz való viszonyát és annak
változásit részben megvizsgálhassuk. Az évek során kirajzolódik,
hogy a fiatalok egyre jobban elfordulnak az egyháztól, egyfajta val-
lási individualizációtól vezérelve, körükben nő a vallást teljesen el-
utasítók és a feltett kérdésekre a választ megtagadók aránya is.

1. táblázat: Vallási önidentifikáció egyes kategóriáinak gyakorisága 
2000 és 2012 között 

(N2000=7908, N2004=7965, N2008=8046, N2012=7849)

Míg 2000-ben a fiatalok többsége valamilyen módon vallásosnak
tartotta magát, addig 2012-ben arányuk nem éri el a 40 százalékot.
Azok aránya, akik tudatosan, vállaltan mondták magukat nem val-
lásosnak, vagy más meggyőződésűnek, az eltelt 12 évben közel fe-
lével növekedett. Ezt a tendenciát tapasztalhatjuk a vallásgyakorlás
terén is, hiszen akik legalább havi rendszerességgel jártak temp-
lomba 40 százalékos, az ennél ritkábban járók közel 50 százalékos
csökkenést láttattak. Azok száma, akik sosem lépnek be egy temp-
lomba, 44-ről 62 százalékra emelkedett.

Intézet, Budapest, 2002,
220–239.; Rosta Gergely:
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Vallási önidentifikáció
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Ifjúság
2000

Ifjúság
2004

Ifjúság
2008

Magyar 
Ifjúság 

2012

Vallásos vagyok, az egyház tanítását
követem

10% 10% 7% 7%

Vallásos vagyok a magam módján 46% 48% 43% 31%

Nem tudom megmondani, hogy 
vallásos vagyok-e vagy sem

6% 4% 6% 8%

Nem vagyok vallásos 28% 24% 35% 40%

Nem vagyok vallásos, határozottan
más a meggyőződésem

8% 13% 8% 7%

Nem válaszolok 2% 1% 1% 7%
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Vallásosság és a tőkedimenziók

Megvizsgáltuk, hogy a vallásosság szempontjából mennyiben meg-
határozó a különféle tőkék jelenléte. Befolyásolja-e a különféle
bourdieu-i kapcsolati, kulturális és gazdasági tőkével rendelkezést
a fiatalok vallási önidentifikációja? Tetten érhető-e a különféle tőkék
között valamiféle eltérés a vallásos fiatalok csoportjában a teljes if-
júsági mintára vonatkoztatva, illetve tapasztalhatóak-e ezeken belül
változások a 2008-as és a 2012-es vizsgálatok adataiban?

Mint azt a bevezetőben is említettük, az általunk feltételezett jelen-
ség „miben nem létét” is vizsgálni szeretnénk. Az (informális) kap-
csolati tőke — legalábbis az ifjúságkutatások által rendelkezésre
álló változók szerint — nem feltétlenül erősebb az egyházias vagy
maga módján vallásos fiatalság körében. A baráti kör megléte szem-
pontjából elmondható, hogy a valláshoz való viszony még nem be-
folyásolja számottevően azt, hogy a fiataloknak van-e olyan baráti
köre, társasága, akikkel gyakran van együtt szabadidejében, vagy
épp nincs. 2008-ban mindkét csoport 86–87 százaléka említette,
hogy vannak ilyen barátaik. 2012-re azonban már csak 70 százalék
feletti értékeket kapunk minden csoport esetében, és a különbség is
nagyobb a vallásosak és nem vallásosak között. Előbbi csoport 73–
75, a vallást elutasítók 78 százalékának volt már csak ilyen baráti
köre, tehát még csökkent is a vallásosak körében a baráti körrel ren-
delkezők aránya.

Amellett, hogy négy év alatt némileg csökkent a baráti körrel ren-
delkező fiatalok száma, meglévő barátaiknál is kevesebben töltik
szabadidejüket. Fokozottabban igaz ez mindkét vizsgált évben —
mind hétköznap, mind hétvégén — az egyházuk tanítását követő fia-
 talokra, mint a bizonytalanokra vagy a vallást elutasítókra. Sőt, a
„mit csinál leggyakrabban szabadidejében” kérdésre is kevesebben
válaszolták a vallásosak azt, hogy „a barátaimmal lógok, beszélge-
tek”, mint a nem vallásosak. Ellenben, ha a rokonsággal való kap-
csolatot nézzük, megfordul ez a tendencia, és kiderül, hogy mind
2008-ban, mind 2012-ben a vallásosak szignifikánsan nagyobb
arányban töltötték (leggyakrabban) szabadidejüket rokonaiknál,
azonban a két vizsgálat között eltelt négy évben radikálisan csök-
kent azok számaránya — mind a vallásosak, mind a vallást eluta-
sítók körében —, akik szabadidejükben átmentek rokonaikhoz. Az
azonban kiviláglik, hogy a rokoni, családi kapcsolat meghatározóbb
a vallásosak életében.

2. táblázat: Leggyakoribb szabadidő eltöltés helye 
a vallásosak és nem vallásosak körében 2008-ban és 2012-ben 

(N2008=7897–7916, N2012=6849–7169)

Kapcsolati tőke
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Bár kiderült, hogy az egyháziasan vallásosak körében némileg
kevesebben vannak olyanok, akiknek van baráti köre, és azok is,
akik szabadidejüket a barátaiknál vagy a barátaikkal töltik, azonban
a baráti kapcsolataikkal már az egyháziasan vallásos 15–29 évesek
elégedettebbek, és az elégedettség foka közti különbség a valláso-
sak és nem vallásosak között a két vizsgálati időpont között eltelt
négy évben némileg növekedett is. 2008-ban az egyházuk tanítását
követők 86 százaléka volt teljesen vagy inkább elégedett baráti kap-
csolatrendszerével, míg a vallásban bizonytalanok 83,5, a nem val-
lásosak 85 százalékára volt ez igaz, 2012-re azonban az egyházias fi-
atalok körében már 90 százalékos volt az elégedettség szintje, míg
a bizonytalanok körében 75 százalékra, a vallástalanok körében 83,5
százalékra csökkent az elégedettek aránya.

Szocializációs szempontból és a kultúrához való viszony tekintetében
is számottevően fontos, hogy a fiatalok milyen családi közegből in-
dulnak. Meghatározó, hogy mik azok az értékek, normák és tudás-
alapok, amelyeket a szülői házból hoznak magukkal. Ennek érdeké-
ben megvizsgáltuk mind a szülők, mind a vizsgált fiatalok befejezett
iskolai végzettségét.

Bár alapvetően a teljes magyarországi népesség körében az ta-
pasztalható, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező
hátterűek a vallásosabbak,10 addig ez az állítás a fiatalok esetében
elmozdulni látszik.

A fiatalok szüleinek végzettségét szemügyre véve láthatóvá vált,
hogy mind 2008-ban, mind 2012-ben az egyházuk tanításait követő
fiatalok csoportjában magasabb arányban találunk diplomás felme-
nőket, mint a kevésbé vagy nem vallásosak szülei körében. 2008-ban

Kulturális tőke

10Lásd European Social
Survey.
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2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012

Vallásos vagyok, az
egyház tanítását

követem
44,3% 37,4% 59,6% 49,9% 18,0% 7,6% 31,1% 12,1%

Vallásos vagyok a
magam módján

51,1% 40,0% 62,9% 52,5% 16,2% 7,0% 25,7% 12,8%

Nem tudom
megmondani, hogy
vallásos vagyok-e

vagy sem

51,8% 44,9% 64,8% 54,9% 17,4% 5,6% 26,8% 9,1%

Nem vagyok vallásos 53,6% 45,2% 66,3% 58,9% 14,2% 5,2% 24,1% 10,0%

Leggyakrabban a
barátoknál töltik 
a szabadidejüket

Leggyakrabban a
rokonoknál töltik 
a szabadidejüket

hétköznap hétvégén hétköznap hétvégén
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az egyházias fiatalok édesanyjainak 21, édesapjainak 18 százaléka.
2012-ben az anyák 14, az apák 15 százaléka volt diplomás. A többi
csoportba tartozók szüleinek rendre 2–7 százalékkal kisebb hányada
rendelkezett diplomával a vizsgált években, ám ez a kis eltérés is
szignifikáns különbségeket mutatott.

Magukról a fiatalokról is elmondható, hogy a vallásosabbak kö-
rében nagyobb a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők ará-
nya. Sőt, míg a megkérdezettek szüleinek esetében némi visszaesés
volt tapasztalható, addig a válaszadók körében az eltelt négy év
alatt enyhe növekedést láthatunk. 2008-ban az egyházias fiatalok
13, 2012-ben 15 százalékának volt már diplomája. Ezzel szemben a
vallást elutasítók körében az első vizsgálati évben és rá négy évre
is 9 százalék volt ez az arány.

3. táblázat: A különböző vallási önidentifikációjú fiatalok 
iskolai végzettsége 2008-ban és 2012-ben

Az inkorporált kulturális tőkének egy másik fajtája a nyelvtudás.
Mind 2008-ban, mind 2012-ben a kérdezettek 60 százaléka állította,
hogy beszél legalább egy idegen nyelven. Ebből az egyháziasan val-
lásosaknak 71, majd 70 százaléka mondta ezt a két vizsgálati évben,
a többi vallásossági kategóriába tartozóknak pedig 2008-ban 55–63,
2012-ben pedig 58–61 százalékuk vallott így. Ugyanakkor a külön-

Iskolai végzettség

Nyelvtudás
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2008 2012

legfel-
jebb 8
általá-

 nos

szak-
mun-
kás

érett-
ségi

felső-
oktatás

legfel-
jebb 8
által á-

nos

szak-
mun-
kás

érett-
ségi

felső-
oktatás

Vallásos
vagyok, az

egyház
tanítását
követem

39,8% 11,9% 35,1% 13,1% 36,1% 12,5% 36,8% 14,6%

Vallásos
vagyok a

magam módján
30,7% 16,9% 41,1% 11,4% 31,8% 17,8% 38,5% 11,9%

Nem tudom
megmondani,
hogy vallásos
vagyok-e vagy

sem

39,7% 12,3% 37,9% 10,1% 38,2% 14,2% 38,3% 9,4%

Nem vagyok
vallásos

36,1% 18,3% 36,8% 8,7% 33,1% 17,2% 40,3% 9,4%
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böző nyelvekből való nyelvvizsgával rendelkezés már csak egy, a
német esetében mutatott szignifikáns eltérést a különböző mértékben
vallásosak között (2012-ben). Azaz lényegében minden (a vizsgálat-
ban felsorolt) nyelvből azonos mértékben van — közel azonos szintű
— nyelvvizsgájuk a kérdezetteknek, függetlenül a vallásosságuktól. A
német nyelv esetén viszont azt látjuk, hogy a vallásosak körében szig-
nifikánsan több a nyelvtudásról bizonyítvánnyal rendelkezők aránya:
az egyháziasan hívőknek 21, a nem vallásosak 15 százalékának van
német nyelvvizsgája. Tehát inkább azt mondhatjuk, hogy a vallásosak
valamivel magabiztosabbak a saját nyelvtudásukban, ám a tudásu-
kat „bizonyító” okirattal (a német nyelven kívül) azonos arányban
rendelkeznek, mint a nem vallásos társaik.

A már tapasztalt pozitív szemléletet erősíti némiképpen az is, hogy
az egyházias válaszadók 2008-ban 36, 2012-ben 26 százalékban vol-
tak „teljes mértékben” elégedettek a saját tanulási lehetőségeikkel,
amitől lényegesen eltér a nem vagy kevésbé vallásosak eredménye:
2008-ban csak 18–22 százalékuk, 2012-ben 13–19 százalékuk nyilat-
kozott hasonlóképpen. Továbbá arra a kérdésre, hogy menyire elé-
gedettek azzal az ismeretmennyiséggel, amit idáig megszereztek, az
egyháziasan vallásosak mindkét évben 26 százalékban voltak „teljes
mértékben” elégedettek, míg a többi csoportba tartozóknak a korábbi
évben 14–19, két éve pedig 13–19 százaléka mondta ugyanezt.

Az inkorporált kulturális tőke megszerzésének fontos helyszínei a
kulturális intézmények. A két vizsgálat alapján elmondható, hogy
a kultúra szempontjából nívósabbnak tekintett helyek, mint a szín-
ház, az opera, a komolyzenei hangversenyek, művész mozik és mú-
zeumok látogatottsága a teljes minta adatait vizsgálva — egy-egy ki-
vételtől eltekintve — jóval alacsonyabb 2012-ben, mint 2008-ban volt.
Azonban nemcsak ezen helyek látogatottsága csökkent négy év alatt
a teljes minta körében, hanem az egyéb kulturális és (nem virtuális)
közösségi tereké is, mint a könyvtár, könyvesbolt, populárisabb mozi,
presszó, hagyományos étterem vagy kocsma.

4. táblázat: A legalább 2–3 havonta látogatott kulturális intézmények 
és közösségi terek az egyházuk tanítását követő fiatalok és a nem vallásos 
fia talok körében 2008 és 2012-ben (sorrend: egyházias fiatalok 2012-es

preferencia sorrendje) (N2008=7915–7945, N2012=7325–7340)

Elégedettségi arányok

Kulturális intézmények
és közösségi terek

656

2008 2012 2008 2012

presszó 40,6% 33,7% 43,0% 35,2%

könyvtár 37,2% 29,9% 23,7% 20,0%

kocsma 29,3% 27,2% 43,5% 36,6%

könyvesbolt 34,0% 23,9% 21,6% 17,1%

populárisabb mozi 25,7% 22,2% 28,5% 26,2%

Egyházuk tanítását követő fiatalok Nem vallásos fiatalok
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Mindazonáltal általánosságban elmondható, hogy annak ellenére,
hogy a vallásosak körében is magas azok aránya, akik soha nem teszik
be a lábukat a fent felsoroltak egyikébe-másikába, szignifikánsan és
egyértelműen nagyobb arányban vannak körükben azok, akik járnak
valamilyen gyakorisággal ezekre a helyekre. Ez alól kivétel a kocsma,
a presszó, az étterem és a populárisabb mozik, azaz a nem vallásosak
és kevésbé vallásosak körében valamivel nagyobb a sűrűn (legalább
2–3 havonta) ide látogatók aránya, mint az erősen vallásosak köré-
ben. Mindenhova máshova viszont nagyobb arányban járnak (sűrűn)
az egyháziasan vallásosak, mint a kevésbé vagy nem vallásosak.

A fiatalok (és háztartásainak) gazdasági helyzetét vizsgálva az rajzo-
lódik ki, hogy saját háztartásuk anyagi helyzetét az egyházias fiatalok
látják optimistábban. Körükben többen állították mind 2008-ban, mind
2012-ben, hogy „gondok nélkül élnek” (9–10 százalék), szemben a ke-
vésbé vagy nem vallásosakkal, akiknek 2008-ban csak 6–6 százaléka,
2012-ben 5–7 százaléka érezte úgy, hogy nincsenek anyagi gondjaik.

5. táblázat: Szubjektív anyagi helyzet megítélése 
a különböző vallásosos önidentifikációjú csoportokban 2008 és 2012-ben

(N2008=7800, N2012=6993)

Gazdasági tőke

657

Egyházuk tanítását követő fiatalok Nem vallásos fiatalok

2008 2012 2008 2012

étterem 31,6% 20,1% 30,8% 21,0%

múzeum 13,4% 9,2% 9,5% 7,1%

színház 10,4% 8,5% 7,8% 5,3%

art mozi 6,6% 7,2% 6,1% 6,4%

komolyzenei 
hangverseny

6,6% 5,8% 2,6% 2,9%

opera 1,2% 2,1% 9% 1,5%

2008
Gondok
nélkül
élnek

Beosztás-
sal jól ki-

jönnek

Éppen
hogy ki-
jönnek a
jövedel-
mükből

Hónap-
ról-hó-
napra
anyagi

gondjaik
vannak

Nélkülö-
zések kö-
zött élnek

Vallásos vagyok, az egy-
ház tanítását követem

9% 45% 37% 9% 1%

Vallásos vagyok a
magam módján

6% 44% 37% 10% 2%

Nem tudom megmon-
dani, hogy vallásos 
vagyok-e vagy sem

5% 43% 32% 17% 3%

Nem vagyok vallásos 6% 43% 34% 14% 3%
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Arra a kérdésre, hogy a válaszadók mennyire elégedettek a jelen-
legi életszínvonalukkal, az egyház tanait követők szintén optimistáb-
ban válaszoltak mind a két évben. 2008-ban 55, 2012-ben 51 százalé-
kuk volt teljes mértékben vagy inkább elégedett. Velük szemben ismét
csak borúlátóbbaknak bizonyultak a kevésbé vagy nem vallásosak,
akiknek mindkét évben körülbelül 10 százalékkal kisebb hányaduk
gondolkodott így.

Joggal gondolhatnánk ezek alapján, hogy a vallásos fiatalok tény-
legesen is jobb anyagi körülmények között élnek, ám ez nem fel-
tétlenül bizonyult igaznak, ugyanis a két vizsgálati évben sem a vá-
lasz adók saját összbevétele, sem háztartásuk bevételeinek összegei
kö zött nem találtunk szignifikáns eltérést. És ha ezt figyelmen kívül
is hagyjuk, akkor is úgy találjuk, hogy a vallásos fiatalok átlagosan va-
lamivel kevesebb pénzből gazdálkodhatnak havonta, mint kevésbé
vagy egyáltalán nem vallásos társaik, 2008-ban pedig a vallásosak ház-
tartásainak összbevétele is kevesebb volt, mint a többi vallási csoportba
tartozóké. Ez a tendencia azonban 2012-re megfordult, mert valami-
vel magasabb átlagos háztartási bevételről számoltak be az egyházi-
asan vallásos fiatalok, de ezek az eltérések továbbra sem szignifikánsak.

A magasabb szubjektív anyagi jólétre két további változó adhat
némi magyarázatot. Ugyanis az egyház tanításait követők körében
fordult elő legkevésbé az, hogy háztartásukban hónap végére elfo-
gyott a pénzük a vizsgálatot megelőző egy évben, azaz vélhetően
jobban sikerült gazdálkodniuk a rendelkezésre álló összegekkel:
2008-ban a vallásos csoport felét, míg 2012-ben 42 százalékukat ke-
rülte el a hó végi pénzhiány. A hat évvel ezelőtti vizsgálat alapján a
hó végi pénzhiány leginkább a vallási értelemben bizonytalanokat
(65 százalékukat) sújtotta, míg 2012-ben a nem vallásosakat érin-
tette legnagyobb arányban (68 százalékukat).

Rendszeresen vagy alkalmanként szintén az egyházias fiatalok csa-
ládjai tesznek félre pénzt nagyobb arányban. 2008-ban 16 százalékuk

Magasabb szubjektív
anyagi jólét

658

2012
Gondok
nélkül
élnek

Beosztás-
sal jól ki-

jönnek

Éppen
hogy ki-
jönnek a
jövedel-
mükből

Hónap-
ról-hó-
napra
anyagi

gondjaik
vannak

Nélkülö-
zések kö-
zött élnek

Vallásos vagyok, az egy-
ház tanítását követem

10% 44% 30% 12% 4%

Vallásos vagyok a
magam módján

5% 33% 39% 19% 4%

Nem tudom megmon-
dani, hogy vallásos 
vagyok-e vagy sem

5% 37% 38% 16% 5%

Nem vagyok vallásos 7% 35% 38% 15% 4%
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háztartása takarított meg rendszeresen (szemben a többi csoport 10–
13 százalékával), 2012-ben viszont már csak 12 százalékuk, de még
mindig többen, mint a többi csoportba tartozók, akiknek ekkor már
csak 7–8 százaléka említette ezt.

Érdemes megemlíteni még, hogy amikor a fiatalokat arra kértük,
sorolják be magukat az „alsó” és a „felső társadalmi réteg” között va-
lamelyik társadalmi csoportba, 2008-ban — alkalmazkodva a teljes
magyar lakosság kitöltési mintázatához — a válaszadók többsége a
középső társadalmi csoportba sorolta magát. 2012-ben már azt látjuk,
hogy többen sorolták magukat a középtől lefelé található társadalmi
csoportok valamelyikébe, mint magába a középsőbe. 2008-ban az egy-
háziasan vallásosak ebben a kérdésben nagyobb „alázatot” gyako-
roltak: Ekkor az egyházias fiatalokénál valamivel nagyobb arányban
sorolták magukat középre a „maguk módján” vallásosak, és többen
sorolták magukat a felső rétegek valamelyikébe a vallásosság szem-
pontjából bizonytalanabbak. A tendencia azonban 2012-re megfor-
dult, és bár az egyháziasan vallásosak még kevesebben sorolták ma-
gukat a középső társadalmi csoportba, mint 2008-ban, a kevésbé vagy
egyáltalán nem vallásosak ennél is többen húztak az alsóbb rétegek
valamelyikébe. A felső társadalmi csoportok valamelyikét is csak az
egyháziasan vallásosak választották ugyanolyan arányban, mint
2008-ban, a többi csoportba tartozók a négy évvel korábbihoz képest
jóval kevesebben jelentek meg ezekben a rétegekben.

6. ábra: A különböző vallási önidentifikációjú csoportok 
szubjektív társadalmi önbesorolása 2008 és 2012-ben 

(N2008=7741, N2012=6962)

Társadalmi önbesorolás

659
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Összefoglalásként

Áttekintő elemzésünkben arra kerestünk választ, hogy vajon a ma-
gyar fiatalok körében az (egyházias) vallásosság együtt jár-e maga-
sabb társadalmi státusszal, pozícióval vagy oda történő önbesoro-
lással. További kérdésünk volt, hogy ha az imént vázolt összefüg gést
validáljuk, akkor az milyen változók mentén ragadható meg, vala-
mint melyek azok a területek, ahol ez a hipotézis nem igazolódik.
Ehhez az Ifjúság2008 és a Magyar Ifjúság 2012 kutatások adatbázisait
vettük alapul, amelyekben a bourdieu-i tőkefajták indikátoraiként
értelmezhető változók mentén próbáltuk körbeírni a kü lönböző
vallási önidentifikációval rendelkező fiatalokat.

Elemzésünkben úgy találtuk, hogy azok, akik magukat vallá-
sosnak, sőt magukat az egyházuk tanítását követőnek tartották, a
legtöbb vizsgált változó esetében11 szignifikánsan nagyobb arány-
ban magasabb státuszúnak, társadalmi pozícióban szereplőnek bi-
zonyultak a nem vallásos fiatalokhoz képest. Igaznak találtuk a fel-
tételezést számos objektívebb mérőeszköz esetében (például saját
és a szülők iskolai végzettsége, kulturális intézmények látogatási
gyakorisága, otthoni könyvek száma, pénzhasználati kultúra, meg-
takarítási szokások megléte stb.), de számos szubjektív választ kí-
vánó kérdés esetében is, mint a különböző társadalmi rétegekbe
történő önbesorolás, a lehetőségekről, kilátásokról alkotott véle-
mény, az életszínvonallal, anyagiakkal, emberi kapcsolatokkal való
elégedettség. Azonban a szignifikáns eltérések ellenére sem gon-
doljuk azt, hogy egyfajta elitesedési folyamatról beszélhetnénk a
vallásos fiatalok körében, mert bár a vallásosak és nem vallásosak
közt számos kérdésben szignifikáns különbségeket találtunk, ezek
a különbségek a legtöbb esetben nem voltak kritikusan számotte-
vők. Különösen érdekes és sokatmondó, hogy az adatok fényében
nem találtunk szignifikáns kapcsolatot a különböző vallásosságúak
saját, illetve háztartásaik összbevételei közt, mégis, az (egyháziasan)
vallásos fiatalok a legtöbb szubjektív véleményt engedő kérdésre
pozitívabb, megelégedettebb válaszokat adtak, mint a többi cso-
port ba tartozó társaik.

Ezen eredmények több kérdést is felvetnek. Így például adódik
a kérdés, hogy milyen oksági kapcsolatok vannak az (egyházias)
vallásosság és a nagyobb (szubjektíven megélt) jólét, elégedettség
között. Illetve milyen okok vezetnek ahhoz, hogy a vallásos fiatalok
körében nagyobb arányban találunk magasabb társadalmi státusz-
ban lévőket (például több magasabb iskolai végzettségűt)? A kér-
dések megválaszolása további vizsgálatokat igényel.

11Ami alól kivételt talán
csak az (informális)

kapcsolati tőke jelent.

További kérdések

660
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