
Fiatalok és egyházkép 
A közelmúltban több olyan szociológiai felmérés is készült Magyar-
országon, melyek a fiatalok valláshoz, egyházhoz fűződő viszonyát 
vizsgálták. Ezek a vizsgálatok célcsoportjukban és részben a felmérés 
módszertanában is különböztek egymástól. Az alábbiakban ezekből 
a kutatásokból származó eredmények segítségével próbálunk választ 
adni arra a kérdésre, hogy mit gondolnak a mai magyar fiatalok az 
egyházról. Ez a kép nyilvánvalóan nem lehet teljes, hiszen korlátokat 
állít a kutatások módszertana (kérdőíves vizsgálatok, ahol a válasz -
adók általában előre megadott válaszlehetőségek közül választanak) 
éppúgy, mint a lehetséges kérdések száma. Ezzel együtt érdekes és 
fontos látni, milyen körvonalak rajzolódnak ki a válaszokból. 

A magyarországi fiatalok megismerésének egyik legfontosabb 
forrása a Magyar Ifjúság kutatássorozat, melynek során 15–29 éves 
fiatalok 8000 fős reprezentatív mintáját kérdezik meg négyévente 
kérdőívek segítségével számos témakörben, köztük a vallás vonat-
kozásában is. Az adatok segítségével a teljes magyar ifjúság véle-
ményeiről, gondolkodásáról kaphatunk egyedülálló képet. A leg-
utolsó ilyen felmérés 2016-ban készült.1 Mivel a vallás ennél a 
kutatásnál csak egy kérdéskör sok egyéb mellett, így a feltett kérdé-
sek száma erősen korlátozott, s ezek is inkább az egyéni vallásos-
ságra fókuszáltak az egyházról alkotott kép helyett. Egyetlen olyan 
kérdés volt a kérdőívben, melynek révén mégis általános benyomást 
nyerhetünk a fiatalok egyházhoz fűződő viszonyáról. Ez a kérdés 
arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek mennyire bíznak egyes 
társadalmi intézményekben. A felsorolásban egyebek mellett az egy-
házak is szerepeltek. Ezt a kérdést 2004 óta minden alkalommal fel-
tették, és úgy tűnik, átmeneti csökkenés után növekedni látszik az 
egyházakba vetett bizalom. (1. ábra) A válaszadók közül többen fe-
leltek úgy, hogy teljes mértékben, vagy inkább bíznak bennük, mint 
ahányan a bizalom hiányáról tanúskodó választ adtak. Ugyanakkor 
az érem másik oldala, hogy a kutatásban felsorolt tizenkét intéz-
mény közül csupán négy esetében volt alacsonyabb a bizalom álta-
lános szintje a fiatalok körében, melyek közül három a hagyomá-
nyosan elutasított politika területét képviseli: a politikusok (39 pont), 
a kormány (49 pont) és az országgyűlés (51 pont). Emellett a bankok, 
biztosítók általános bizalmi szintje maradt még el az egyházakétól 
(47 pont). Érdekesség, hogy a fiatalok összességében a honvédség-
ben (65 pont) és a rendőrségben (63 pont) bíznak a leginkább. 

Az egyházba vetett bizalom 2008-hoz2 és 2012-höz viszonyított 
emelkedése már csak azért is érdekes, mert a vallásosság esetében 
nem tapasztalni hasonló erősödést. A magukat az egyház tanítása 
szerint vallásosnak tartók (5 százalék) és a legalább hetente, illetve 
legalább havonta templomba járók (4, illetve 9 százalék) aránya is 
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igen alacsony a teljes ifjúságon belül, és ezek a számok megegyez-
nek, vagy valamivel alacsonyabbak is a korábbi felmérésekben mért 
adatoknál. Az egyházakba vetett bizalom általános emelkedése mö-
gött feltehetőleg inkább a vallásosság változásától független ténye-
zők a meghatározók, mivel 2008-hoz viszonyítva szinte mindegyik 
intézmény esetében nőtt a bizalom átlagos szintje. Az egyházak ese-
tében ez a hétpontos erősödés átlagosnak mondható. Jóval jelentő-
sebben (+11–15 pont) emelkedett a bizalom szintje a kormány, a 
rendőrség vagy az országgyűlés esetében, míg enyhébb az emelke-
dés a bíróságok, a köztársasági elnök, vagy épp a bankok, biztosí-
tók esetében. Az alkotmánybíróság volt az egyetlen olyan intéz-
mény, amelynél nem történt szignifikáns elmozdulás. 
 

1. ábra: Átlagos bizalom az egyházakban (0–100 fokú skálára vetítve) 

Forrás: Magyar Ifjúság Kutatás 2004–2016 
 

Átfogóbb képet tudunk alkotni a fiatalok egyházképéről azon ku-
tatások alapján, amelyekre a 2018 őszén megtartott ifjúsági szinódus 
előkészítése során került sor az MKPK Ifjúsági Bizottsága koordiná-
lásával. Három kutatásról van szó, melyek más-más módszerrel ké-
szültek. Az egyik a Püspöki Szinódus Főtitkársága által 2017 júniusá-
ban indított online kérdőíves felmérés volt. A felmérés célja a 16–29 év 
közötti katolikus fiatalok élethelyzetének, várakozásainak, vallásos-
ságának pontosabb megismerése volt. A kérdőív világnyelveken — 
angolul, franciául, németül, olaszul, spanyolul és portugálul — volt el-
érhető. Annak érdekében, hogy a magyar fiataloknak is lehetőségük 
legyen nagy számban megválaszolni a kérdéseket, az MKPK Ifjúsági 
Bizottsága lefordította és önálló weboldalon magyarul is elérhetővé 
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tette a vatikáni kérdőívet, amelyet bárki kitölthetett 2017. november 
14. és 2018. január 23. között.3 Ebben az időszakban összesen 3.337-en 
vállalkoztak a kérdések megválaszolására. Bár a többség a megcélzott 
korosztályból került ki, a válaszadók 4 százaléka 16 évesnél fiatalabb, 
15 százaléka pedig 29 évesnél idősebb volt.4 

A másik két kutatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) Ifjúsági Bizottságának megbízásából végezte a Forsense 
közvéleménykutató cég két lépcsőben, 2017 júniusa és novembere 
között. Az első lépcsőben a katolikusnak keresztelt 15–29 eszten-
dős magyarországi fiatalok közül választott 1.015 fős reprezentatív 
minta megkérdezése történt, a második lépcsőben pedig a vallásu-
kat gyakorló katolikus fiatalok 521 fős mintája került lekérdezésre.5 

Az alábbiakban ezekben a kutatásokban feltett kérdésekre adott 
válaszok alapján elemezzük a katolikus fiatalok különböző cso-
portjainak az egyházzal kapcsolatos nézeteit. Előrebocsájtjuk, hogy 
a katolikusnak keresztelt fiatalok mintája a Magyar Ifjúság 2016 ku-
tatás szerint az összes 15–29 éves magyarországi fiatal 52 százalé-
kát, körülbelül 875 ezer főt reprezentál. Ezzel szemben ugyanezen 
kutatás alapján a gyakorló, hetente templomba járó katolikusok a 
15–29 éves korosztály alig 3 százalékát teszik ki (körülbelül 45 ezer 
főnek megfelelő), és ha a rendszeres vallásgyakorlat kritériumának 
a havi templomba járást tekintjük, akkor körülbelül kétszer ennyi fi-
atalt (6 százalék, körülbelül 95.000 fő) reprezentál a minta. Utób-
biak 85 százaléka kötődik saját állítása szerint nagyon vagy megle-
hetősen erősen a katolikus egyházhoz, előbbiek esetében mindössze 
20 százalék ez az arány, míg 45 százalékuk a keresztségen túl nem 
érzi magát az egyházhoz tartozónak. 

A SZIA-kutatás mintájáról nehezebb megállapítani, hogy ponto-
san kiket is képvisel, hiszen elvileg bárki kitölthette. Ugyanakkor a 
vallásosság egyes mutatói alapján úgy tűnik, összetételét tekintve 
ez a csoport erősen hasonlít a KIK 500 kutatás gyakorló katolikus fi-
a taljainak a mintájához. Egy példán szemléltetve: 72 százalékuk jár 
legalább hetente egyszer, és 84 százalékuk legalább havonta egy-
szer templomba. A KIK 500 kutatásban megkérdezettek esetében 
83 és 96 százalék ugyanez az arány. Ezzel szemben a katolikusnak 
kereszteltek mintájának mindössze 12 százaléka jár saját állítása 
szerint hetente, és 29 százalék havonta templomba.6 

A KIK 1000 kutatás mintája tehát a legtágabb értelemben vett ka-
tolikus fiatalságot, a másik két minta pedig egy vallását rendszere-
sen gyakorló, és több más szempont alapján is elkötelezetten hívő 
katolikus ifjúságot reprezentál. 

Mielőtt az egyházról alkotott kép részleteit kibontanánk, érdemes 
távolabbról indulni, és megvizsgálni, egyáltalán milyen kritériumok 
alapján tekint valakit katolikusnak egy, a keresztségen túl az egy-
házzal nem feltétlenül szorosabb kapcsolatot ápoló, valamint egy, a 
vallását rendszeresen gyakorló katolikus fiatal. Ennek érdekében 
egy hosszú listát kaptak a válaszadók, melyekről a katolikusnak ke-
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resztelt fiatalok többsége csak három esetben mondta azt, hogy ezek 
mindenképp szükségesek ahhoz, hogy valaki katolikusnak mond-
hassa magát. Ezek közül kettő erkölcsi jellegű (törekvés arra, hogy 
az illető jó ember legyen, és arra, hogy másoknak jót tegyen, vala-
mint a keresztség). Ezzel szemben a templomba járó fiatalok további 
három kritériumról is így gondolkodnak: a rendszeres ima, a tízpa-
rancsolat megtartása, valamint a heti templomba járás. A háromból 
kettő tehát a vallás rendszeres gyakorlására vonatkozik, épp arra a 
szempontra, amelyben a két csoport jelentősen különbözik egy-
mástól. Bár erre a szűkebb csoportra is igaz, hogy a legtöbben elsőd -
legesen erkölcsi kritériumokat támasztanak a katolikussággal kap-
csolatban, de ezek itt vallási megalapozottságúak (tízparancsolat), és 
emellett számukra a hitélettel kapcsolatos elvárások is fontosak. 
Ezzel együtt érdekes látni, hogy maguknak a rendszeresen temp-
lomba járó katolikus fiataloknak is alig több mint fele (52 százalék) 
gondolja úgy, hogy a katolikusság elengedhetetlen feltétele a heti 
templomba járás, míg a rendszeres gyónásról 41 százalék, az aktív 
plébániai részvételről mindössze 12 százalék, az egyház anyagi tá-
mogatásáról pedig csupán 10 százalék gondolkodik így. 

Az intézményekbe vetett bizalomra vonatkozó kérdés a SZIA-kuta-
tásban is szerepelt. Noha az itt felsorolt lista csak részben egyezett a Ma-
gyar Ifjúság kutatássorozatéval, az eredmények mégis egybevethetők. 
A válaszok átlagértékei alapján a katolikus egyház élvezi a legmagasabb 
fokú bizalmat (73 pont), a második helyen a tudományos kutatások (67 
pont), a harmadikon pedig az egyetemek, iskolák (62 pont) szerepelnek. 
Ezzel szemben az elkötelezett fiatalok körében is alacsony a kormány-
ba (40 pont) és a bankokba (38 pont) vetett bizalom átlagos szintje. 

Szintén a SZIA-kutatásban szerepelt az a kérdés is, amely az egy-
ház egyes feladatainak fontosságát vizsgálta. A válaszadók nagy több-
sége a kérdőív által felsorolt különféle feladatok mindegyikét kife-
jezetten fontosnak tartja a katolikus egyházra nézve. A szociális és 
jótékonysági tevékenységeken túl épp azok a feladatok kapták a leg-
több említést, amelyek a kutatás célcsoportjához, a fiatalokhoz kap-
csolódnak. (2. ábra) 

A Katolikus Ifjúságkutatásban megkérdezett fiatalok szerint a ma-
gyar katolikus egyház nem minden területen ad megfelelő választ a 
jelentkező kihívásokra. Az elkötelezett hívő katolikus fiatalok álta-
lában véve nagyobb arányban gondolják úgy, hogy a magyar kato-
likus egyház megfelelő választ ad az élet egyes területein felmerülő 
kérdésekre, mint a katolikusnak keresztelt fiatalok jóval tágabb köre. 
Ezzel együtt csupán négy olyan téma van, melyek esetében ennek a 
szűkebb körnek a többsége szerint az egyház adekvát választ ad: az 
emberek lelki szükségleteire (75 százalék szerint), az élet értelmével 
kapcsolatos kérdésekre (67 százalék), a családi élet problémáira (64 
százalék), valamint az egyéni erkölcsi problémákra és szükségle-
tekre (60 százalék). Ez az a négy témakör, mellyel kapcsolatban a 
katolikusnak keresztelteknek is legalább 50 százaléka úgy gondolja, 
hogy az egyház megfelelő választ ad a kihívásokra. 
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2. ábra: Mennyire tartod fontosnak a katolikus egyház itt felsorolt tevé-
kenységeit? (ötfokú skála, a „nagyon nagymértékben”, illetve „jelentősen” 

választ adók együttes aránya) 

Forrás: SZIA-kutatás 
 
Ezzel szemben három olyan terület is volt a felsoroltak között, 

ahol erősen megoszlottak a vélemények. Ezek közé tartozik az a 
téma is, amely az egész kutatás egyik fő fókusza: a gyakorló kato-
likus fiataloknak mindössze 44 százaléka véli úgy, hogy az egyház 
megfelelő választ ad a fiatalok előtt álló kihívásokra, míg 40 száza-
lék ellentétes véleményen van (16 százalék pedig nem tudott vagy 
nem akart válaszolni a kérdésre). Emellett a modern világ kihívá-
saira, valamint országunk társadalmi problémáira is csak a gya-
korló katolikusok kevesebb mint fele (43, illetve 41 százalék) szerint 
van az egyháznak megfelelő válasza. A katolikus holdudvart is ma-
gába foglaló katolikusnak keresztelteknek pedig az egyértelmű 
többsége (68–72 százalék) mindhárom kérdés esetében azon a né-
zeten van, hogy az egyház nem ad adekvát válaszokat. Röviden 
tehát: az egyház legfőbb kompetenciáját az egyén és a család előtt 
álló kihívásokra adott válaszokban látják a katolikus fiatalok, de 
épp maguknak a fiataloknak, valamint a modern világnak és a tár-
sadalomnak a problémáira a többség szerint nincsenek jó válaszai. 

Jelentős eltérések mutatkoznak a tekintetben, hogy a gyakorló ka-
tolikus fiatalok bizonyos területeken mennyire látják kívánatosnak 
az egyház jelenlétét. A KIK 500 felmérés szerint a legnagyobb több-
ség a fiatalok életre történő felkészítésében (76 százalék), az evange-
lizáció terén (63 százalék), a szegények, elesettek támogatása (58 szá-
zalék), valamint az oktatás-nevelés terén (56 százalék) látna szívesen 
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az eddiginél nagyobb egyházi jelenlétet. Érdekes módon a második 
és a negyedik téma a katolikusnak keresztelt fiatalok körében ki-
sebbségi álláspont volt; mindkét esetben a leggyakoribb nézet az, 
hogy a jelenlegi jelenlét megfelelő. Amiben viszont mindkét csoport 
nagy többsége egyetért: a katolikusnak kereszteltek 85 százaléka, míg 
a vallásukat rendszeresen gyakorló fiatalok 65 százaléka szeretne a je-
lenleginél kevesebb egyházi megnyilvánulást a politikai kérdések-
ben történő állásfoglalások terén. 

A vallásukat gyakorló katolikus fiatalok néhány olyan állítás 
kapcsán is véleményt nyilváníthattak a KIK 500 felmérésben, me-
lyek időnként megjelennek az egyház szerepével kapcsolatos dis-
kurzusokban. Messze a legtöbben (78 százalék) azzal a kijelentéssel 
azonosultak inkább vagy teljesen, mely szerint a krisztusi tanítás 
örök, de ezt mindig az aktuális kor számára alkalmas módon kell 
az egyháznak bemutatnia. Emellett a következő három kijelentés-
sel a kérdezettek többsége, de legfeljebb kétharmada ért egyet (zá-
rójelben az egyetértők aránya): 

— a katolikus egyháznak a jelenleginél többet kellene foglalkoz-
nia a fiatalok problémáival (66 százalék); 

— az egyháznak kötelessége, hogy felemelje szavát világi ügyek-
ben is (55 százalék); 

— úgy érzem, az egyházon belül lehetőségem van arra, hogy 
meg találjam és megvalósítsam önmagamat (54 százalék). 

Tehát itt is megjelenik az az elvárás, hogy a fiatalok, és általában 
véve a világ dolgaiban az egyház legyen jelen, legyen aktívabb, le-
gyenek hiteles válaszai. 

Az alábbi állítás osztotta meg leginkább a fiatalokat, azaz itt volt 
a legkisebb a támogatók és az ellenzők aránya közti különbség (mi-
közben viszonylag sokan nem foglaltak állást sem mellette, sem 
ellene): 

— a szexualitással kapcsolatos egyházi tanítások elavultak, nem 
illenek a mai korba (34 százalék egyetért, 32 százalék nem ért egyet, 
26 százalék egyet is ért meg nem is). 

A kötelező papi nőtlenség eltörlését a megkérdezett gyakorló ka-
tolikus fiatalok relatív többsége ellenzi (40 százalék), de egy nem el-
hanyagolható kisebbség támogatja (33 százalék). Az alábbi két állí-
tással ugyanakkor a kérdezettek legalább kétharmada nem ért egyet: 

— az egyháznak nem szabad igazodnia semmiben sem az aktu-
ális korszellemhez (66 százalék); 

— az egyház életidegen, saját maga által kreált problémákkal 
foglalkozik (69 százalék). 

Az állítások megítéléséből egy, a mai világtól korántsem idegen, 
a fiatalok többségéhez közel álló, de a problémáikra mégsem meg-
felelő módon reflektáló egyház képe rajzolódik ki. Valamint az az 
elvárás, hogy az egyház kerüljön közelebb a modern világhoz, fog-
laljon állást a problémáival kapcsolatban, és ennek a világnak a 
nyelvén, stílusában (is) képviselje az örök krisztusi tanítást. 
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Az egyház leginkább a személyes kapcsolatokon keresztül válik 
megélt valósággá. Ebben mutatkozik az egyik legnagyobb különb-
ség is a katolikusnak keresztelt fiatalok széles tábora és az elkötele-
zett vallásgyakorlók kisebb csoportja között. Míg előbbiek kevesebb 
mint ötöde kötődik plébániához és ismer ott személyesen legalább 
egy papot, addig utóbbiak 85 százaléka kötődik plébániához, és gya-
korlatilag mindegyikük ismer személyesen legalább egy papot. És 
az is az egyházképhez tartozik, hogy a személyesen is ismert papo-
kat többnyire rokonszenvesnek is tartják a fiatalok. Egy ötfokú szim-
pátiaskálán osztályozva a KIK 500 kutatás válasz adóinak 58 száza-
léka 5-öst, 28 százaléka pedig 4-est adott arra a kérdésre, hogy 
mennyire tartja rokonszenvesnek plébániája papját (vagy ha több 
pap is van, akkor azt, akivel a leggyakrabban van személyes kap-
csolata). Érdekes módon e tekintetben gyakorlatilag nincs eltérés a 
katolikusnak keresztelt fiatalok mintájához képest, utóbbiak több-
sége számára is inkább rokonszenves a személyesen is ismert pap. 
A „nagyon ellenszenves” választ jelentő 1-es osztályzatot mindkét 
felmérésben mindössze egyetlenegy megkérdezett adott. 

A személyes kapcsolatok gyakran bizalmi kapcsolatok is egyben. 
Bár a Katolikus Ifjúságkutatás mindkét célcsoportjának van kihez 
fordulnia, ha személyes ügyben szeretne tanácsot kérni, de a kato-
likusnak kereszteltek körében ez csak viszonylag ritkán egyházi, az 
egyházhoz kötődő személy. Ezzel szemben a vallásukat rendszere-
sen gyakorló katolikus fiatalok közel háromnegyedének van ilyen 
bizalmi kapcsolata az egyházon belül (is). (3. ábra) 

 
3. ábra: Van-e olyan személy az egyházon belül/kívül, akihez bizalom-

mal tudsz fordulni személyes ügyben, életedet érintő kérdésekkel? 

Forrás: Katolikus Ifjúságkutatás 
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Egy másik, közvetett eredmény is arra mutat, hogy az egyes pa-
pokkal, egyházi személyekkel szerzett személyes tapasztalatok ál-
talában nem negatívan befolyásolják az egyházképet. A KIK 1000 
kutatás esetében megkérdezték azokat a katolikusnak keresztelt fia-
 talokat, akik a saját állításuk szerint nem kötődnek semmilyen 
módon a katolikus egyházhoz, sem más felekezethez, hogy ennek 
mi az oka. A leggyakoribb válaszok az egyházzal szembeni kö-
zömbösségre, illetve annak feleslegességére utaltak az egyéni hit 
számára. Ugyanakkor a tizenegy felsorolt lehetséges válasz közül 
messze a legkevesebben azonosultak azzal a kijelentéssel, hogy a 
távolságtartás oka valamilyen rossz tapasztalat volna papi szemé-
lyekkel vagy az egyház képviselőivel. 

� 

A három idézett kutatás összetett képet rajzolt a magyarországi fi-
atalok egyházképéről. Az egyház a többség számára, akár a teljes 
magyar ifjúságról, akár a katolikusnak keresztelt fiatalokról beszé-
lünk, egy távoli intézmény, melyről kevés a személyes tapasztalat. 
Ugyanakkor, ha van személyes megtapasztalás, az általában pozi-
tív élmény. A távolságtartás oka többnyire nem a szerzett rossz él-
ményekben keresendő elsődlegesen, hanem feltehetőleg a kezde-
tektől fogva hiányzó kapcsolatban. Akik belülről szemlélik az 
egy házat, azok számára is fontos a személyesség, a kapcsolatokban 
megélt bizalom. 

Az egyház mint intézmény megítélésében keverednek a pozitív 
vélemények és az egyelőre nem teljesült elvárások. Utóbbiak közt 
talán a legfontosabb, hogy a fiatalok jelentős része, legyen szó akár 
holdudvarról, akár a belső körről, úgy érzi, hogy az egyház nem 
foglalkozik megfelelően az őt érintő kérdésekkel, nem ad rájuk vá-
laszt adekvát módon és a mai világ nyelvén. Ezek a kérdések pedig 
általában a jövőképpel, a munkavállalással és a családalapítással 
állnak összefüggésben. A személyes csatornák, legalábbis az elkö-
telezett katolikus fiatalok felé, megvannak. A kérdés az, milyen mó -
don tudja jobban használni ezeket az egyház a kérdések megvála-
szolására.
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