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A SERDÜLŐK ÉS A VALLÁS 

 

Csákó Mihály 

ELTE TáTK Szociológia tanszék 

 

 

Nagyigényű cím, monográfiának való – elnézést is kérek érte: nem tudok neki megfelelni. A 

kutatás, amelyre támaszkodom, nem vallásszociológiai. Mindössze arról van szó, hogy 1991 

óta négyévenként elvégzünk Budapesten egy adatfelvételt hetedikesek között1 – eddig több-

nyire még csak nem is reprezentatív mintán –, amelyben mindig szerepel egy kérdés a vallá-

sosságra, egy pedig a hittanra vonatkozóan.2 Ha a minták nem is reprezentatívak, legalább 

azonos mintavételi elven alapulnak: azonos arányban szerepelnek bennünk elitkörnyékek, 

leromló városrészek és lakótelepek iskolái. Mivel az adatfelvétel az ELTE szociológus hallga-

tóinak szakmai gyakorlatára épül, a minta nagysága is változik3 a résztvevő hallgatók számá-

tól és a néha adódó kiegészítő forrástól függően. Ám e korlátokkal együtt is érdekes lehet a 

tapasztalat, amelyet nyerhetünk.4 

Az 1. ábra általános áttekintést ad a tapasztalatokról. 

1. 1. ábra 

HETEDIKESEK VALLÁSOSSÁGÁNAK NÉHÁNY 

MUTATÓJA 1991-2006
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Megjegyzés: Valamennyi adat az összes megkérdezett százalékában. 

 
 Köszönettel tartozom Nagy Péter Tibornak sokévi nógatásáért, amellyel e tanulmány elkészítésére biztatott, 

valamint e kézirathoz fűzött megjegyzéseiért. Hasonlóképpen köszönöm Sáska Géza baráti bírálatát. 
1 1998 óta nemcsak Budapesten, hanem Debrecenben és többnyire Győrben is, de ebben a közleményben csak a 

fővárosi adatokat elemezzük, mert csak ez az adatsor teljes a jelzett időszakra. 
2  „Milyen vallású vagy?” (katolikus/ református/ evangélikus/ más keresztény/ izraelita/ egyéb/ nem vallásos) és 

„Jársz-e hittanra?” (jár/ nem jár/ nem jár, de járt/ nem jár, de szeretne járni).    
3 A vizsgált osztályok száma 3, 6, 12 lehet, növekvő tendenciával. 2002-től figyelembe vettük a nyolc évfolya-

mos gimnáziumok hetedik osztályait is.  
4 Következetesebb és szakmailag pontosabb, de hasonlóképpen korlátozott keretű volt az az adatfelvétel-sorozat, 

amelyet Tomka Miklósnak még az előző politikai rendszerben sikerült készítenie a Tömegkommunikációs Kuta-

tó Intézet omnibusz kérdőíveinek keretében a korszak felnőtt lakosságának vallásosságáról. 
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Az ábrázolt értékek táblázatos formában: 

Mutatók: 1991 1994 1998 2002 2006 

Nem vallásos 15 18 16 19 31 

Vallásos 82 76 72 70 57 

Katolikus 58 46 42 34 31 

Református 15 17 9 20 10 

Jár/járt hittanra 26 14 33 20 35 

    Megjegyzés: Valamennyi az összes kérdezett százalékában. 

Természetesen nem állíthatjuk, hogy ez a kép nagyon megbízható lenne, és biztosak lehet-

nénk benne, hogy a magukat vallásosnak tartó hetedikesek aránya ekképpen csökkent, a nem 

vallásosaké pedig ekképpen nőtt az áttekintett 15 évben. Mivel azonban a mintavétel módja 

állandó, ez a két adat pedig monoton tendenciát mutat, hajlamos vagyok ezt a tendenciát ala-

posabb, megfelelően irányított kutatás hipotéziséül ajánlani. Egyszerűbben kifejezve: érdemes 

lenne célzott kutatással ellenőrizni azt a hipotézist, hogy a rendszerváltás óta az egyházak 

pozícióinak megerősödése ellenére tartósan gyengül a vallás ereje a felnövekvő fiatalokban. 

Adatainkban elsősorban a magukat katolikusnak tekintő fiatalok arányának csökkenése felelős 

leginkább a vallásosság arányának csökkenéséért – mivel ők a legnagyobb vallásos csoport. 

Vizsgálandó lenne tehát, hogy azonos mértékben érinti-e ez a tendencia – ha egyáltalán fenn-

áll – valamennyi egyház és felekezet hatókörét vagy eltéréseket találhatunk ebben. 

Nem gondolom, hogy hasonló erejű hipotéziseket fogalmazhatnánk meg adataink további 

részét illetően is – pl. a hittannal kapcsolatosan. Nem egyszerűen azért, mert ezek az adatok 

nem mutatnak határozott tendenciát, hanem azért, mert nem is mutathatnak: a vizsgált népes-

ségnek viszonylag kis hányadát érintik, amelyet kismintás adatfelvételünk még kevésbé meg-

bízhatóan tud csak bemutatni. Az ingadozások itt már nagy valószínűséggel a mintavétel vé-

letlen ingadozásainak tudhatók be. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezeket a jellemzőket és 

viselkedéseket ki kellene vagy egyáltalán ki lehetne hagyni egy megfelelően szerkesztett kuta-

tásból, csak annyit jelent, hogy értelmezésükre, hatásaikra egyelőre nem tudunk feltevéseket 

megfogalmazni. Annyi bizonyos, hogy a hittanra járók – vagy korábban jártak – aránya egyet-

len felvételben sem érte el a 20 százalékot a megkérdezett hetedikesek között. Felekezeten-

ként ez az adat már nem vizsgálható a kis elemszámok miatt. 

 

1. A nemek összehasonlítása 

A részletesebb elemzés első kérdése az, vajon mindkét nemre jellemzők-e az általános ten-

denciák. Ha egy-egy időpontban tekintünk rá a fiúk és a lányok adataira, legtöbb esetben elté-

rőnek találjuk őket. A lányok többnyire nagyobb arányban vallásosak, és világosabban nyilat-

koznak meg a vallással kapcsolatos kérdésekben, mint a fiúk. 2006-ban nem látunk különbsé-

get a lányok és a fiúk között a vallásosok arányában. 2002-ben szignifikáns eltérést találtunk: 

a lányok ¾ része mondta vallásosnak magát, míg a fiúknak csak 2/3-a. 1994-ben az arány 

még magasabb volt, de ez a lányokon múlt leginkább: a megkérdezett fiúknak már akkor is 

csak 2/3-a volt vallásos, de a lányoknak még több, mint 4/5 része. 
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2. ábra 

A VALLÁSOS ÉS A HITTANRA JÁRÓ* FIATALOK 

ARÁNYA NEMENKÉNT (1994-2006)
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  * A hittanra járók a vallásosak százalékában kifejezve. 

 

A felekezeti megoszlásról a kis elemszámok miatt nem sokat lehet mondani. Az biztos, hogy 

minden felvételben a római katolikusok vannak a legnagyobb arányban, arányukat minden 

alkalommal 50 és 60 százalék közöttinek találtuk a vallásosok között. Az is nagyon valószí-

nűnek látszik, hogy a lányok között nagyobb az arányuk, mint a fiúk között. Arra nézve azon-

ban már feltevést sem tudunk megfogalmazni, hogy melyik nemben milyen időbeli tendenciát 

várjunk ezekre az arányokra a vizsgált 15 évben. 

A hittanra járók arányának erős ingadozása nyilvánvalóan a sajátos mintavétel és a kis elem-

szám következménye. Egyéb tapasztalat és elméleti megfontolások alapján a hittanra járók 

arányát nem lehet automatikusan egy csoport vallásosságának mutatójaként használni, mert 

döntő részben nem a fiatalok, hanem szüleik döntésétől függ. Ha tehát azt találjuk, hogy a 

lányok valamivel nagyobb – de statisztikailag nem szignifikánsan nagyobb – arányban járnak 

hittanra, mint a fiúk, ebből semmire nem következtethetünk. Ha azt nézzük meg, hogy hányan 

szeretnének hittanra járni azok közül, akik vallásosnak tartják magukat, de nem járnak, eléggé 

nagy eltérést találunk (pl. az 1998. évi mintában) a két nem között a lányok javára: kis híján 

felerészben szeretnének hittanra járni (48%), míg a fiúknak csak alig több mint egy harmada 

(35%).5 Ehhez az adathoz azonban figyelembe kell venni, hogy a lányok mindig hajlamosab-

bak érzelmi megnyilvánulásokra, mint a fiúk, és nincs alapunk megítélni, hogy ez mennyivel 

növeli a hittan iránti vágyak kifejezésének arányát. Természetesen azt sem tudjuk, hogy miért 

nem valósulnak meg ezek a vágyak: a szülők eltérő attitűdje miatt, a körülmények játéka mi-

att, vagy magától egyszerűen eszébe sem jutott még a kérdezettnek erre gondolni, csak kérdé-

sünk hatására támadt benne vágyakozása hittan után.6 

 

2. A család társadalmi-kulturális helyzetének szerepe 

A család társadalmi-kulturális státusát a szülők iskolázottságával mértük. A 3. ábra jól mutat-

ja, hogy bármilyen nagy különbségek legyenek is az apák iskolázottsági kategóriái között a 

vallásos és a hittanra járó (vagy járt) gyerekek arányában, ezek nem érintik az időbeli tenden-

ciákat: valamennyi görbe lefutása nagyon hasonló alakot követ. Ez azért fontos, mert ez a 

 
5 Nagyobb mintán a különbség szignifikánsnak mutatkozhat. Itt N=307 mellett (ennyi a vallásos, de hittanra nem 

járó fiatal az 1998. évi mintában) 0,1>p>0,05 a véletlen valószínűsége, tehát kívül esik a szignifikancia-határon..  
6 Természetesen rengeteg további ok is elképzelhető. 
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tény kissé csökkenti a minták elemszámának korlátozottsága és a reprezentativitás hiánya 

okozta értelmezési nehézségeket. Az 1. táblázat a főbb felekezeti megoszlással együtt szám-

szerűen mutatja ezeket az adatokat: 

3. ábra 

VALLÁSOSSÁG ÉS HITTANRA JÁRÁS* 

HETEDIKESEKNÉL AZ APÁK 

ISKOLÁZOTTSÁGÁNAK KATEGÓRIÁIBAN 

(1994-2006)
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*   A hittanra járás a vallásosok százalékában kifejezve. 

** Ez a kategória olyan kis elemszámmal van jelen a mintában, hogy nem százalékolható. 

1. táblázat:  

VALLÁSOS HETEDIKESEK ARÁNYA AZ APÁK ISKOLÁZOTTSÁGI 

KATEGÓRIÁIBAN  (1994-2006) 

  

Az apák iskolázottsága 

Általános 
iskola 

Szakmun-
kásképző 

Érettségi Diploma 

1994 .. .. 93,1 97,7 

Ebből:   r.kat.   41,0 69,0 61,0 

református .. 35,0 17,0 19,0 

hittanra jár/t .. 5,0 10,0 24,0 

1998 .. 67,3 78,3 79,2 

Ebből:  r. kat. .. 62,2 48,6 77,0 

református .. 8,1 13,9 13,1 

hittanra jár/t .. 45,9 41,7 42,6 

2002 .. 69,7 60,9 67,6 

Ebből:  r. kat. .. 60,9 59,0 49,3 

református .. 8,7 25,6 13,0 

hittanra jár/t 0,0 0,0 15,4 24,6 

2006 69,0 61,0 64,0 68,0 

Ebből:  r. kat. 48,3 52,1 58,6 57,0 

református 13,8 19,7 17,2 16,7 

hittanra jár/t 37,9 43,7 49,7 64,6 
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A család társadalmi-kulturális hátterének adatai nem tartalmaznak meglepő információt. Ed-

dig is úgy tudtuk, hogy a magasabb iskolai végzettségű szülők gyerekei vállalják határozot-

tabban, hogy valamelyik vallás hívei, és általában hittanra is többen járnak közülük. Ezt látjuk 

viszont ábránkon az egyes kategóriák görbéinek elhelyezkedésében. 

A legfontosabb tényt azonban érdemes még egyszer hangsúlyozni: a vallásosság csökkenésé-

nek tendenciája alól egyik réteg sem kivétel. Bár a hittan adataira a már említett okból nem 

támaszkodhatunk igazán, ha a 2006-ban tapasztalt fellendülést más mérések is megerősítenék, 

azt is jelenthetnék, hogy a vallásos fiatalok szűkebb köre viszont nagyobb intenzitással éli 

meg hitét. Mivel a hittanra járás elsősorban a szülők döntésétől függ, az sem zárható ki, hogy 

egy ilyen adat a felnőtt társadalom világnézeti állapotának – pl. egyes álláspontok markánsabb 

elhatárolódásának – tükröződése legyen. Bármelyik következtetés megalapozása figyelemre 

méltó fejlemény lenne. 

 

3. A családi légkör és a vallás 

Ez a kutatássorozat a szocializáció egyes aspektusaira irányult, ezért kezdettől fogva nemcsak 

annak tulajdonítottunk jelentőséget, hogy milyen a család réteghelyzete és kulturális szintje, 

hanem a családon belüli viszonyoknak is, amelyeken keresztül a szocializáció megvalósul. 

Feltételezhető, hogy az, amit a szülők és a gyerek közötti kapcsolatnak vagy családi légkörnek 

szoktak nevezni, a hitélettel is összefügg, tehát van értelme megvizsgálni a gyerek vallásossá-

gával való kapcsolatát. 

A szülők és a kérdezettek kapcsolatát több kérdéssel is megpróbáltuk megközelíteni. Egyrészt 

direkt rákérdezéssel, másrészt olyasféle kérdésekkel, mint „Hol érzed magad a legjobban?”, 

„Hányszor étkezel együtt a szüleiddel egy héten?”, „Mennyi esélyed van rá, hogy érdemi vá-

laszt kapj a szüleidtől, ha kérdezel valami fontosat tőlük?” 

A vallásossággal kapcsolatos adatokkal a legtöbb esetben nem függenek össze ezek a válto-

zók. 1994-ben még nagyon kevés esetet vettünk fel, és szinte semmi különbség nincs a vallá-

sosságban a családi légkör szempontjából. A hit és a családi béke közötti kapcsolatot 1998-

ban tapasztaltuk először. Az 1998-as adatokon – némi összevonással – már számolhattunk, de 

10 százaléknál is nagyobb volt a valószínűsége, hogy csak véletlenül nagyobb egy kissé a 

hittanra járók aránya azoknál, akiknél a legteljesebb a családi harmónia, mint azoknál, akik 

jeleznek kisebb-nagyobb problémákat otthon. A szülőkhöz való viszony vagy az otthon és a 

vallásosság között (2. táblázat) még ennyi kapcsolatot sem láttunk. 

Ez a kérdés 2002-ben sem tárt fel különbséget a vallásosak és nem vallásosak között. A vallá-

sosak között felekezetenként mutatkozott érdekes – és szignifikáns – különbség: a katolikusok 

másoknál nagyobb arányban otthon érezték a legjobban magukat, a többi felekezethez tarto-

zók viszont a katolikusoknál gyakrabban érezték magukat a legjobban a barátaikkal vagy má-

sutt.7  

 
7  A kis számok miatt most sem tudjuk részletesen elemezni őket, de az egyértelmű, hogy pl. a reformátusok ide 

tartoznak. 
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2. táblázat 

AZ OTTHON ÉS A VALLÁSOSSÁG KAPCSOLATA HETEDIKESEKNÉL 1998-BAN (%)* 

Hol érzi a legjobban magát? Vallásos Nem vallásos Összesen 

Otthon   83 

  69 

  17 

  64 

100 

  68 

Másutt   80 

  31 

  20 

  36 

100 

  32 

Összesen   65 

100 

  35 

100 

100 

100 

  N = 221 

* Megjegyzés: A táblázatot vízszintesen és függőlegesen is kiszázalékoltuk, mert az össze-

függésnek nincs egyértelmű iránya. 

Ezzel szemben a szülőkkel való kapcsolat nem függ össze a felekezeti hovatartozással, de 

összefügg a vallásossággal (3. táblázat). 2006-ban ugyanilyen gyenge összefüggést látunk a 

vallásosság és a szülőkkel való kapcsolat között. 

3. táblázat 

A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLAT ÉS A VALLÁSOSSÁG ÖSSZEFÜGGÉSE 

HETEDIKESEKNÉL 2002-BEN (%)* 

A szülőkkel való 

kapcsolat 

Vallásos Nem vallásos Összesen 

Kifogástalan   84 

  54 

  16 

  33 

100 

  51 

Van hozzá megjegyzés   68 

  46 

  32 

  67 

100 

  49 

Együtt   76 

100 

  24 

100 

100 

100 

   N = 202 

* Megjegyzés: A táblázatot vízszintesen és függőlegesen is kiszázalékoltuk, mert az összefüggés-

nek nincs egyértelmű iránya. 

Mivel a későbbi adatfelvételeinkben több fiatalt kérdeztünk meg, tehát jobban elemezhetők az 

adatok, a felsejlő összefüggések alapján elképzelhető, hogy egy célzott kutatással kimutatható 

lenne a kapcsolat a vallásosság és a családi légkör között, sőt talán az egyes felekezetek sajá-

tosságaival való kapcsolat is. Egyelőre ennél többet nem mondhatunk. 

 

5. Vallás és tanulás 

Kutatássorozatunk kezdetén részletesen felvettük a kérdezettek tanulmányi eredményét, majd 

1998-ban ezt kihagytuk adataink közül, hogy 2002-től korlátozott mértékben visszahozzuk. A 

kezdeti pici mintáink (1991, 1994) azonban nem mutattak semmiféle szignifikáns kapcsolatot 

a vallásosság adatai és a tanulmányi eredmények között. 
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4. táblázat 

A HITTAN ÉS A TANULMÁNYI EREDMÉNYEK KAPCSOLATA (2002) 

JÁR-E/ 

JÁRT-E 

HITTANRA 

? 

 

Milyen 

tanulónak 

számit az 

osztályban? 

(1 – 4) 

Milyen 

osztályzata 

volt az előző 

év végén 

irodalom-

ból? (1 – 5) 

Milyen 

osztályzata 

volt előző év 

végén törté-

nelemből? 

(1 – 5 ) 

Milyen 

osztályzata 

volt előző év 

végén ma-

tematiká-

ból? (1 – 5 ) 

Milyen 

osztályzata 

volt előző év 

végén bio-

lógiából?   

(1 – 5 )  

nem járt/jár Átlag 2,58 3,85 3,74 3,64 3,82 

  N 192 195 196 194 195 

  Szórás ,775 1,042 1,071 1,126 1,057 

jár/járt Átlag 2,96 4,57 4,57 4,13 4,33 

  N 24 23 23 24 24 

  Szórás ,464 ,728 ,590 ,741 ,761 

Együtt Átlag 2,63 3,93 3,83 3,69 3,88 

  N 216 218 219 218 219 

  Szórás ,755 1,036 1,061 1,100 1,040 

Eta =  ,156 ,212 ,239 ,139 ,154 

p =  ,021 ,002 ,000 ,041 ,022 

 

2002-ben a vallással kapcsolatos tények többsége még mindig semmilyen kapcsolatot nem 

mutatott a tanulmányi eredményekkel. Az egyetlen kivétel a hittan tanulása volt. Akik hittanra 

járnak vagy jártak, azok átlagosan valamennyi tárgyban magasabb eredményt érnek el, mint 

azok, akik nem járnak. (4. táblázat)  

2006-ban ezzel szemben azt találtuk, hogy a vallásos tanulók tanulmányi eredménye minden 

tárgyból jobb egy kicsivel, mint a többieké – kivéve matematikából. Az összefüggések gyen-

gék, a legmagasabb eta értéket8 érdekes módon a természetismeret osztályzatoknál találjuk 

(de itt is csak eta=0,142), és csaknem ugyanekkora az irodalomjegyeknél is (eta=0,141). 

Ezúttal a felekezetek között is találunk eltéréseket. A tény nem meglepő, hiszen Karády Vik-

tor kutatásai9 alapján tudjuk, hogy a felekezetek mindig eltérő módon viszonyultak a tanulás-

hoz. A zsidóknak a tanulás iránti kiemelkedően pozitív viszonyát, és a többségnél szintén 

pozitívabb evangélikusokét most nem tudjuk elemezni, mivel szinte csak nyomokban fordul-

nak elő mintáinkban. A mi utolsó elemezhető bontásunk a katolikusok, a reformátusok és az 

összes többiek megkülönböztetése. Ebben az összevonásban azonban azt találjuk, hogy a 

„más vallásúak” eredménye emelkedik ki a leginkább, őket követik a református tanulók, és a 

természetismeret kivételével a katolikusok zárják a sort (lásd az 5. táblázatot). A „más vallá-

súak” csaknem ¾ részben egyéb keresztény felekezetekhez sorolták magukat, és csak bő egy-

negyedük jelölt meg nem-keresztény felekezeteket. 

 

 
8  Eta a változók közötti kapcsolat erősségének mérőszáma a variancia-elemzésben; 0-1 értékhatárok között. Itt 

azt mutatja, mennyire függenek össze az osztályzatok azzal, hogy járnak/jártak-e a megkérdezettek hittanra. 
9 Többek között: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867–1945), Replika Kör, 

Budapest, 1997. (Replika könyvek 3.); « Two Paradigms of Denominational Inequalities in the Accumulation of 

Educational Capital. Eastern and Western Slovakia in Comparison », in V. Karady, P. T. Nagy (eds.), Educa-

tional Inequalities and Denominations. Database for Eastern Slovakia and North-Eastern Hungary, 1910. Bu-

dapest, John Wesley Publisher, 2006.; « Az iskolázás felekezeti és regionális egyenlőtlenségeiről a 20. század 

eleji Magyarországon » in Festschrift, A 80 éves Kende Péter tiszteletére, Budapest, szerk. Márton László et al., 

Budapest, 2007. 
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5. táblázat: 

TANTÁRGYI OSZTÁLYZATOK ÁTLAGA FELEKEZETENKÉNT 

Felekezeti  

hovatartozás 

Irodalom Történelem Matematika Természet-

ismeret 

Katolikusok 4,06 3,09 3,55 4,12 

Reformátusok 4,13 3,09 3,70 4,09 

Más vallásúak 4,22 3,96 3,73 4,13 

Teljes minta 4,03 3,84 3,59 4,04 

 

Önbesorolás alapján a reformátusok lennének a legjobb tanulók. Arra a kérdésre, hogy „Mi-

lyen tanulónak számítasz az osztályban?” ők adták átlagosan a legmagasabb önértékelést 

(négyfokú skálán 2,78 – a minta átlaga 2,60, és ugyanez a katolikusok átlaga is). Legalacso-

nyabbra a nem keresztény vallásúak sorolták magukat, akik pedig a humán tárgyakból messze 

a legmagasabb tanulmányi átlagot produkálták. 

A hittan és az egyéb tanulmányok között sokkal kevesebb összefüggést találtunk. Az egyetlen 

szignifikáns tény: a reáltárgyakban elért eredmény átlaga magasabb azoknál, akik hittanra 

járnak vagy jártak, mint a többieknél. 

Tapasztalataink nem koherensek: hol a vallásosság, hol a felekezeti különbségek, hol a hittan-

ra járás mentén találtunk szignifikáns eltéréseket a tanulmányi eredmények átlagában. Az a 

legvalószínűbb, hogy ez az inkoherencia a mintavételi sajátosságokból adódik, és kevéssé 

tekinthető a valóság megbízható képének. Abban azonban még így is koherensek e megfigye-

lések, hogy ha találunk eltérést a tanulmányi eredményekben, akkor a magasabb eredményt a 

vallásos csoportban, a hittanra járó tanulóknál, illetve – a vallásosak között – a kisebb keresz-

tény felekezetek és a nem-keresztény hívők között találjuk. Ezek a megfigyelések egybevág-

nak azokkal a mások és magunk által szerzett korábbi tapasztalatokkal, amelyek szerint az 

iskolázottabb családok gyerekeit gyakrabban találjuk a vallásos és a hittanra járó csoportban, 

és a felekezetek tanuláshoz való viszonyát illetően is megfelel a várakozásnak. Ez minden-

képpen indokolná vallásszociológiai kutatási program indítását a gyermekkori és serdülőkori 

vallási szocializáció sajátosságainak vizsgálatára, a szocializáció más dimenzióival való ösz-

szefüggéseinek feltárására. 

 

5. A társas kapcsolatok és a vallásosság 

A társas kapcsolatokat a két legelső felvételben még két szociometriai kérdéssel mértük. Azt 

kértük, hogy 1) minden gyerek nevezze meg azt a három osztálytársát, akikkel szeretne egy 

szobában aludni egy osztálykiránduláson, ahol négyágyas szobákban szállnak meg; és 2) ne-

vezze meg azt a három osztálytársát is, akit feltétlenül meghívna, ha bulit rendezne. A két 

kérdésre adott válaszok erősen, szignifikánsan korrelálnak egymással, de mivel eltéréseik nem 

véletlenszerűek, külön kezeltük őket. Ezeket a kérdéseket, pontosabban a szociometriai mód-

szert később elhagytuk, mert nevesített technikája zavarta kutatásunk fő irányát, amely erősen 

szenzitív, és szigorú anonimitást igényel. 

Mivel azonban az 1991. és 1994. évi válaszokból még megállapítható, hogy melyik gyerek 

mennyire népszerű az osztálytársai között: hányan választanák szobatársnak, és hányan hív-

nák meg a bulijukba, jelen vizsgálódásunkban kézenfekvő kérdés, hogy befolyásolja-e ezt a 

népszerűséget a gyerekek vallásossága. 

Az egytényezős varianciaelemzés azt mutatta, hogy a szobatársválasztások száma legföljebb 
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igen gyenge kapcsolatban lehet a vallásossággal – és még ez a kapcsolat is kissé elmarad a 

szignifikancia szinttől –, a bulimeghívások számával pedig már nem is gyanakodhatunk ösz-

szefüggésre. A felekezeti csoportokat tekintve azt láttuk, hogy a különböző felekezetű csopor-

tok közötti szórás elenyésző a csoportokon belüli szóráshoz képest, vagyis a fiatalok felekeze-

ti hovatartozása sem magyarázza társválasztásaikat, azaz nem az "azonos hitűek" keresik 

egymás társaságát. Felmerülhetne, hogy a felekezeti összetartozás csak szorosabb együttlét 

esetén hat. Ám a hittanra járás ténye sem befolyásolta egyik választást sem. 

A hittan iránti vonzódás ("szeretne-e hittanra járni?") azonban nem teljesen hatástalan. A bu-

limeghívásokat ugyan ez sem befolyásolta, a szobatársválasztásokra azonban szignifikáns, bár 

igen gyenge hatással van (6. táblázat): egy kicsivel többen választanák szobatársnak azokat a 

gyerekeket, akik vonzódnak a hittanhoz, mint azokat, akik nem.  

6. táblázat 

A BULIMEGHÍVÁSOK ÉS A SZOBATÁRSVÁLASZTÁSOK SZÁMÁNAK VARIANCIAELEMZÉSE 

ASZERINT, HOGY SZERETNE-E HITTANRA JÁRNI?10 
 

A) Bulimeghívások            Négyzet       Átlagos          F    F való- 

A szórás forrása    D.F.    összegek     négyzetössz.     Ratio színűsége 

Csoportok között      1       3.6570        3.6570        .9801   .3245 

Csoportokon belül   103     384.3049        3.7311 

Összesen            104     387.9619 

B) Szobatársválasztás        Négyzet       Átlagos          F    F való-        

A szórás forrása    D.F.    összegek     négyzetössz.     Ratio színűsége 

Csoportok között      1       21.7113       21.7113       7.0019  .0094 

Csoportokon belül   102      316.2791        3.1008 

Összesen            103      337.9904 

 

Csoport:                                Standard      Az átlag 95%-os 

Szeretne-e    Szám    Átlag      Szórás     hiba       megbízhatósági 

   intervalluma 

1.csop.  nem    81   2.2469      1.6396    .1822      1.8844 To 2.6095 

2.csop. igen    23   3.3478      2.1449    .4473      2.4203 To 4.2754 

 

Összesen       104   2.4904      1.8115    .1776      2.1381 To 2.8427 

 

Mivel ezekben a felvételekben a legmagasabb iskolázottságú szülők gyerekei között kétszer 

annyi hittanra járó volt, mint a többiek között, és a magas iskolázottságú család is vonzó té-

nyező lehet a tanulók között, meg kíséreltük szétválasztani ezeket a hatásokat, amennyire 

mintánk mérete engedte. Kéttényezős varianciaelemzéssel megvizsgáltuk, hogy a vallásosság 

mutatói és a nem, illetve a vallásosság mutatói és a szülők iskolázottsága együtt befolyásolja-

e az egyes hetedikes gyerekek népszerűségét a társaik között. Akárcsak eddig, rendre azt talál-

tuk, hogy egyetlen olyan csoport van, amelynek tagjait az átlagosnál szignifikánsan többen 

választanák szobatársnak, az, amelyik nem jár ugyan hittanra, de szeretne. A bulimeghívások 

 
10  A táblázat A) részének utolsó oszlopából látható, hogy mindössze 1/3 a valószínűsége annak, hogy a bu-

limeghívások száma összefügg azzal, hogy ki szeretne hittanra járni. A B) rész utolsó oszlopában azonban az 

látszik, hogy a szobatársválasztás esetében elenyészően kicsi a valószínűsége annak, hogy ez a két kívánság (a 

hittan és a személyek választása) ne függjön össze. A táblázat utolsó részének „átlag” oszlopa mutatja, hogy 

azokat, akik szeretnének hittanra járni (de nem járnak), átlagosan eggyel több osztálytársuk választaná szoba-

társnak, mint a többieket. Az utolsó oszlop figyelmeztet arra, hogy a minta kis elemszáma miatt az átlag nem 

nagyon megbízható (a két csoport megbízhatósági intervalluma kissé át is fedi egymást) – mindenképpen indo-

kolt lenne a tárgy újabb vizsgálata, ha biztosabbat akarunk tudni róla. 
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számát még ez sem befolyásolta. A hittan iránti vonzódás a fiúk esetében éppúgy gyenge po-

zitív kapcsolatban volt a szobatársválasztások számával, mint a lányok esetében, a bulimeg-

hívások számára viszont egyik nemben sem hatott. 

Ha a szülők iskolázottságát vezetjük be a varianciaelemzésbe, szintén csak a hittanhoz vonzó-

dó (de nem járó) csoport válik külön. Itt nemcsak a két változó külön hatása szignifikáns, ha-

nem a kettő kombinációja (az interakciós tag) is.11 Mindez együtt 16,7 %-ot magyaráz meg a 

választások számának szórásából. Az a tény, hogy a bulimeghívások száma itt is érzéketlen a 

hittan iránti vonzódásra, látványosan megerősíti, hogy a kétféle szociometriai kérdés szociálp-

szichológiai jelentése különböző: a szobatárs-választás feltehetően intimebb vonzalomra utal. 

Ennek fényében még érdekesebb, hogy milyen tulajdonság jelzése lehet az, hogy valaki sze-

retne hittanra járni. Nyilvánvalóan nem egyszerűen a hit vonzásáé, hiszen akkor a vallásosság 

és még inkább a hittanra járás ténye maga még nagyobb hatást kellene hogy gyakoroljon, mint 

a puszta vonzódás. Könnyen lehet, hogy ennek a hatásnak nem a hithez, hanem egy olyan 

személyiségjegyhez van köze, amely egyébként a hittel is összefügg.  

Meglévő adatainkkal természetesen megpróbáltuk megközelíteni ezt az ismeretlen tényezőt, 

amennyire csak tudtuk. Az iskolai osztályzatok közül a magatartásjegyet vontuk be a kétté-

nyezős variancia-elemzésbe, mert a korábbiakban egyedül ez mutatott valamelyes kapcsolatot 

a vallásosság adataival ezekben az években. A társas kapcsolatokkal összefüggésben vizsgál-

va ismét egyedül a hittan iránt vonzódók esetében találtunk szignifikáns kapcsolatot. Az 

elemzésből kitűnik, hogy az iskolai magatartásosztályzat – ha a hittan iránti vonzódással 

együtt vizsgáljuk – nem hat szignifikánsan a szobatársválasztásra, ám a hittan vonzásának 

magyarázó ereje csaknem kétszerese a magatartásénak. Nem tartható tehát az az elképzelés, 

hogy a hittanra járás kívánsága pusztán a jó magatartás jelzése lenne, és valójában a „jó gye-

rekek” választását takarná. Inkább fordított a helyzet.. 

A magyarázó dimenziók számának további növelése érdekében a magatartásjegyet előbb egy 

olyan összevont változóval helyettesítettük, amely csak "rossz", "elég jó" és "jó" gyereket 

különböztetett meg, majd ezt is kétértékűre ("nem jó" és "jó") redukáltuk. Így még a nemet, il-

letve a szülők iskolázottságát is bevezethettük az elemzésbe, amely így háromtényezőssé vált. 

A szobatársválasztások számát a nem, a "jóság" és a hittan iránti vonzódás függvényében 

elemezve azt találtuk, hogy a három tényező közül egyedül a hittan vonzása függ össze szig-

nifikánsan a választások számával, a nem és az iskolai magatartás sem önállóan, sem egymás-

sal kombinálódva (interakcióban) nem hat. 

A három közül a leggyengébbet – a nemet – a szülők iskolázottságával12 fölcserélve érdekes 

megfigyeléseket tehettünk. Osztályzatban kifejezett iskolai magatartásuk csak azok szobatárs-

nak-választását befolyásolja, akiknek a szülei nem diplomások (7/a. táblázat). Azokat viszont 

továbbra is mindenképpen gyakrabban választják, akik szeretnének hittanra járni (7/b. táblá-

zat), és a szülők diplomája ugyanilyen irányban hat. Ugyanakkor a hittan iránti vonzódás mel-

lett egyáltalán nem érvényesül a jó iskolai magatartás (7/c. táblázat): tehát másféle "jóság" 

jelentkezik az egyikben és másféle a másikban, és a társak nem az iskola által értékelt voná-

sokat preferálják. 

 
11 Ez azt jelenti, hogy a szülők különböző iskolázottságú csoportjaiban különbözőképpen hat a hittanra járás 

kívánsága a gyerek egyéb magatartására (pl. a szobatársválasztásra). Sajnos a megkérdezettek száma nem elég 

nagy ahhoz, hogy ilyen részleteket tovább elemezhessünk. 
12 A kis minta elemezhetősége érdekében ezt a változót is kétértékűre csökkentettük. Csak azt különböztettük 

meg, ami ebben a vonatkozásban fontos lehet: van-e felsőfokú végzettségű (diplomás) szülő a családban vagy 

nincs. 
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7. táblázat 

A SZOBATÁRSVÁLASZTÁSOK ÁTLAGOS SZÁMA ASZERINT, HOGY DIPLOMÁS-E A SZÜLŐ, 

JÓ-E A GYEREK AZ ISKOLÁBAN, ÉS SZERETNE-E HITTANRA JÁRNI 
 

7/a.                                    ¦  7/b. 

                     JÓ GYEREK          ¦          A HITTAN VONZZA 

              nem jó   elég jó      jó  ¦            nem      igen 

DIPL.SZÜLŐ                              ¦ 

      nem      1.82      1.75      2.40 ¦           1.93      2.40 

     igen      3.00      2.80      3.52 ¦           2.71      4.90 

 

                             7/c.    JÓ GYEREK 

                                         nem jó     2.00      2.25 

                                        elég jó     1.80      3.60 

                                             jó     2.65      4.18 

 

 

Ellenőriztük még, hogy nem a családi légkör rejlik-e a hittan iránt vonzódó gyerekek preferá-

lása mögött, de az iménti elemzési sémában a szülők iskolázottságát a családi légkör mutatói-

val helyettesítve azt találtuk, hogy minden más hatás szignifikáns marad, csak éppen a családi 

légkörnek nincs szignifikáns hatása. Így csupán azt jelezhetjük, hogy a kutatásunkban szerep-

lő tényezőkön túlmenő vizsgálatra van szükség ezen a ponton. 

A szociometriai kérdések alapján minden vizsgált osztály szociogramját is felrajzoltuk. Ezek-

ben statisztikailag természetesen már nem elemezhető kis csoportalakzatokat kaptunk.13 Miu-

tán az ábrákon megjelöltük a hittanra járókat, illetve a járni kívánókat, azt tapasztaltuk, hogy 

ezek meglehetősen esetlegesen szóródnak szét a csoportok között. Ez azt jelenti, hogy a vallá-

si vonatkozások hatása lényegében nem volt kimutatható a hetedikesek iskolai társas kapcso-

lataiban: az általános "népszerűség" is csak azzal függött össze egy kissé, hogy szeretne-e 

járni hittanra az, aki nem jár, addig a csoportképződést a vallásosság tényei egyáltalán nem 

befolyásolták hatóerőkként a vizsgált osztályokban. 

 

Összefoglalás 

 

Már első mondatunkban jeleztük, hogy ez a kutatássorozat nem alkalmas megbízható követ-

keztetések levonására, legfeljebb tovább vizsgálandó hipotézisek felállítására. Ezért az össze-

foglalás az ilyen feltételes kijelentéseknek az összefoglalása, amelyeket más kutatók remélhe-

tőleg tudományos ellenőrzés tárgyává tesznek majd. 

 

A hetedikes fővárosi gyerekek valamivel nagyobb arányban (kb. 75 %) nyilvánítják vallásos-

nak magukat, mint az utóbbi évtizedekben lekérdezett felnőtt minták. A nemek közül a fiúk 

elmaradnak ettől az aránytól, a lányok viszont többen vallásosak. A hittanra járók aránya 

azonban mindkét nemben sokkal kisebb ennél (időben talán nő), de hasonló nagyságú lehet 

azoknak a tanulóknak a csoportja, akik szeretnének hittanra járni, de szüleik nem íratták be 

őket. A hittanra járók elsősorban a legiskolázottabb szülők gyerekei, és minél alacsonyabb a 

 
13 Az itt elemzett összminta 145 gyerekből állt, akik hat osztályban tanultak. Egy-egy osztályban 4-5 szociomet-

riai alakzatot találtunk, egyenként 2-9 taggal. Ez a szint már csak kvantitatív módszerekkel elemezhető. 
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szülők iskolázottsága, annál kevésbé valószínű, hogy hittanra járatják a gyereküket. 

A családi légkör és a gyerek vallásosságának mutatói kevéssé függenek össze. Vizsgálatra 

érdemes megfigyelés, hogy a felekezetek között e szempontból eltérés lehet, bár adatainkból 

nem rajzolódik ki egyértelmű tendencia. Adatfelvételeink többségében azt találtuk, hogy a 

református gyerekek közül feltűnően sokan nem otthon érzik a legjobban magukat. 

Az iskola által mért teljesítményekben a vallásosak jobbnak tűnnek a vallástalanoknál, sőt a 

különböző felekezethez tartozók között is találunk különbséget, inkább a kisebb keresztény 

felekezetek és a nem-keresztények javára. A hittanra járók egészen minimális mértékben jobb 

magatartás átlagot produkálnak a többieknél. 

A hetedikesek közötti társas kapcsolatokat szintén nem befolyásolja sem a vallásosságuk, sem 

pedig a vallásosak felekezeti hovatartozása. Semmi nyoma nem lelhető fel annak, hogy az 

azonos hitűek szívesebben lennének egymás között, sem pedig annak, hogy akik hittanra jár-

nak, azok általában is egymás társaságát keresnék. 

Feltűnő viszont, hogy a gyerekek szívesebben keresik azok társaságát, akik szeretnének hit-

tanra járni, mint azokét, akik tényleg járnak, vagy mint azokét, akik nem is szeretnének. Kü-

lönösen az a negatív tény fontos ennek értelmezésében, hogy a hittanra járók nem vonzzák 

annyira a többieket. Ez ui. azt jelzi, hogy valójában nem a hittan okozza itt a különbséget, 

hanem valamely olyan tulajdonság, amely épp a hittan iránt vonzódó, de a vallásosság e kife-

jeződését nem preferáló családokból származó gyerekekben közös. Ez a tulajdonság egyaránt 

megvan, de eltérő mértékben van meg a magasan iskolázott és a legfeljebb érettségizett szü-

lők gyerekeiben. Szociálpszichológiai (szocializációs), ifjúságszociológiai és vallásszocioló-

giai vizsgálódásra érdemes téma lenne mind e személyiségjegyek, mind pedig az őket létreho-

zó és formáló tényezők feltárása. 

Ajánlásként ezzel együtt is csak azt a hipotézist állíthatjuk fel, hogy a vallásosság, a felekezeti 

hovatartozás, a hittanra járás - ami az egyes gyerekek számára akár meghatározó hatású is 

lehet - a hetedikesek mint korcsoport világában nem számottevő alakító tényező. Sem az isko-

lai tevékenységet, sem a társas kapcsolatokat nem befolyásolja lényegesen. Ezt a hipotézist 

érdemes lenne nem alkalmi kérdésekkel, hanem a témára irányuló vallásszociológiai kutatás-

sal ellenőrizni. 

A gyerekek vallásosságának meghatározóira nézve vizsgálatunk alig nyújt kapaszkodót: csak 

a hittanra járás függ össze némileg a kulturális réteghelyzettel. Egy ilyen szempontú vallás-

szociológiai kutatás még inkább szükségesnek látszik a tizenévesek között   

  

 


