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ELŐSZÓ 
 
A projekt kapcsán elvégzett szakmai kutatást Saskői Szilvia, valamint az ő felkérésére 
két etnográfus, Bali János és Máté György végezte el, illetve koordinálta. Mindkét 
néprajzos azért vállalta önkéntes alapon ezt a feladatot, mert elkötelezettek Átány te-
lepülése iránt. (Mindketten korábban megkapták az „Átány községért” kitüntető dí-
jat.) A kutatók kellő tapasztalattal és tudással felvértezve kezdték meg a munkát, hi-
szen évek óta Átányban tevékenykednek. Az új településeken, Rimaszombatban és 
Harasztiban is rutinosan építették ki kapcsolathálójukat és végezték el a kitűzött kuta-
tási célokat. 

Az alább olvasható tanulmány kapcsán meg kell említeni, hogy az adatok felvétel-
ében – főleg a kérdőíves kutatásban – és bemutatásában többen (például egyetemi 
hallgatók) is segédkeztek. Az eredmények összegzése egyfajta korrajz is, az adott idő-
szak rögzítése, amely a későbbi kutatások számára összehasonlítási alapul fog szol-
gálni. 

Ezúton köszönjük mindenki munkáját, és külön köszönjük a vizsgált településen 
élők segítőkész hozzáállását, hiszen nélkülük e kutatás nem valósulhatott volna meg! 
 



 4 

BEVEZETÉS 
 
A pályázat kapcsán megvalósult tudományos kutatás célja az volt, hogy feltérképezze 
azokat a kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyek a vallás, a kultúra és a közösség 
fogalmak mentén mutatkoznak napjainkban.  

A kutatás református településeken, régiókban zajlott. Fő központja a Heves me-
gyei Átány község, valamint a közeli Heves városa. Hozzájuk hasonlóan jelentős re-
formátus lakossággal bír a történeti Gömör-Kishont vármegyéhez tartozó Rimaszom-
bat, illetve a közvetlen környezetében lévő magyar többségű vidék. A kutatás kiterjedt 
a szintén határon túli, ma Horvátország részét képező Harasztira is. A tudományos 
vizsgálat további párhuzamokat merített más református településekről is.  
 

 

A három vizsgált település sárga színű jellel jelölve 
 

A három vizsgált település sokban hasonlít egymáshoz, több minden összeköti 
őket, azonban bizonyos szempontból három különböző vidék és közösség. (A trianoni 
határmódosítások következtében más-más országhoz tartoznak, más-más kihívásokkal 
néznek szembe nap mint nap.) Rimaszombat mindig is egy felvidéki városias telepü-
lés volt, Átány egy nagyobb alföldi község, Haraszti délvidéki kisebb falu. [A kuta-
tásba bevont településekről lentebb bővebben lesz szó.] 

A kutatás mintavétel szempontjából kisebb részben kiterjed más Kárpát-medencei 
(Erdély, Partium, illetve magyarországi) református közösségekre is, így további azo-
nosságok és különbségek kerültek felszínre. 

A kutatás első szakaszában a református vallásra irányuló részletes feltérképezés és 
megismerés történt Átány, Rimaszombat és Haraszti vonatkozásában. A projekt 
kulcsfogalmai mentén – a kérdőíves kutatással párhuzamosan – személyes interjúkkal 
és résztvevő megfigyeléssel valósult meg a tudományos munka. 

Az alábbi fogalmi hálót vettük alapul:  
Vallás – reformátusság (kereszténység);  
Kultúra – magyar kultúra (hordozói – tevékeny átadói: egyház, más szervezetek);  
Közösség (társadalom – kis és nagy társadalom: család, egyházközösség, település, 

régió);  
Család: 1. szűk család / kiscsalád – 2. bővebb család (rokonság) / nagycsalád – 3. 

tágabb értelemben vett család (szinte családi kötelék, de nincs rokoni kapcsolat, pl. 
szomszéd, közeli barát). 
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Kérdőíves adatfelvétel Átányon (2018) 
 
 

 
 

Bali János segít értelmezni a kutatás kapcsán megfogalmazott kérdéseket 
 
 
Az adatgyűjtés és megfigyelés után történt meg a pozitívumok és negatívumok 

összegzése, az ún. jó gyakorlatok rögzítése, majd továbbadása, szélesebb körben tör-
ténő megismertetése. 

A kutatás külön kitért a közösségi szolgáltatások fejlesztésére, az egyházak hálóza-
tosodására, a család társadalmi szerepét erősítő gyakorlatokra, valamint a kulturális és 
civil szervezetek közötti együttműködésekre.  
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Előmunkálatok 
 
A munka kezdeti, előkészítési szakaszában a következő kérdésekre kerestük a választ: 
Volt-e hasonló kutatás a vizsgált vidékeken? Volt-e hasonló kutatás más vidékeken? 
Ha igen, ezeknek milyen eredményei voltak?  

A kutatást érintő munkák összegyűjtése is megtörtént. [Lásd pl. az irodalomjegy-
zéket.] 

A témához kapcsolható korábbi saját megfigyeléseket, gyűjtéseket is összegeztük a 
kulcsfogalmak alapján. 

Mindezek után további kérdéseket fogalmaztunk meg: Milyen jó gyakorlatok van-
nak? Melyeket tudnak átvenni mások? Milyen nehézségekkel kell megküzdeniük? 
Milyen ötleteket, terveket, jó gyakorlatokat tudnak egymástól adaptálni? Milyen di-
rekt és indirekt együttműködés segítheti a vizsgált közösségeket? 

A kutatás egyik sarkalatos kérdése, hogy miért marad meg egy-egy közösség, illet-
ve miért szűnik meg? [megszűnik – fogy – stagnál – bővül – virágzik] 

Mit tesznek helyi szinten a megszűnés és a fogyás ellen, illetve a bővülés, virágzás 
érdekében? Ez a családok vonatkozásában hogyan jelentkezik? (Gyerekek „terelgeté-
se”, tiltás/parancsolás, középkorosztály aktivitása, kitartó idősebb generáció)  

Mik a generációk közötti azonosságok és különbségek? 
Mi a mozgásterük ezeknek a közösségeknek? Országos szabályok mennyire hatnak 

– pozitívan vagy negatívan – rájuk? 
 
A következő nagyobb kutatási témakörök voltak a hétköznapok és ünnepnapok 

eseményei. 
A mindennapokban hogyan jelentkezik a vallásosság? 
Az ünnepnapok tekintetében? 1. Vallási ünnepek; 2. Családi ünnepek (születés- és 

névnap, keresztelő-esküvő-temetés, ballagás stb.); 3. Állami ünnepek. 
A nem egyházi rendezvényeken (pl. falunap, fesztiválok) megjelenik-e a vallásos-

ság? Ebből a szempontból milyen a kulturális és civil szervezetek szerepe? 
 
A kutatás kiemelten fókuszált az egyház, az egyházi vezető(k) a település, illetve a 

közösség életében betöltött szerepére. 
Így a lelkész (vagy lelkészek), a presbitérium és családtagjaik tevékenységét, meg-

ítélését kulcsfontosságú volt vizsgálat alá helyezni mind az egyházi, mind a „világi” 
életben. 

 
Érdekes kérdéseket vet fel a valláshoz való ragaszkodás is. Például hányan és miért 

térnek át a református vallásra/vallásról?  
Van a családokban más vallású? Hogyan viszonyulnak egymáshoz? A családok 

összetartó erejében megmutatkozik-e a más-más valláshoz tartozás? „Egy az Isten”? 
A kereszténység mindenkit összeköt? 
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Kutatási módszerek 
 

A kutatás módszertanilag három részre oszlott: 
1. Kérdőíves kutatás: 

Előre elkészített, egységes kérdőívek meghatározott számú kitöltése és elemzése. 
2. Társadalomtudományi interjúk: 

Néprajzi, szociológiai szempontú beszélgetések kulcsszereplőkkel és más szemé-
lyekkel. Majd a lejegyzett anyagok elemzése következett. A vizsgált településeken 1-
1 kiválasztott személlyel hosszabb-rövidebb életútinterjúk is készültek. (Interjúala-
nyok voltak: egyházi szereplők, tisztviselők, így pl. püspök, lelkészek, gondnokok, 
gondnokhelyettesek, presbiterek, harangozók és más egyházi személyek, az egyházi 
óvoda és iskola vezetői, tanárai, a „templombajárók” stb.) Az interjú alanyok generá-
ciók szerinti egyenletes eloszlására is törekedtünk. 
3. Résztvevő megfigyelés: 

Eseményeken való részvétel, ünnep- és hétköznapok egyenletes eloszlásában. Pél-
dául a közösség szempontjából meghatározó rendezvényeken, vagy családi esemé-
nyeken. (Ilyen események: Keresztelő, esküvő, temetés; Presbiterválasztás és avatás, 
evangelizáció, középiskolai próbabál, ballagás az egyházi iskolában, különböző kultu-
rális események, pl. áhítat és könyvbemutató, konfirmáció és 50 éves konfirmációs 
találkozó, a Nemzeti Összetartozás Napja lakalmából rendezett találkozó stb.) 

 
Fontos volt a „hármas nézőpont” alkalmazása: Az alany önmagáról – az alany má-

sokról (közösségről) – a kutató az alanyról/közösségről. (Ez az információk ellenőrzé-
sének záloga.) 

 
Szintén fontos, hogy a kutatás ideje alatt végig szem előtt tartottuk e három cso-

mópontot: 
1. Hit (látásmód, világszemlélet, identitás) 
2. Közösség, közösségtudat (összetartozás, nemzet, kölcsönös felelősség) 
3. Intézmény: az egyház (és vezetői) 

 
 

 
 

Konfirmáció Harasztiban (2016) 
Forrás: www.reformator.hr 
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Interjúvázlat 
(A következő általánosabb, a beszélgetést elindító kérdéseket fogalmaztuk meg az 
interjúkhoz. Természetesen nem mindenre kaptunk választ, illetve ezeken kívül is 
hangoztak el érdekességek, fontos adatok.) 
 
Személyes adatok  

Név, kor, születési hely, lakhely 
Vallás és családi állapot 
Az egyházban, közösségben betöltött szerepe (ha vezető, akkor az idáig vezető út) 

Vallásosság 
- Mennyire vallásos? Milyen gyakran jár templomba? 
- Vallási nevelés a családban: Őt hogy nevelték, ő hogyan nevel 
- Egyház és iskola 
- A vallásosság megnyilvánulása: imák, gondolatok, gesztusok, cselekedetek, tár-

gyak 
- A magánélet vallásossága 

Hétköznapok és ünnepnapok a család és a vallás szempontjából 
- Van-e vallási alapja a családi ünnepeknek? A szülei, nagyszülei életében ez mi-

ben volt más? 
- A hétköznapokon megjelenik-e a vallásosság a családban?  
- Vasárnapok  
- Egyházi ünnepek  
- Mennyire változtak meg ezek az alkalmak? Például a karácsony, húsvét (Ekkor 

az egyházi és családi ünnep helyett kirándulás, sportolás, „wellness hétvége” stb.) 
- Otthoni imádkozás, biblia és más vallásos tárgyú nyomtatvány olvasása: jelen 

van-e az Ön, családja életében? 
Egyház 

A református vallás, illetve a helyi egyház milyen szerepet tölt be az Ön és a kö-
zösség életében? 

Van-e összetartó (megtartó) ereje? A nemzeti identitás része? 
Milyen fontos események szervezője az egyház? 
Miben látja pozitívumait és negatívumait? 
A prominens személyekről (lelkész, presbiterek stb.) mi a véleménye? 
Fontosak-e az anyagi szempontok? Milyen hozzájárulások vannak? (Párbér, per-

sely, kenyér és bor stb.) Mennyire elfogadható ez? 
Miben kellene változnia az egyháznak, hogy a közösség számára elfogadhatóbb le-

gyen, hogy ne fogyjon a közösség, hanem gyarapodjon? Miben kellene megújulnia?  
Hogyan tudná megszólítani a fiatalokat? Hogyan tudná megszólítani a családokat?  
A templomon kívül milyen épületei, terei vannak közösség számára? Mennyire le-

het ezeket használni? Mennyire használják? 
Van-e óvoda, iskola, öregotthon vagy más intézménye az egyháznak? 
Mennyire élő a kapcsolat más református egyházakkal, illetve az egyházmegyével 

és a Kárpát-medence más vidékeivel? Mennyire segíthetnek helyi szinten ezek a kap-
csolatok? Milyen közös rendezvények vannak, illetve a helyiek milyen rendezvénye-
ken vesznek részt? 
Lelkész (vezető) 

Milyen a lelkésszel való viszonya? Milyen volt a korábbiakkal? 
A közösségnek milyen a viszonya? Milyen a megítélése? Mennyire fontos a szava 

a gyerekek, illetve a felnőttek körében? 
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Miben segít a hétköznapokban? Hogyan éli mindennapjait? (Vagy csak vasárnap 
lehet vele találkozni?) 

Meghívják-e valamilyen családi eseményre?  
Milyen a családja? Felesége miben vesz részt? Gyerekeiről mit tud? 
Miben változhatna, hogy még jobb legyen a közösség, még többen vegyenek részt 

a vallási életben (pl. járjanak templomba)? 
Mennyire meghatározó a szerepe a környező vidéken, az egyházmegyében, orszá-

gosan és Kárpát-medencei vonatkozásban? 
Presbiterség 

Van-e presbiter a családban? Korábban volt-e? Szeretne-e valaki lenni? 
Hány presbiter van? Ki lehet presbiter? (Ha csak férfi, akkor ez miért van? Mi a je-

lentősége?) 
Mennyire töltenek be meghatározó szerepet a vallási közösség, illetve a település 

életében? 
A presbiterség mennyire jelent rangot, elismerést a közösség szemében? 
Mennyire van átfedés a presbiterek és az önkormányzati képviselők személye kö-

zött? 
Mit csinálnak jól és miben kellene változniuk?  
A szülei, nagyszülei életében ez miben volt más? 
A kurátor/gondnok személyéről mi a véleménye? Ő a presbiterek vezetője? 
A hétköznapokban jelentkezik-e valamiben, hogy valaki presbiter? 
Mit csinálhat, illetve mit nem csinálhat közösség többi tagjához képest? 

Közösség, közösségszervezés 
- Hogyan látja a saját közösségét? Jó a tagjának lenni? 
- Miben változott a szülei, nagyszülei, azaz a korábbi korokhoz képest? 
- Ön szerint mi lesz a jövője? 
- Miben látja a megmaradást, illetve a pozitív változás lehetőségét? 
- Milyen alkalmak segítik a közösségszervezés folyamatát? Milyen eseményeken 

vesz Ön részt? 
Milyen alkalmak hiányoznak? Milyen jellegű programokat kellene szervezni? 
Segíti-e a közösséget az egyház, illetve annak vezetői? 
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A KUTATOTT TELEPÜLÉSEK, TERÜLETEK 
 
A Heves megyei Átány község volt a kutatás bázisa. Az itten eredményeket vetettük 
össze a többi vizsgált településeken tapasztaltakkal, leszűrve azokat a jó gyakorlato-
kat, amelyeket egymástól átvehetnek a közösségek. 

Ahhoz, hogy a mai állapotokat (egyházi életet, struktúrákat, szokásokat stb.) job-
ban megértsük, elengedhetetlen, hogy egy hosszabb-rövidebb történeti áttekintést te-
gyünk a kutatott településekkel kapcsolatban. 
 
I. ÁTÁNY 
 
Átány régi eredetű település, első írásos forrás a 15. század elejéről származik. A ma-
gyarországi reformáció idején az egész falu áttért a református vallásra. Ezen az ellen-
reformáció sem tudott változtatni, megmaradt kálvinista szigetként a környező római 
katolikus községek között. Ez a fajta vallási-területi elzártság az egyik magyarázata 
annak, hogy Átányon mindig is összetartóbb közösség élt, a hagyományokhoz, szoká-
sokhoz ragaszkodás – ha több-kevesebb formában is, de – napjainkban is tetten érhe-
tő. Ezen a 20. század második fele változtatott nagymértékben, azonban így is sok 
minden megmaradt. 

A vallási viszonyokból eredően túlnyomórészt a falun belüli házasodás volt jel-
lemző. A legközelebbi református településekkel, így például Tiszanánával is volt 
párválasztási kapcsolatuk, de a községi endogámia az 1950-es évekig nyomon követ-
hető. 

Egykori katolikus templomból alakult át folyamatosan a mai református templom. 
Még az 1770-es években kezdték bővíteni az akkor 280 léleknél többet befogadni 
nem képes épületet. Ekkor a leányegyházakkal együtt a hívek száma több mint 1200 
volt, így a bővítési igény igazán érthető, hiszen sokan nem fértek be az Isten házába. 
Még a 20. század első felében is 600-700-an voltak a nagyobb ünnepeken. 
 

1910-ben több mint 2300 református vallású lakott Átányban, mára ez a szám nem 
éri el az 500-at. (Igaz, a lélekszám is nagy mértékben csökkent az utóbbi évtizedek 
alatt.) 

 
Mint említettük, az egyházon belül kialakult hagyományokhoz, az írott és íratlan 

szabályokhoz való ragaszkodás napjainkban is tetten érhető. 
Jó példa erre a templomi ülésrend [lásd erről részletesen Fél-Hofer munkáit]. Ma is 

az Alvég és Felvég lakosainak többsége azokba a padsorokba ül, ahová kell. De a te-
metkezés is e két falurész szerint történik, illetve az, hogy temetésen a férfiak és a nők 
külön-külön helyezkednek el. Ez a kötött és hosszú ideje jól működő rend sokban 
meghatározza a falu életét más területeken is. 

Még nagyobb „szigorúság” a presbiterek megválasztásában érzékelhető. Az egyhá-
zi előírások mellett (pl. vallásosság, tisztesség stb.) az egyik legfontosabb, hogy csak-
is férfiakat választanak meg. 
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Az átányi református templom 
 

 
 

Az átányi templombelső 
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II. RIMASZOMBAT és vonzáskörzete 
 
A főbb kutatási helyszín, Rimaszombat mellett itt csak azokat a településeket mutat-
juk be röviden, amelyeket a vizsgálat valamilyen úton-módon érintett. Ezt a Gömöri 
Református Egyházmegyéhez tartozó vidéket érdemes együtt is áttekinteni. Az itt 
élők sorsa több szempontból is szorosan összefonódik. 
 
Rimaszombat (szlovákul: Rimavská Sobota)  
Az egykori kiváltságos mezőváros ma is a környék központjának tekinthető. A refor-
máció után a lakosok túlnyomó többsége kálvinista lett és egészen az 1760-as évek 
végéig nagy befolyással bírtak itt a reformátusok. Azonban a római katolikusokkal 
való vallási viszályok miatt Mária Terézia a templomukat is leromboltatta (a jelenlegi 
az 1780-as években épült, jelenlegi formáját 1909-ben nyerte el és a befogadóképes-
ségét tekintve a környék legnagyobb temploma).  

A trianoni határmódosítások után a felvidéki reformátusság egyik fontos centruma, 
lelkészei között több meghatározós személyiséget, püspököt találunk. Egyházi gimná-
ziuma – rövidebb-hosszabb megszakításokkal – ma is kitűnően működik. 

A 20. század első felében a 6-7 ezres város még túlnyomórészt magyar lakosú volt. 
Mára Rimaszombat közel 25 ezres népességgel bír, amelynek kb. 30 %-a magyar, és 
felekezetileg mintegy 2000 reformátust számlálhatunk itt. 

Az itt élők szempontjából fontos megemlíteni, hogy az egyháznak a rendszerváltás 
után sikerült visszaszereznie egykoron elvett vagyonának nagy részét, amely ingatla-
nok és földterületek tekintetében jelentős – és az egyik alapjául szolgál a magyarság 
megmaradásának. 

 

 
 

A rimaszombati református templom 
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Hálaadó istentisztelet 
2013-ban befejeződött a felújítás a rimaszombati templomban 

 
Jelenleg Rimaszombat részei, de korábban önálló, református településként számon 
tartott falu volt Bakti és Mezőtelkes. 
 
Bakti (Bakti-puszta, szl: Bakta) 
Korábban puszta volt, érdekessége, hogy a 20. század elején éppen Heves megyéből, 
túlnyomórészt Átányból (!) érkeztek ide telepesek, akik benépesítették a Samarjay-
család birtokát. Az 1. és a 2. világháborút követően is érkeztek ide szlovák lakosok. 
Egykori önálló templomában már nem tartanak istentisztelteket. 
 
Mezőtelkes (Majom, szl: Mojin) 
A 2-300 lelkes egykori falu népessége nagyrészt szintén kicserélődött a 2. világháború 
után. Az ide érkező magyarországi szlovákok a felekezeti arányt is megváltoztatták. A 
19. századi kis temploma ma is áll. 
 
Zeherje (szl: Zacharovce) 
A Rimaszombat közvetlen vonzáskörzetéhez tartozó települések közül Zeherje törté-
nete sem egyedi [1976 és 1990 között a város része volt]. A 17. századtól református 
falu a 2. világháború után teljesen megváltozott. A magyar lakosság jelentős részét 
kitelepítették, helyükre r. katolikus szlovákok érkeztek. Református temploma pusz-
tulni kezdett. Gyülekezete teljesen lecsökkent, a megmaradt hívők a – baktiakhoz ha-
sonlóan – a rimaszombati közösség tagjai. 
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A pusztuló zeherjei templom 
 
A Rimaszombattól délre található Jánosi (Rimajánosi, szl: Rimavské Janovce) nagyon 
régi település (erről tanúskodik a 12. században épült Bencés monostortemplom, 
amely jelenleg római katolikus templom), egykoron 1000 felüli református lakossal, 
amely a 19. század végén, 20. század elején is elérte a 700-800-at. Azonban az 1947-
ben elkezdett kitelepítés elsősorban a református magyarságot érintette súlyosan. A 
magyar lakosság 400 fő alatt van, a református hívek száma nem éri el a 100-at. 
Templomuk 14. századi alapokon nyugszik, a 19. század második felében teljesen át-
épült és nyerte el a mai formáját. A felújított parókiája jelenleg egy fiatal lelkészcsa-
lád otthona, akik aktívan szolgálják a kis létszámú, de kitartó híveket.  
 
A szomszéd falu Pálfala (Rimapálfalva, szlo: Pavlovce), szintén régi település, több-
ször talpra állt az évszázadok során. A 2. világháború után innen is több családot kite-
lepítettek. A református egyházi élet tekintetében ki kell emelni a cigánypasztorációt. 
 
Pálfalából vezet az út a két elzárt fekvésű faluba, Bellénybe, és Szútorba. E két, egy-
koron református település sorsa a közösség megszűnésére mutató példa. 
 
Bellény (szl: Belín) 

A 20. század elején még 157 református lakta. Szútor leányegyháza volt. 2013-ban 
már csak 8 református lakott a településen. A nemzetiségi összetétel is gyökeresen 
megváltozott: 172 lakosból 113 szlovák (r. kat.). Ez főként az 1921 és 1930 közötti 
szlovák betelepítés, illetve a 2. világháború utáni magyar kitelepítés eredménye. 
A templomot már régen elbontották, anyagának egy részéből egy tűzoltószertár épült, 
maradékait a füleki templom építésénél használták fel. (Bellényből a majdnem össze-
dőlt református templom tégláit 30 kamion vitte át Fülekre. Itt darabonként letisztítot-
ták, így használták fel. A füleki harang is a régi bellényi templomból való). 
 
Szútor (szl: Sútor) 
Az évszázados történelemmel bíró Szútorban mintegy 350 református magyar lakott 
még a 19-20. század fordulóján. Mára szinte csak roma népesség él itt. Ez az átréteg-
ződés a 20. század második felében indult, ami magával hozta a gyülekezet felszámo-
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lódását is. Az 1810-ben épült temploma állapota folyamatosan romlott, harangját ön-
kéntesek mentették meg a közelmúltban. 
 
Pálfalából a főúton tovább haladva a református vidék ezen határához érkezünk: Fe-
led, Gorva, Serke, Simonyi és Darnya. A további településeket már r. katolikus, illet-
ve kisebb számban evangélikus magyarság lakja. A Rimaszombat vonzáskörzetéhez 
tartozó települések közül a kutatás szempontjából kiemeltnek számított a feledi kö-
zösség, csakúgy, mint a serki és simonyi. 
 
Feled (szl: Jesenské) 
Kisebb központi hely ez a község – köszönhetően a vasúti csomópontjának. Lélek-
száma folyamatosan nőtt, főként a környékről beköltözőkkel. Ebből a szempontból 
vegyes a lakosság, amely felekezetileg is tagolt. Mára római katolikus többségű, de a 
református egyháztagok száma 200 körüli. Igaz az istentiszteleteken kb. a 10 % a 
rendszeresen résztvevők száma, akiknek túlnyomó része az idősebb korosztályhoz 
tartozik. Ez a templomlátogatási tendencia – kisebb-nagyobb eltéréssel – egyébiránt a 
többi bemutatott gömöri településre is igaz. Azonban fontos megemlíteni, hogy ennél 
általában nagyobb az aktivitás, az „egyházhoz való tartozás”, amely nem csupán a na-
gyobb ünnepeken (Húsvét, Karácsony, keresztelő vagy éppen az úrvacsora alkalmak) 
érhető tetten, hanem különböző, a helyi egyházhoz kötethető világi kezdeményezése-
ken is, mint például a templomtakarítás, vagy -felújítás, lelki napok, táborok, kirándu-
lások. 
 
Gortvakisfalud (szl: Gortva) 
Egykoron anyaegyház volt, a későbbiekben már Feled leányegyháza lett, a közelmúlt-
ban pedig már nem sikerült presbitériumot kiállítani, így a gyülekezet életében eljött 
az a pillanat, amikor már a megszűnéssel kell szembenézni. A magyarság száma itt 
nem csökkent le annyival, csupán az aktív reformátusoké (a római katolikusok több 
mint 400-an élnek itt). Református temploma, amely 18. században épült, most üresen 
áll. Reménykedni lehet, hogy nem jut a bellényi vagy szútori templom sorsára. 
 
Serke (szl: Širkovce) 
Ha lélekszámban már nem a legnagyobb, de történetileg és tradicionálisan talán a leg-
jelentősebb település Serke. (Pl.: itt még a presbitérium tagjai csak férfiak lehetnek.) 
A 19-20. század fordulóján még 1000 körüli volt a református magyarok száma. Mára 
ez a szám a felére csökkent. Templomát 1718-ban építették, de feltételezhetően ré-
gebbi alapjai vannak. 
 
Simonyi (Rimasimonyi, szl: Šimonovce) 
Szintén nagyon régi település, jelenleg mintegy 100 református és 350-400 r. katoli-
kus lakossal. Látható, hogy a felekezeti arány itt is megváltozott, hiszen korábban 
csak kálvinisták éltek a településen. Templomának építését a 18. századra teszik, de 
valószínűsíthető, hogy ettől korábbi. 
 
Darnya (szl: Drňa)  
Kisebb település, mintegy 200 lakosa van, református közösséggel. Simonyi leány-
egyháza. Templomuk 1802-ben épült. A felekezeti arány gyökeresen megváltozott: a 
szinte teljes egészében református településen már katolikus többség van. 
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Serki templomtorony 
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III. HARASZTI és a horvátországi reformátusok 
 
Haraszti (horvátul: Hrastin) a mai Horvátország területén található, egész pontosan 
Kelet-Szlavóniában, ahol három másik településsel (Szentlászló, Kórógy, Rétfalu) 
alkotnak egy magyar tömböt. A török hódoltság alatt erősen elnépteledett ez a vidék, 
csupán a Vuka mocsarasabb részein maradt meg a lakosság egy része. Ezt követően 
folyamatosan érkeztek ide földművesek, elsősorban a Dunántúlról, illetve kisebb 
számban a Bácskából. A néprajzi szakirodalom gyakran berencóknak nevezik az itteni 
szlavóniai magyarságot. 
 

 
 

Haraszti az 1960-as években 
(Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon) 

 
A török idők előtt 26 magyar település volt ezen a vidéken, mára csupán ez a „szi-

get” maradt, aminek részeként Haraszti, Kórógy és Szentlászló falusiasabb, míg Rét-
falu – szinte teljesen egybeépülve Eszékkel – városiasabb településképet mutat.  

Szlavónia a reformáció otthonaként (bölcsőjeként) szerepel a történelemben, fele-
kezeti életében is mindvégig a reformáció jelenléte volt a meghatározó a magyarok 
körében. 

Anyanyelvük megtartását leginkább az egykori prédikátorok munkájának, és a ma-
gyar nyelvű istentiszteleteknek köszönhették, valamint annak, hogy Kórógyon és 
Szentlászlón magyar tannyelvű iskola működött. 

A trianoni határmódosítások után a szlavóniai reformátusoknak is újjá kellett szer-
vezni az egyházat, amelyet a Jugoszláv állam csak 1930-ban ismert el hivatalosan. A 
második világháború után a titói idők viszonylag békésen teltek a református magya-
rok körében. Az 1991-ben kezdődő délvidéki háború azonban újra sok szenvedést ho-
zott az egyházra. Kórogy és Szentlászló templomát földig rombolták, sokan elmene-
kültek, csupán két református lelkész maradt. 

Sajnos a kilencvenes évek pusztításai igazán tragikusak, mivel pótolhatatlan érté-
kek mentek veszendőbe, a gyülekezetek fejlődésében is éles határt jelent ez a korszak.  

Az újjászervezés nem volt zökkenőmentes, mivel nézeteltérések és széthúzás ne-
hezítette és nehezíti a mai napig a református magyarok egyházi életét. Jelenleg há-
rom egyház működik: 

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház először 1993-ban került 
bejegyzésre Horvátországi Református Keresztyén Egyház néven. Később módosítot-
ta a nevét. Az egyház székhelye Kopácson van.  
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A Horvátországi Református 
Keresztyén Kálvini Egyház 1999-
től létezik, korábbi neve a Horvát-
országi Református Keresztyén 
Egyház Püspöki Hivatal volt. Jelen-
legi püspöke 2018-tól Szenn Péter, 
haraszti lelkipásztor. 

A harmadik egyház a horvát aj-
kú reformátusokat tömöríti „Hor-
vátországi Protestáns Református 
Keresztyén Egyház” néven (2001), 
tordincai székhellyel. 

Horvátországban a 2001-es nép-
számláláskor 4056-an vallották 
magukat református vallásának. A 
szlavóniai egyházközségek közül 
Haraszti a 19. században 600-700 
lelkes gyülekezettel büszkélkedhe-
tett, ez a szám napjainkban mintegy 
200-ra tehető. A jugoszláviai hábo-
rú következtében Kórógyon is ha-
sonló a csökkenés (1989-ben 630, 
jelenleg 300 körüli a hívek száma), 
míg Szentlászlón némi növekedést 
is ki lehetett mutatni a 1990-es 
évek végére (1989-ben 520, 1999-
ben pedig 571). Rétfalun egyre ke-
vesebben vallják magukat reformá-
tusnak, illetve Eszéken is él kisebb 
számú kálvinista magyarság. 
 
 

 
 

Szenn Péter az átányi templomban prédikál 
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A HELYSZÍNI KUTATÁS ÖSSZEGZÉSE 
 
Előzetesen is érzékelhető volt, hogy van egyfajta azonosság: A határon túli két telepü-
lésnek eleve nehezebb a helyzete, de Átány is egy hátrányosabb helyzetű község a 
Dél-hevesi térségben.  

Esetükben a helyi református egyház nem „csupán” egy intézmény, hanem a nehéz 
szituációkban, élethelyzetekben egy kapaszkodót jelent és ez tetten érhető a társadal-
mi kapcsolatrendszerben is. 

Mindhárom településre jellemző az elvándorlás, az elöregedés, az etnikai viszo-
nyok megváltozása. Magában hordozzák a magyar vidék jelenlegi problémáit. Ezek 
ellen helyi szinten próbálnak küzdeni. A tenni akarás legnagyobb bázisa – az önkor-
mányzat mellett – a református egyház, amelynek közössége ugyan fogy, de az intéz-
ményrendszere (hálózata) látványosan gyarapodik. Nagyon jelentős a magyar kor-
mány támogatása. Az egyházi iskoláknak is köszönhetően egyre több fiatal került és 
kerül kapcsolatba a református vallással. A cél az lenne, hogy hosszabb távon is a kö-
zösség tagjaivá váljanak, az elöregedő gyülekezetek utánpótlásai legyenek.  

Ahhoz, hogy (még) közösségről tudjunk beszélni, fontos a megtartó erő, a helyben 
maradás alternatívája. Ennek egyik kulcskérdése az iskolaügy. Átányon a helyi álta-
lános iskola – annak tanulói összetétele miatt – nem volt vonzó már a (későbbiekben) 
továbbtanulni vágyó gyerekeknek. Ezt felismerve a történelmi előzmények tudatában 
– hiszen egyházi iskola volt hajdan a faluban – a református egyház elhatározta, hogy 
saját oktatási intézményt létesít, ahol jobb körülmények között és magasabb szinten 
zajlik a tanítás.  

A kulcsfontosságú folytonosság biztosítása. Az óvoda, általános iskola és középis-
kola tulajdonképpen a felnőtté válásig biztosítja a nevelést. Ez jelenleg Átány vonat-
kozásában megvan, de hasonló utat járt és jár be a rimaszombati közösség is. 
(Harasztin nincs ilyen lehetőség, itt Pécs nyújt ilyen jellegű iskolázási lehetőséget.) 

 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy az élet szinte minden területén szerepet vállal 

a református egyház: Betegek, idősek, szegények segítése; Oktatás, kultúra; Közös-
ségszervezés (pl. ifjúsági klubok, különböző programok); Kommunikáció (újság, hon-
lapok); Nemzeti identitás. 

A vallás olyan alapot teremt, amellyel az állami és civil szervezetekhez képest töb-
bet lehet elérni, hiszen nem szab gátat semmilyen társadalmi vagy földrajzi határ. 
Ezen kívül nem kirekesztő, hiszen a közösségek befogadják az új tagokat. (Erre az 
egyik legjobb példa, hogy a rimaszombati istentiszteleteket 1-2 szlovák anyanyelvű 
hívő is látogatja.) 
 
Fontos a helyi lelkészek szerepe a közösségben. Egyrészt napjainkban is a pap egy 
megbecsült személyiség. „Szava van”, véleményét fontosnak tartják. A karizmatiku-
sabb lelkészek még jobban megerősítik hitükben az embereket. (Mint például Szenn 
Péter Harasztiban). Prédikációjuk azért is fontos, mert a templomba járást is 
elsorvaszthatja a kevésbé jó szónoklat. Ez főleg a fiatalabb hívők (gyerekek) körében 
igaz, hiszen számukra legtöbbször egy kötelező dolog a templomlátogatás, így ha ott 
még negatív élményben (pl. unalmas, kevésbé érthető istentisztelet) is részesülnek, 
akkor az rossz irányba vezet. Többek véleménye, hogy a gyerekek, fiatalok nyelvén is 
szólnia kell a lelkésznek a templomban. Ez azért is nagy kihívás, mert a 
templombajárók között sokszor többségben vannak az idősebb generáció tagjai. E ket-
tősségre volt jó példa a közelmúltban az az istentisztelet, ahol a bibliai szövegeket 
jobban értették az öregebbek, a további beszédébe azonban beleszőtt a lelkész ma is-
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mert személyiségeket (például a népszerű labdarúgót, Lionel Messit). Általában a fia-
talabb papok körében könnyebb ez a kettősség, ők már könnyebben nyúlnak az isten-
tiszteleteken a technikai újításokhoz is (pl. okostelefont használnak felolvasásra vagy 
énekekhez). Ahogy érezhető, hogy nem erővel próbálják beterelni a templomba a gye-
rekeket, hanem inkább – ahogy az egyik lelkész fogalmazott – „magokat kell elültetni, 
elvetni”, a magok pedig ki fognak kelni. Ez példa volt arra is, hogy a történelem bizo-
nyos időszakaiban egy-egy nagy közösségnek is drasztikusan lecsökkent már a száma, 
de újjá tudott éledni. Nyílván a fiatalok megszólítása az egyik kulcskérdés, erre kell 
minél több jó gyakorlatot kialakítani. 

A lelkész egy-egy családdal baráti kapcsolatokat is ápol, illetve családi események-
re meghívást kap. Átányban tapasztaltuk, hogy nem csupán a keresztelő, esküvő, te-
metés után hívják meg őket, hanem más típusú rendezvényekre is, például ballagás, 
születés- vagy névnap. Olykor aktívan részt vesz teljesen világi eseményeken is, így 
például szintén Átányban volt rá példa, hogy a keresztelő napján, a fazékverés tréfás 
szokásába is bekapcsolódott a helyi lelkész.  
 

 
 

Az átányi lelkész (balra) meghívottként egy családi rendezvényen 
 

A vezető személyek megítélését természetesen az élet minden területén tapasztal-
tak is befolyásolják. Sokat számítanak például az egyházi épületek karbantartása, fel-
újítása, illetve az erre való törekvés. Az egyházi vagyonnal való gazdálkodás. Ehhez 
talán a legmarkánsabb példa a rimaszombati egyházhoz kötődik, ahol a különböző 
bevételeket (pl. földbérlet, ingatlanok kiadása stb.) bizonyos pályázati forrásokkal 
megtoldva nagyarányú fejlesztéseket vittek véghez a közelmúltban. Ilyen a Csillagház 
épülete, amely nem csupán a rimaszombati, illetve gömöri reformátusoknak, magyar-
ságnak építettek fel, hanem az egész Felvidékről érkeztek már ide, és tartottak itt ren-
dezvényeket. Egyfajta új egyházi és kulturális központ jött létre, kisebb és nagyobb 
konferenciatermekkel, igényes szálláslehetőséggel, valamint egy muzeális gyűjte-
ménnyel és kiállítótérrel. Ezen nem csupán a lelkészek dolgoztak, de nekik (közülük 
is Molnár Sándornak) van benne meghatározó szerepük. 
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A rimaszombati Csillagház korszerű előadóterme 
(Fotó: Szarvas László) 

 
A kulturális közösségépítő, magyarságtudatot erősítő szerep sem áll távol lelké-

szektől. Ide hoznánk példának a korábban simonyiban lakó fiatal lelkész törekvését, 
aki Gömöri nap címmel szervezett évekig színvonalas eseményt a Serkében. Ahogy 
megfogalmazták akkoriban, a minőség volt a lényeg, azaz nem a populáris, kommersz 
szemléletet képviselő aktuális tévé vagy popsztár meghívásával próbálták meg az em-
bereket maguk köré vonzani, hanem valóban a népi, nemzeti értékeket képviselték a 
programok. (Itt szerepelőként és vendégként is részt vettek egyszer az átányiak 2015-
ben.) 

Érezhetően fontos, hogy lelkészek számára is pozitív legyen a közösség. Van példa 
arra is, hogy sokáig tud egy helyen szolgálni egy-egy pap, de tanúi voltunk a gyakori 
áthelyezéseknek, elköltözéseknek is. Ritka, hogy a hívők zárkóznak el a lelkésztől, 
általában személyes okai voltak a váltásnak, vagy az egyház felsőbb vezetésének dön-
tése alapján cserélődtek a lelkipásztorok. A vonzó szolgálatra egy jó példa: Átányba 
főként Sárospatakról érkeznek legátusok, akiktől a helyiek megtudták, hogy a falu-
juknak olyan jó híre van. A lelkészjelöltek gyakorlatilag „sorban állnak”, hogy ki fog 
jönni legközelebb.  

 
A jövő építése, a fiatalok felkarolása, nevelése, bevonása legkézenfekvőbben az 

egyházi óvodák és iskolák által történhet. Átány, illetve Rimaszombat már korábban 
erre az útra lépett. A megmaradás szempontjából a legjobb döntést hozták, amikor a 
nevelésre helyezték a hangsúlyt. Rimaszombatban éppen a kutatás ideje alatt építették 
meg az új óvodát, illetve alsóbb tagozatos tanulók számára alakítanak ki tantermeket 
(A 8 osztályos gimnázium már régebb óta működik.) A határon túliak számára az 
anyanyelvi oktatás hatványozottan egy olyan bástya, amely hosszabb távon jelenthet 
megoldást az itt élő magyarság számára. Ahogy az egyik kedves interjúalany fogal-
mazott: egyfajta biztonságot, védettséget is nyújt az egyházi iskola. Az az intézmény-
rendszer, amely eddig működött és ami további részekkel egészül ki a közeljövőben, 
nagyon sok gyereknek – és így családnak – nyújt alternatívát. A szlavóniai gyerekek 
számára elsősorban a pécsi református tanintézmények adnak arra lehetőséget – fő-



 22 

ként a közelségük folytán – hogy magyar nyelvű vallásos nevelésben részesüljenek az 
iskolában. 

Infrastrukturális szempontból is fontos az új intézmények létrehozása. Érdemes 
lenne iskolán kívüli ifjúsági központokat, tereket is létrehozni az egyháznak, ahol kü-
lönböző eseményeket (pl. nyári táborokat) lehetne tartani, ezáltal még jobban kielé-
gíthetné azokat az igényeket, amelyeket egy mai 7-18 éves támaszt a külvilág felé. 

Tulajdonképpen maga a templom is lehet egy közösségi tér. Harasztiban a parókia 
helytörténeti kiállításnak is helyet ad, Átányban az istentiszteletek, házasságkötések, 
keresztelők és konfirmációk mellett egyházi és világi események helyszíne is volt már 
a templom, illetve a gyülekezeti terem (Pl. orgona koncert, könyvbemutató stb.). Ilyen 
példát, amely új korszakot nyitott a templomi tér használatában, tudunk említeni a 
Gömör megyei Nemesradnótról, ahol 2017-ben népzenei koncertet szerveztek egy-
házzenei betéttel a reformáció 500. évfordulója tiszteletére. A népszerű zenekar, Sza-
lonna és bandájának fellépése megtöltötte a református templomot. Fontos közösségi 
esemény volt, vezető személyek részvételével. Ennél is „extrémebb” eseménynek 
mondható a rimaszombati templomban megrendezett Omega oratórium koncert 
(2016). Noha nem egy klasszikus rock-koncertről beszélünk – hiszen zeneileg más-
képpen felépített produkcióról van szó – mégis finoman fogalmazva is szokatlan lát-
vány volt a szószék előtt és a padsorok között felállított lézervilágítás. Ennek a nyitot-
tabb gondolkozásnak megvannak a maga kritikusai, azonban az utóbbi helyszínen 
például közel 1300-an ember volt jelen (a templom befogadóképessége 1200!), és má-
sutt is nagyobb számú az újítók tábora. 

 
Mindezek alapján elmondható, hogy igen érdekes az a kettősség, amely a református 
egyházat jellemzi az utóbbi időszakban: vezetői, tagjai egyrészről erősen ragaszkod-
nak a hagyományokhoz és jó értelemben vett konzervatív szellemiségben tevékeny-
kednek, másrészt igyekeznek megtalálni azokat az újításokat, amelyeket a mai kor 
„megkövetel” és amelyekkel mindjobban a közösséget szolgálhatják. Meg kell emlí-
teni, hogy még ennél is több újítást szorgalmaz több hívő, azzal magyarázva, hogy 
biztosan megmaradjon az egyház. 
 
Külön kell szólni a presbitérium szerepéről. A nagyobb számú közösségeknél szigo-
rúbb a bekerülés, a kisebbeknél értelemszerűen igyekeznek valahogy feltölteni a vilá-
giakból álló döntéshozó testület tagjainak a számát – természetesen itt sem lehet akár-
kiből presbiter. Összetételénél optimálisnak tartják, ha egyensúly van a generációk, 
illetve polgári foglalkozások kapcsán. Tagjai napjainkban is meghatározó személyisé-
gek, és a legtöbb helyen van átfedés az önkormányzati képviselők és a presbiterek kö-
zött. Így van ez például Átányban, ahol – amellett, hogy megtiszteltetés presbiternek 
lenni – felelősségteljes tisztség, döntéseik meghatározóak a közösség számára, csak-
úgy mint az önkormányzatnál. (A fentebb említett rimaszombati Omega-koncert is a 
presbiterek döntése alapján valósulhatott meg, igaz körükben is parázs vitát váltott ki 
a téma.) A kutatott területeken működő presbitériumokat sok esetben a tradíciókhoz 
való ragaszkodás jellemzi. Több helyen nem választanak meg nőket erre a tisztségre, 
továbbra is csak férfiak lehetnek presbiterek (pl. Átány vagy Serke), vagy a kölcsönös 
tisztelet életkor szerinti megmutatkozása is ilyen (a templomba való bevonulást az 
idősebbek vezetik, egy-egy adott eseményen a fiatalabbak a segítők stb.). 
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Temetés Átányon, háttérben a presbiterek fekete kalapban, ahogy őseik is hordták 
 
 
Az egyház által kezdeményezett, illetve megvalósított, a közösség számára is jelentős 
események között számos jó gyakorlatot vélhetünk felfedezni. Ilyen – főként az el-
származottak szempontjából – az 50 éves konfirmációs találkozó Átányban. Az egy-
házi szervezők minden évben megszólítják a fél évszázada konfirmáltakat, akik közül 
nagyobb százalékban szoktak megjelenni. Ugyanilyen a nemzeti emlékek ápolása, az 
identitás, az összetartozás erősítése. Más-más lehetőségekkel ugyan, de sok hasonló-
ság van az anyaországi és a határontúli törekvésekben. Utóbbi településeken valame-
lyest hangsúlyosabb egy-egy nemzeti ünnep megtartása, amely magyarázható abból a 
szempontból is, hogy ez a magyar nemzethez való tartozásnak közösségi kinyilvánítá-
sa. Ezek megszervezésében és lebonyolításában gyakran az egyház vállal szerepet. 
Külön ki kell emelni, hogy a felvidéki református templomokban vannak az 1. és a 2. 
világháború elesettjeinek az emlékműve, de itt helyeztek el más magyar történelmi 
események mementóit is, például egy-egy falu kitelepítéséről készült megemlékezést. 
A templom ebből a szempontból egy menedék, ahol a magyar emlékek helyet kaphat-
tak, míg a közterületeken nem. A nemzeti színű zászló használata is gyakori a temp-
lomokban. De Átányon sem feledik el a nemzeti összetartozást, egész évben több 
megemlékezést szoktak tartani, amelyek vagy egyházi szervezésűek, vagy a lelkész, a 
presbitérium, a gyülekezet tagjai ezeknek aktív résztvevői. Kiemelkedő példa a temp-
lomkertben felavatott trianoni emlékmű, amely kifejezetten az Átányi Református 
Egyházközösség érdeme. A hálaadó istentisztelettel egybekötött 2010-es avató ünnep-
ség óta, minden évben megkoszorúzzák ezt az emlékművet, emlékezve a határon túlra 
került magyarságról.  
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A trianoni emlékmű Átányban (2010) 
A lelkipásztor mellett és mögött az akkori presbitérium tagjai 

 
 
A kutatás során külön figyelmet kapott a család, ez a közösség alapjait jelentő egység. 
Érdekes látni, hogy napjainkban hol, mennyire fontos a vallás a családok életében, 
ragaszkodnak-e az egyházi ünnepekhez, illetve a hétköznapokban miben nyilvánul 
meg az emberek hite. (Mindezekre, illetve a fentebb taglaltakra számos választ kapha-
tunk még, ha áttekintjük a kérdőíves kutatás eredményeit is.) 

A legfontosabb ünnepek szempontjából elmondható, hogy a közösségek aktívabb 
tagjai számára fel sem merül, hogy ne a vallási alapok jelentsék a húsvét, a pünkösd 
és a karácsony napjainak megünneplését. A ma „divatos” szállodai hosszúhétvégék, 
„wellnessezések” nem jellemzőek. Ez nem csupán a templomi istentiszteleteken való 
részvételeken nyilvánul meg, hanem más lelki és vallásos események megszervezésé-
ben is. (Például betlehemezés, egyházi bálok, hittanosok közös tojásfestése, közösségi 
együttlét stb.). A vasárnapoknak is kiemelt jelentősége van. Egyfajta megnyugvás, 
megpihenést is jelent, a mindennapi gondok kizárása (amennyire csak lehet), a közös 
étkezések stb. Legtöbben a vasárnapi ebéd fontosságát hangsúlyozzák. 

A mindennapokban az étkezések, illetve lefekvés előtti imádkozás a leggyakoribb. 
A rendszeres bibliaolvasás már ritka, de többen említették, hogy szokták olvasni a 
bibliát. Ezeken kívül minden közösség számára elérhetőek vallásos tárgyú kiadvány-
ok, református folyóiratok. Átányon még az 1950-es 60-as években is gyakori volt –a 
rendszeres bibliaolvasás mellett – egyházi énekek éneklése családi körben. Ez mára 
már nagyon ritka, viszont éppen Átányon lehettünk többször is tanúi annak, hogy egy-
egy családi, baráti összejövetelen a népszerű nóták elhangzása közben eljött az a pil-
lanat, amikor a férfiak templomi énekeket, zsoltárokat kezdtek el énekelni – saját ma-
guktól. Általában mindig volt egy „diktás”, aki mondta, hogy hányas számú követke-
zik, vagy egyenesen belekezdett az éneklésbe.  



 25 

 
 

Nagycsaládi, baráti összejövetel Átányon 
A közös étkezéseket imádkozással kezdik 

 
Csupán ez az utóbbi érdekesség is jó példa arra, hogy mennyire ragaszkodnak az 

emberek vallásukhoz, mennyire fontos számukra a hit. Mégha a külső szemlélő szá-
mára egy-egy településen a vallásos emberek csak egy kisebb csoportot alkotnak, el-
mondhatjuk, hogy sokkal több személy életében van jelen a vallás. Egyfajta búvópa-
tak, amely időnként visszahúzódik, időnként előtör és nagyobb erővel „sodorja” ma-
gával embereket. 



 26 

Felhasznált irodalom 
 
Fél Edit–Hofer Tamás: „Mi, korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon. Buda-
pest, 2010. 
 
Gömöri Református Egyházmegye 1. - Magyar Református Egyház Javainak Tára 21. 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 7. (Szerk.: P. Szalay Emőke) Komárom, 
2013. 
 
Gömöri Református Egyházmegye 2. - Magyar Református Egyház Javainak Tára 22. 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 8. (Szerk.: P. Szalay Emőke) Komárom, 
2013. 
 
Gömöri Református Egyházmegye 3. - Magyar Református Egyház Javainak Tára 23. 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 9. (Szerk.: P. Szalay Emőke) Komárom, 
2013. 
 
Gömörország – az északi magyar peremvidék fóruma. XVIII. (2017) évf. 4. szám. 
 
Horvátországi, Szlovéniai és Burgenlandi Református Egyház - Magyar Református 
Egyház Javainak Tára 8. (Szerk.: Tenke Sándor) Debrecen, 2005. 
 
Kósa László: Protestáns egyházias szokások és magatartásformák. In: Dömötör Tekla 
(főszerk.): Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest, 1990. 
443–481. 
 
Lábadi Károly: Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában. Eszék, 2012. 
 
Penavin Olga: A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék, 1981. 
 
Reformata Ecclesia. Fejezetek az átányi református egyház történetéből. (Szerk.: Máté 
György) Átány, 2017. 
 
Sütő Tímea: Egyház, identitás és határon átnyúló kapcsolatok. In: Sik Endre–Surányi 
Ráchel (szerk.): Határhatások. Budapest, 2015. 117–127.  
 
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története. I. rész. Regio – 
Kisebbségtudományi Szemle I. évf. (1990) 3. sz. 133–162. 
 
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története. II. rész. Regio – 
Kisebbségtudományi Szemle I. évf. (1990) 4. sz. 204–221. 
 
www.tirek.hu/lap/atany 
 
www.reformata.sk 
 
www.reformator.hr 



 27 

 

 
 
 

EFOP-5.2.2-17-2017-00037 „Vallás és kultúra a családokért 
- Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti identitás 

relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére”  
 

A kérdőíves felmérés eredményei 
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MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS SORÁN 
 

Manapság, a kérdőíves kutatásoknál, praktikus okokból, mindenekelőtt a gyorsaság és 
a költségtakarékosság miatt, egyre gyakrabban alkalmaznak telefonos és online tech-
nikákat. Előbbi a politikai közvélemény-kutatásoknál lett elsőként népszerű módszer, 
amelynél az idő és a költséghatékonyság kiemelt szempont. Utóbbi módszer előfelté-
tele a digitalizáció és az internet robbanásszerű fejlődése volt az 1990-es évektől, 
melynek nyomán elmondható, ma már a 15 éves kor feletti lakosság nagyobb részét el 
lehet érni online is. Kutatásunkban viszont a „klasszikus”, gyalogos lekérdezéses 
módszert követtük. Ez ugyan idő- és energia-igényesebbnek és körülményesebbnek 
tűnik, ám a kérdező és a kérdezett közötti személyes kapcsolat, valamint a kitöltés 
helye (mely jellemzően az adatközlők saját terei: lakás, iskola, munkahely) számos 
egyéb megfigyelésre ad módot. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kitöltött kérdőívek 
adatai mellett lehetőség nyílott egyéb adatokat is gyűjtenünk, így ötvöztük a kvantita-
tív (szociológiai) és kvalitatív (néprajzi és kulturális antropológiai) társadalomtudo-
mányi kutatási gyakorlatokat. A megkérdezettek korosztályi határát „alulról” a 15 
életévben határoztuk meg. Ebben az életkorban a gyakorló reformátusok már konfir-
máltak, illetve az ifjúságkutatásokban elfogadott konszenzus, hogy a korosztály alsó 
határát a 15 éves életkorban húzzák meg (felső határa jellemzően 29 év). Az e korosz-
tályhoz tartozóak már önálló világképpel, értékekkel rendelkeznek, illetve, ha korláto-
zottan is, de már önálló döntéseket hoznak életük alakításában. Egyre több kutatás 
fókuszál az ifjúsági korcsoportra, hiszen a jövő döntéshozói, a társdalom és a kultúra 
leendő meghatározó alakítói ők. Bár a pályázati kiírás a megszólaltatott „szakértők” 
körét – felekezeti szempontból legalábbis - tágabban értelmezi, mégis azt a döntést 
hoztuk, hogy tekintettel a pályázatot beadó szervezet tagságának összetételére, illetve 
a társszervezetek hasonló karakterére, valamint tisztelegve a reformáció évének, a 
megkérdezettek valamilyen módon a református egyházhoz kapcsolódtak. A szakértői 
kérdőívek közül összesen 229 volt érvényes és feldolgozható. A három terepen majd-
nem mindenkit sikerült megszólítanunk, akik magyar nyelvtudásuk, valláshoz, egy-
házhoz való kötődésük alapján a kérdőív kitöltésére alkalmasak voltak. 

Mindezek figyelembe vételével az adatokat két kiemelt szempont (változó) alapján 
elemezzük. 

1) Korosztályi metszetben külön ábrázoljuk a 15 – 29 éves korosztályt és a 30 
évet betöltöttek csoportját. 

2) Regionális (lakóhelyi) metszetben külön ábrázoljuk a három európai uniós or-
szágban, Magyarországon (Átány központtal), Horvátországban (Haraszti központtal) 
és Szlovákiában (Rimaszombat központtal) megkérdezett adatközlőket. A regionális 
összehasonlítást könnyíti, hogy a három régióból közel azonos számú adatközlő ada-
tait sikerült feldolgoznunk. 

 
 

A KÉRDŐÍVES KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 
 

Demográfiai alapadatok 
 

A megkérdezett fiatalok édesapái, az 1950-es és 1980-as évek között született férfiak 
már jellemzően magasabb iskolai végzettséget szereztek, mint az azt megelőző gene-
rációkban születettek. Az érettségi jelenti a legfontosabb választóvonalat, amíg fiata-
lok édesapáinak 76%-a érettségizett le, illetve 24%-a szerzett egyetemi vagy főiskolai 
diplomát, addig ezek az arányok az idősebb generációk esetében: 25% és 9%. A há-
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rom régió összevetéséből az világlik ki, hogy a családon és a tágabb közösségen belüli 
szocializációs minták, legyen szó a végzettségek megszerzésétől egészen a karrierpá-
lyákig, némiképp eltérő karaktert mutat. Rimaszombaton még a felsőfokú tanulmá-
nyok is a gyakorlatias szaktudás megszerzését szolgálták az előző generációban, míg 
Átányon és Harasztiban inkább a klasszikusnak nevezhető értelmiségi pályák hangsú-
lyosabbak. Utóbbi két helyen csak a megkérdezettek édesapáinak 6 – 10%-a nem 
szerzett érettségi bizonyítványt, mindez az arány Rimaszombaton 19%. Az édesanya 
végzettsége szerint a korosztályi mutatók még nagyobb eltérést mutatnak. Amíg a fia-
talok édesanyáinak 85%-a érettségizett le, illetve 52%-a szerzett egyetemi vagy főis-
kolai diplomát, addig ezek az arányok az idősebb generációk esetében: 24% és 6%. 
Megállapítható tehát, hogy a fiatalok – a szüleiken keresztül – jóval nagyobb mérték-
ben alapozzák ismereteiket az iskolai tanulmányok során, olvasás és formális tanulás 
formájában elsajátított tudásanyagra, mint az idősebbek. Kérdés, hogy ez mennyiben 
hat ki a vallásossággal kapcsolatos ismeretekre, értékekre és gyakorlatokra?!  

A nők (édesanyák) férfiakénál (édesapáknál) magasabb végzettsége markánsan ki-
vehető. Különösen figyelemre méltó, hogy a Harasztiban megkérdezettek körében az 
édesanyák 90%-a rendelkeztek érettségi bizonyítvánnyal. A három régió közül legin-
kább Haraszti mutatja a hagyományos, falusias foglalkoztatás-szerkezet képét, itt volt 
kiugró a háztartásbeliek (nők) és az önálló gazdálkodók (férfiak) számaránya. Ezzel 
szemben, a városias Rimaszombat épp az előző ellentéte: nincs önálló gazdálkodó, 
ugyanakkor kiugróan magas az irodai alkalmazottak aránya. Átány részben a kettő 
elegye, részben önálló karakterű térség, mivel itt a legnagyobb az értelmiségi és a fi-
zikai munkás foglalkozást űzők aránya.  

A fizikai munka jelentőségének generációkon átívelő csökkenését mutatják az ada-
tok. A nők munkába állásával általános lett a kétkeresős családmodell, amivel párhu-
zamosan lényegében megszűnőben van a nők „háztartásbeli” foglalkozása. A „kérde-
zett édesanyjának legutolsó foglalkozása” kérdésre érkező válaszok jól mutatják Ha-
raszti (Átánytól és Rimaszombattól) eltérő, rurális karakterét. Az előbbi ábrán látható 
„önálló gazdálkodás”, mint édesapai életpálya nem csupán a falusias környezetnek 
köszönhető, hiszen ez esetben Átányon is hasonlóak lennének az értékek. A különb-
ségek valódi oka a magyarországi és a jugoszláviai (pártállami) szocializmus eltérő 
vidékpolitikáiban érhető tetten. Míg ugyanis Magyarországon a kolhozosítás, szovjet 
mintára lényegében a mezőgazdasági termelés egészére kiterjedt 1958 és 1962 között, 
addig Jugoszláviában megmaradhattak a többtíz hektáros magángazdaságok a szocia-
lizmus időszakában. Míg tehát Magyarországon, a falun élők nagy része számára csak 
a proletár életpálya kínálkozott lehetőség gyanánt, addig Jugoszláviában, és így Ha-
rasztiban is, az önálló gazdálkodói foglalkozás fenntarthatóvá volt. Ezzel szemben, a 
hasonló pártállami gazdaságpolitika miatt Átány és Rimaszombat mutatói csak kis 
mértékben térnek el egymástól.  

A válaszadók gyermekeinek száma a 30 év fölötti korosztály esetében mérvadó. 
Az átlag két gyermek, ismerve a jelenlegi demográfiai mutatókat, a családokra jelen-
leg jutó 1,5 gyermek tükrében kedvezőnek tekinthető, igaz, ebbe azok a nyugdíjas ko-
rúak is beleszámítódnak, akik a „baby-boom” korszakában voltak szülőképesek. A 
rurális életmód, a nagyvárostól viszonylagosan nagy távolság mégis az átlagosnál 
magasabb gyermekszámot eredményez. Átányon és Harasztiban hasonló képet mutat 
a gyerekszám alakulása, Rimaszombaton valamivel kevesebb gyermek jut egy család-
ra, de a különbség nem szignifikáns. A „mennyire szükségesek a gyermekvállalás-
hoz..” kérdésre adott válaszok jól mutatják, hogy a fiatalok miben látják a gyermek-
vállaláshoz szükséges feltételeket, miben mások a prioritásaik, mint az idősebbeké. A 
fiatalok az anyagi biztonságot, a kiszámítható karriert helyezik előtérbe, míg az idő-
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sebbek a házasság intézményében, a tágabb közösséghez fűződő viszonyban (felelős-
ség, segítség) helyezik el a gyermekvállaláshoz vezető döntést.  

Hasonló kutatások megerősítik az adatokat, miszerint a fiatalok egyre kevésbé él-
nek és gondolkodnak a szűken vett családnál szélesebb közösségben, a jövőkép sok-
kal kevésbé lelki, mintsem anyagi alapokon nyugszik.  

 
 

A közösség színterei 
 

A különböző szervezetekbe és intézményekbe vetett bizalom esetében a fiatalok és a 
náluk idősebbek válaszai némiképp eltérő értéket mutatnak. A legfontosabb az Egy-
ház iránti bizalom, amely a 30. évüket betöltők körében nagyobb, mint a fiataloknál. 
Ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok kevésbé lennének vallásosak, inkább azt, hogy an-
nak szervezeti keretét biztosító Egyház iránti bizalmuk kevesebb, inkább a maguk 
módján hisznek Istenben vagy egyéni módon követik az Egyház előírásait. A fiatalok 
kevésbé bíznak a közigazgatás intézményeiben, ennek oka ugyancsak az individuali-
záció, a tágabb közösség(ek) szerepének leértékelődése.  A különböző szervezetekbe 
és intézményekbe vetett bizalom tekintetében a regionális különbségek nem szignifi-
kánsak. A rendvédelmi szervezetekben (hadsereg és rendőrség) Harasztiban, míg a 
nemzetközi intézményekben (USA, EU, ENSZ, NATO) Átányon bíznak a leginkább. 
A médiában és Magyarország Kormányában viszont a külhoni magyar válaszadók 
(Haraszti és Rimaszombat) sokkal inkább bíznak, mint az anyaországiak (Átány). A 
kérdéskör egyik legfontosabb kérdése, hogy a válaszadók mit tekintenek a református 
Egyház legfontosabb feladatainak. Már láthattuk, hogy a fiatalok kevésbé bíznak az 
Egyházban, mint az idősebbek. Ebből következik, hogy az egyes feladatokra is ala-
csonyabb pontokat adtak, mint a 29 év felettiek. Ha a két korcsoport válaszainak átla-
gát vesszük, talán meglepő eredmény született, hisz a megkérdezettek a helyi refor-
mátus egyház legfontosabb feladatának a más települések református gyülekezeteivel 
történő kapcsolatépítést tartották. A legkevésbé viszont azzal értettek egyet, hogy az 
egyháznak az ünnepi liturgia megtartására kell csak szorítkoznia. Más szóval, a pá-
lyázatban szereplő, „közösségépítésre” vonatkozó szempont egyezik a hívek igényé-
vel, ami a gyülekezetépítés irányát is kijelölheti. Ugyanerre a kérdésre a regionális 
metszetben adott válaszok eredményei a következők.  

Mindhárom helyszínen a helyi egyház eddig vállalt plusz feladatainak megerősíté-
sét mutatják az adatok. A kiemelt, konkrét feladatok közül Átányon (és Hevesen) ez 
az iskola fenntartását, Harasztiban a kirándulások szervezését, míg Rimaszombaton a 
művészeti programok rendezését említették a legnagyobb arányban. A sikeresség 
fokmérőjét a fiatalok számára inkább az egyéni kapcsolatok és az anyagi helyzet jelöli 
ki, míg az idősebbeknek még fontos, hogy hasznosak legyenek közösségük, társadal-
muk számára. A rimaszombatiak azok, akiknek a többiekhez képest a leginkább fon-
tos, hogy a közösségük, a társadalmuk számára hasznosak legyenek. A Haraszti régi-
óban válaszolók, még ha nem is anyagi mutatókban tekintenek a sikerre, az egyéni 
boldogságban látják a siker legfontosabb alkotóelemét. Az átányiak a többiekhez ké-
pes az emberi kapcsolatokban, a boldog családban és a gazdagságban találják meg a 
siker forrását. A sikeresség meghatározásánál a második említés már nagyobb szórást 
eredményezett a válaszokban. A fiataloknál még inkább dominálnak az egyéni karrier 
szempontjai. Regionális metszetben Harasztiban a legfontosabbak a közösségi szem-
pontok, Átányon és Rimaszombatban pedig az egyéni boldogulás szempontjait emlí-
tették második alkalommal. A „hány magyar él a Kárpát-medencében?” kérdésünkre 
az adatközlői válaszok átlaga meglehetősen pontosnak tekinthető (kutatói becslések 
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szerint jelenleg körülbelül 12 millió magyar él itt). A meglévő ismeretekre vonatkozó 
kérdést elsősorban azért tettük fel, mert látni szerettük volna, hogy a magyarsághoz 
tartozást, a határokon átnyúló nemzeti összetartozást megalapozó ismeretek mennyi-
ben tényszerűek. Megállapítható, hogy a jelenre vonatkozóan a „legoptimistábbak” a 
29 év feletti korosztály, illetve a Harasztiban és környékén élők, míg a „legpesszimis-
tábbak” a fiatalok és az átányiak. A magyarság számarányának jövőjére (2050-re) vo-
natkozó kérdésre a fiatalok több mint 80%-a úgy válaszolt, hogy az elkövetkező bő 
harminc évben csökkeni fog a magyarok száma a Kárpát-medencében. Ha nem is 
ilyen mértékben, de az idősebbek többsége is osztja ezt a jövőképet, sőt minden har-
madik válaszadójuk nagymértékű csökkenéssel számol. A jövőre vonatkozóan a há-
rom régió közül átányiak a legkevésbé pesszimisták, Harasztin és Rimaszombaton 
ugyanakkor ennél borúsabban látják a magyar megmaradás távlati kérdését. 
 
 
Vallás és felekezet 

 
Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a fiatalok világképére és életvezetésére 
kevésbé hat a hit és a vallás, mint az idősebbekére. Mindez az olvasási szokásokkal 
kapcsolatos kérdésre adott válaszokból is jól látszik. Mindkét korosztályra jellemző, 
hogy elsősorban probléma esetén fordulnak segítségért Istenhez. A fiatalok válaszai 
azt tükrözik vissza, hogy életükben a vallás kevésbé jelentős, mint a náluk idősebbe-
kében. Szembetűnő náluk az Egyház és a Biblia tekintélyének megkérdőjelezése, a 
napi és heti gyakorlat (istentiszteletre járás, bibliaolvasás, imádkozás) leépülése. Ta-
lán a Bibliaolvasás az a téma, amely leginkább kirajzolja a generációk vallásossága 
közötti szakadékot. Míg a fiatalok ritkábban olvasnak Bibliát, sokuknak elég az, amit 
a templomban hallanak, addig az idősebbek több mint negyede heti több alkalommal 
is előveszi és olvassa a Bibliát. Az imádkozási szokások tekintetében egyöntetű, gene-
rációk felett érvényes gyakorlat az állva imádkozás. A fiatalok körében több, aki ta-
nult szövegű imát mond, a náluk idősebbeknél pedig a saját szövegű ima aránya a na-
gyobb. Ahogy az várható volt, a fiatalok ritkábban imádkoznak, mint az idősebbek, 
minden hetedik válaszadó pedig egyáltalán nem szokott imádkozni. Az idősebbek 
több mint fele naponta legalább egyszer imádkozik, így követve az egyéni, formális 
vallásgyakorlat előírásait. A fiatalok templomba járása az év kivételes ünnepnapjaihoz 
(egyházi nagyünnepek, családi, közösségi ünnepek – pl. keresztelő, konfirmáció, es-
küvő) köthető, ezzel szemben az idősebbek több mint fele számára a vasárnapi isten-
tiszteletekre is kiterjed a templomba járás rendszeressége. Az egyházai szertartás fon-
tosságának megítélése csak minimális különbségeket mutat. Összességében a fiata-
labb korcsoport válaszadói vélekedtek úgy, hogy a formális templomi szertartások 
kevésbé fontosak. 

A regionális különbségek az egyes kérdésekre adott válaszoknál nem jelentősek. 
Ha viszont a válaszok összességét vesszük alapul, akkor az átányi adatközlőknél ta-
lálkozik a legkevésbé a hit (vallás) a vallás gyakorlásával, az élmény megosztásával. 
Befelé fordulóbbak, a vallást a magánélet részének tartják. Átányon azonosulnak leg-
kevésbé a válaszadók a vallás formális kereteivel, a közösségi vallásgyakorlás rutinja-
ival (istentisztelet, bibliaolvasás, imádság), így ők azok, akik a Biblia történelmi hite-
lességét is leginkább megkérdőjelezik. A másik „végletet” Haraszti jelenti, ahol a vá-
laszadók épp a vallás formális kereteinek, közösségi gyakorlatainak fontosságát emel-
ték ki. Rimaszombat „félúton” helyezkedik el e tekintetben. Az átányiak a legkevésbé 
rendszeres bibliaolvasók, míg Harasztiban és Rimaszombaton a hívek hasonló vála-
szokat adtak a kérdésre. Az állva imádkozás átfogó gyakorlatán belül az átányi vá-
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laszadók több mint fele vegyesen alkalmazza a tanult és a saját szövegű imákat. Ha-
rasztiban viszont többen imádkoznak vagy tanult szöveggel vagy saját szöveggel, 
mint azokat keverve. A Harasztiban élők több mint 2/3-a napi rendszerességgel imád-
kozik. Ez az arány Rimaszombaton kicsit kevesebb mint a válaszadók fele, Átányon 
pedig kicsit több mint az 1/3-a. Kiemelésre érdemes még, hogy a többiekhez képest, a 
Rimaszombaton megkérdezettek 11%-a egyáltalán nem szokott imádkozni, míg az 
átányi válaszadók 15%-a csak az istentiszteleteken teszi ezt. Átányon a válaszadók 
többnyire alkalomszerűen, a nagyobb ünnepekkor látogatnak a templomba, míg Ri-
maszombat és Haraszti tagjai ennél gyakrabban. Az egyházai szertartás fontosságának 
megítélése csak minimális különbségeket mutat. Összességében Átány válaszadói vé-
lekedtek úgy, hogy a formális templomi szertartások kevésbé fontosak. 

A válaszadók többsége, korosztályi és regionális különbség nélkül egyetért abban, 
miszerint a nagyszülők generációjában még fontosabb szerepet töltött be a vallás, 
mint a rákövetkező generációkéban. Mindez egybecseng a 20. századi általános sze-
kularizációs folyamattal. 
 
 
Nemzet és identitás 

 
A nemzeti identitás, a magyarságtudat eltérő meghatározói elsősorban regionális ösz-
szefüggésekben mutathatóak ki. Az anyaországi Átányon szignifikánsan eltérő vála-
szok születtek, mint a külhonban elhelyezkedő haraszti és rimaszombati régióban. Az 
átányiak (anyaországiak) számára a nemzethez tartozás a magyar államhoz tartozást, 
az állampolgárságot és a születési helyet is jelenti, míg a külhoni területeken az sokkal 
inkább a kultúra (a nyelv) és az önazonosságtudat része. A leginkább a „magyar ál-
lampolgár legyen” meghatározás szórt a válaszokban, a két külhoni régió esetében a 
különbséget az utódállamok törvényei magyarázzák, hiszen Szlovákiában nem lehet-
séges úgy felvenni a magyar állampolgárságot, hogy közben megtartsd a magyart is. 
Mindez viszont Horvátországban lehetséges. Ki az a személy, aki a magyarságot, a 
magyar nemzetet leginkább képviseli? Ebben a nyitott kérdésben nem adtunk meg 
lehetséges válaszokat, hanem az adatközlők maguk adhattak meg tetszőlegesen ma-
ximum három személyt. Még azt sem határoztuk meg, hogy az illető kortárs vagy tör-
ténelmi személyiség legyen-e. A fiatalok és az idősebbeknél is ugyanaz a három sze-
mély kapta a legtöbb szavazatot, eltérő sorrendben. Előbbieknél Petőfi Sándor, Kos-
suth Lajos, Orbán Viktor, utóbbiaknál Orbán, Petőfi, Kossuth volt a sorrend. Jelentős 
számú szavazatot kapott még Hunyadi Mátyás, Széchenyi István és Szent István is, 
előbbit a fiatalok, utóbbi két történelmi személyt az idősebbek nevezték meg, elsősor-
ban.  

Regionális metszetben is feltűnő Orbán Viktor kiemelkedő szereplése, egyedül Ha-
rasztiban „nem nyert”, ahol Petőfi Sándor került az élre. Itt Mátyás király harmadik 
helye is kiemelkedőnek számít. A magyar történelem legkudarcosabb korszakairól és 
eseményeiről az emberekben élő képet, az előzőhöz hasonlóan, egy nyitott kérdésre 
adott tetszőleges három válasz alapján lehet megrajzolni. A legnagyobb történelmi 
trauma Trianonhoz köthető, közeledve az esemény centenáriumához, érthető a ki-
emelt említése, ráadásul nem csupán az írott történelem, hanem a lokális közösségek 
és a családok szájhagyományai is fenntartják emlékezetét.  A korosztályi különbségek 
leginkább 1956 és a török hódoltság megítélésében láthatóak, mindkét esetben a fiata-
lok nem vagy csak alig sorolják e két korszakot a magyar történelem kudarcos idő-
szakai közé. Regionálisan nincs különbség Trianon megítélésében, a „második hely-
re” azonban eltérő események kerültek. A rimaszombatiak a mohácsi csatát, az 
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átányiak a tatárjárást, míg Haraszti válaszadói az 1848-49 forradalmat (illetve nyilván 
a szabadságharc bukását) tekintik a magyar történelem legkudarcosabb eseményének. 
A magyar történelem legdicsőségesebb eseményének a fiatalok a honfoglalást, az idő-
sebben pedig az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot tartják. Jelentős különb-
ség van a Horthy korszak és Szent István korának megítélésében, előbbit elsősorban a 
fiatalok, utóbbit inkább az idősebbek emelték ki a dicsőséges korszakok közül. Regi-
onális nézetben is jól láthatóak a különbségek az egyes tájegységek adatközlői között. 
Az átányiaknak a honfoglalás és a nándorfehérvári diadal a magyar történelem két 
legdicsőségesebb eseménye, míg Rimaszombaton az államalapítást, Harasztiban pe-
dig Szent István korát említették az átlag felett. Ha azt nézzük, hogy a magyar történe-
lem két részre osztható, a magyar nemzet és a magyar államiság történetére, akkor azt 
a megállapítást tehetjük, hogy az elszakított nemzetrészeken a magyar államiság tör-
ténetének jeles eseményeivel azonosulnak a leginkább.  

Ugyancsak nyitott kérdés formájában tudakoltuk azt meg, hogy milyen ismereteik 
vannak a válaszadóknak református felekezetükhöz köthető jeles magyar személyisé-
gekről. Meglepődve tapasztaltuk, hogy mennyire kevés ismerete van erről a válaszo-
lók többségének, ritka volt, aki kihasználta, hogy három személyt is megadhat. Kálvin 
János 2-3. helye és főleg Luther Márton 4. helye a magyar reformátusokra vonatkozó 
kérdés esetében, legalábbis elgondolkodtató. Regionális metszetben kiemelkedő a 16. 
században élt reformátor, Sztárai Mihály „szereplése” a haraszti válaszadók között 
(40%), ez a még akkor is feltűnő arány a másik két régióhoz képest (0% – 0%), ha 
tudjuk, hogy egyik fő működési területe épp Szlavónia volt. Összességében nem meg-
lepetés Károli Gáspár első helye a legtöbb említés terén. A magyar kultúra legkiemel-
kedőbb személyeire vonatkozó nyitott kérdésre adott válaszok beigazolták előzetes 
feltevéseinket: a magyar nyelvű irodalom kiemelkedő alkotói (Petőfi, Ady, Vörösmar-
ty, Kölcsey, Arany) mellett a klasszikus magyar zene világhírű képviselői (Bartók, 
Kodály, Liszt) kerültek a lista élére. Ez alátámasztja azt a megállapítást, miszerint a 
modern nemzetek kialakulásának közép-kelet európai válfajában, a nemzeti kultúra, 
azon belül is a nemzeti nyelven megszületett irodalom kiemelt szerepet kapott a nem-
zetépítésben, a nemzettudat elterjesztésében. Petőfi mindkét korosztályban, mindhá-
rom régióban vitathatatlanul „nyert”.  

A családokban leggyakrabban szóba kerülő történelmi vagy vallási (bibliai) ese-
mények közül Jézus születését (a Karácsonyt) említették a legtöbben, Jézus keresztha-
lálát és feltámadását (Húsvétot) kevesebb válaszadó adta meg. Ez annak tükrében fi-
gyelemre méltó, hogy a keresztény vallás, azon belül a református felekezet is Húsvé-
tot tartja teológiai értelemben a legfontosabb ünnepnek, amelyen a keresztény hit ala-
pul. A magyar történelmi események közül a családokban Trianonról esik a legtöbb 
szó. 
 
 
Életmód 

 
A fiatalok kevesebb időt töltenek tévézéssel, mint az idősebbek. Számukra már az in-
ternet az ismeretszerzés és a szórakozás legfontosabb felülete. A televíziózási szoká-
sok tekintetében, a regionális különbségeket úgy lehet összefoglalni, hogy a magyar 
belpolitikát hangsúlyosan megjelenítő két hírcsatornát (Hír TV és ATV) elsősorban az 
anyaországi (átányi) válaszadók nézik. Más csatornák nézettségében nincsenek jelen-
tős regionális különbségek. A vallásos családokra vonatkozó kérdésnél jól látható, 
hogy a válaszadók jelentős része kedvezőnek tartja a vallás családra gyakorolt hatását, 
különösen az erősebb összetartozást emelték ki. Véleményük szerint, ugyanakkor a 
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családok anyagi helyzetét nem befolyásolja a vallásosság. A 29 éves kor fölötti vá-
laszadók valamivel szorosabb kapcsolatot látnak a családok vallásossága és sikeressé-
ge között, mint a fiatalok. A teljes kutatás, s azon belül a kérdőíves felmérés talán leg-
fontosabb kérdése arra vonatkozott, hogy miként gondolkodnak a megkérdezettek a 
helyi református gyülekezet (közösség) társadalmi szerepéről. Az előzetesen megfo-
galmazott állításokat egy 1-4 közötti skálán kellett értékelni, amelynél az 1-es az egy-
általán nem ért egyet, míg a 4-es a teljesen egyetértet jelentette. Összességében a töb-
bihez képest legalacsonyabb, valójában a középértéket jelentő 2,5 körüli értéket 
(egyet is ért meg nem is…) az a meghatározás kapta, miszerint a református gyüleke-
zet erejét az mutatja, hogy tagjai közül hányan fizetnek egyházi adót.  

A korcsoporti és a regionális különbségek egyaránt elhanyagolhatóak a válaszok-
ban. Leginkább azzal értettek egyet a megkérdezettek, hogy a református gyülekezet 
erejét az aktív közösségi részvétel (istentiszteleteken és egyéb programokon) mutatja 
leginkább, de az is fontos, hogy a fiatalok milyen módon és arányban kapcsolódnak 
be a közösségi életbe. A fiatalok megszólítása és bevonása a közösségépítésbe mind-
azonáltal nagy kihívás különösen akkor, ha az ingázási gyakorlatot ábrázoló diagram 
adatait nézzük. Ebből kiderül, hogy a fiatalok körülbelül kétszer annyian ingáznak 
munka vagy tanulás céljából napi rendszerességgel, mint az idősebbek. Hasonló 
arányt mutat a külföldi tanulás és munkavállalás ábrája. A fiatalokat tehát a helyi kö-
zösségeiken túl, életükben számos más inger és tapasztalat éri. Értékrendjüket, közös-
ségről alkotott felfogásukat ez a sokrétű tapasztalat befolyásolja. Regionális metszet-
ben kijelenthető, hogy a Harasztiban élők a legmobilabbak, ők lépték át a legnagyobb 
arányban az országhatárt munka vagy tanulás céljából. A másik végletet az Átányban 
megkérdezettek jelentik, akik a többiekhez képest a legkevésbé mobilak, ha a külföld 
a cél. 

 
 

Értékrend és vélemény 
 

Egyes, a szélesebb társadalmi nyilvánosságban negatív összefüggésben emlegetett 
tevékenységek megítéléséről kérdeztük a válaszadókat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 
a „bűn” megítélésében mennyiben hatnak az egyház tanai, álláspontjai. Összességé-
ben megállapítható, hogy a fiatalok sokkal megengedőbbek és elfogadóbbak (vagy 
kevésbé elítélőek), amikor egy-egy tevékenységről ítéletet kell hozniuk. Az 1-5-ös 
skála közepe a 3-as jegy, ez alatt elítélőnek tekinthető az esemény, csak annak mérté-
ke változó. A legelítélendőbb cselekedet a családon belüli testi és/vagy lelki bántal-
mazás. Ehhez képest, a „ne ölj!” parancsolat megszegéseként is felfogható abortusz és 
halálbüntetés kevésbé elítélendő a megkérdezettek nézőpontjából. Elképzelhető, hogy 
ez esetben nem a keresztény – ateista, hanem a katolikus – protestáns választóvonal a 
mélyebb. Az anyagi javak tiltott eltulajdonítása, pláne, ha közpénzről van szó, a ke-
vésbé elítélendő tevékenységekhez tartozik. Az átányi válaszadók voltak azok, akik 
leginkább osztották az egyház álláspontját, vagyis a halálbüntetés mögött a válás és az 
abortusz szerepel sorrendben. A hitvallásra vonatkozó kérdésünkben megfogalmazott 
válaszokat 1-4 közötti skálán kellett értékelni.  

Nem meglepő módon, fiatalok és idősebbek, egyaránt Istenben hisznek a legin-
kább. A feltámadásban, illetve azzal összefüggésben a Mennyországban és a halál 
utáni életben már kevésbé hisznek a válaszadók (igaz, még a 2,5-ös középérték feletti 
válaszok inkább egyfajta elbizonytalanodást mutatnak, semmint a hit elvesztését). A 
neopogány mozgalmak elsősorban a fiatalokra hatnak, 2-es érték felett kapott átlag-
ban a telepátia és az agykontroll is. Amíg az előző kérdésnél, a különböző tevékeny-
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ségek megítélésénél az átányiak válaszai tűntek az egyházi dogmákhoz leginkább kö-
zelinek, a hit kérdésében fordított a helyzet, az átányiak hisznek a legkevésbé a ke-
resztény vallás alaptételeiben (Isten, Szentháromság, Mennyország, Feltámadás, halál 
utáni élet, csodák, Pokol, szeplőtelen fogantatás). 

 
 

Összegzés 
 

A kérdőívre adott válaszok alapján a következő, összefoglaló megállapításokat tehet-
jük.  

1. A vallásgyakorlat „állapotára” vonatkozóan, azon túl, hogy szerepe a generá-
ciókra vetítve általában csökkenő az életvezetésben (idősebbek – fiatalabbak összeve-
tésében), a legfontosabb megállapítás, hogy szinte véglegesen elvált a közösségi 
(templomi) és az egyéni (otthoni) színtér. Más szóval, nagyon kevesek azok, akik 
számára a templomba járás, az istentiszteleteken való részvétel elválaszthatatlan az 
otthoni, intenzív vallásgyakorlattól, ami alatt a rendszeres imádkozást és bibliaolva-
sást értjük. A megkérdezettek saját vallásosságuk jellemzésénél vagy a közösségi al-
kalmakon való részvétel gyakoriságát, vagy pedig az egyéni vallásgyakorlat elemeit 
hangsúlyozták. Sokakat lehet ebbe a „köztes” csoportba sorolni, akiknek a „templom-
ba járók” vagy az „otthon imádkozók” csoportnevet adhatjuk. 

2. A vallásgyakorlat háttere, a vallásosság lényegi meghatározója a hit, melyet 
tovább lehet bontani a tudásra, az értékekre és az érzelmekre. A hit széttöredezettsé-
gére utalnak a kutatások tapasztalatai. A hívők világképére, értékrendjére erős hatást 
gyakorol a tömegmédia, azon belül is a különféle neopogány és New Wave-es moz-
galmak. Az is megállapítható, hogy a válaszok nagy része egy általános keresztény 
hit- és értékrendszer előretörését mutatják, amelyben a felekezeti (mindenekelőtt a 
református – katolikus) különbség elhalványodóban van. Ezt igazolják a kérdőív „ér-
tékrend és vélemény” csoportba tartozó kérdéseire adott válaszok. Jelentős különbsé-
gek mutatkoztak még a hasonló vallásgyakorlatot folytató válaszadók között is. Meg-
állapítható, hogy az egyes felekezetek (esetünkben a református egyház) nem képesek 
hittételeiket egységes módon átültetni a hívekbe.  

3. Jelentős generációs különbségeket mutatnak a vallással kapcsolatos háttéris-
meretek. A kérdőív egyik nyílt kérdésére (Például, „nevezzen meg hármat, a magyar 
reformátusság legkiemelkedőbb személyei közül”) a nyugdíjas korú válaszadók alig 
tudtak valakit megnevezni. Sokan senkit vagy csak Kálvin Jánost említették meg a 
magyar reformáció jeles alakjainak sorában! Velük szemben, a jelenleg is tanuló re-
formátusoknak nem okozott gondot három, ide vonatkozó személy megadása. 

4. Általában megállapítható, hogy a hívek igénylik, sőt elvárják az egyháztól, 
hogy tevékenysége ne csupán a szorosan vett hitélet szervezésére korlátozódjon, ha-
nem változatos közösségi programokat szervezzen. Ezek a rendezvények még azok 
számára is vonzóak, akik nem látogatják rendszeresen az istentiszteleteket, így őket 
ezekkel a programokkal tudja leginkább aktivizálni a református egyház. 
 
 
[Megjegyzés: A kérdőívek kitöltésekor a megkérdezettek nem egységesen használták a 
településneveket, így a statisztikai adatokban külön láthatunk például Serke és 
Sirkovce, valamint Simonyi és Rimasimonyi adatokat, azonban ezek ugyanazok a tele-
pülések. Lásd még A kutatott települések, területek c. fejezet.] 
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KITÖLTÉS HELYE 

 

I. DEMOGRÁFIAI ALAPADATOK 

I/1. ÉLETKOR 

KOR FŐ KOR FŐ KOR FŐ KOR FŐ KOR FŐ 

15 3 31 2 45 5 61 2 75 6 

17 2 32 1 46 3 62 6 76 2 

19 4 33 3 47 5 63 3 77 5 

20 2 34 1 48 2 64 8 78 2 

21 1 35 1 49 3 65 5 79 1 

22 2 36 1 50 10 66 4 80 2 

23 2 37 6 51 2 67 4 81 1 

24 2 38 3 52 5 68 8 82 2 

25 1 39 5 53 1 69 5 83 2 

26 3 40 1 54 3 70 5 84 1 

27 1 41 3 55 1 71 4 85 1 

28 5 42 6 56 6 72 7 86 1 

29 1 43 5 58 4 73 8 
Összesen 229 

30 3 44 5 60 6 74 3 
 

 

39%

35%

26%

KITÖLTÉS HELYE

Átány

Haraszti

Rimaszombat



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

 

I/2. NEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

87%

KORCSOPORTOK

15-29 éves

30 év fölött

36%

65%

NEM

Férfi

Nő



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 
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I/4. A KÉRDEZETT ÉS SZÜLEI VÉGZETTSÉGE 
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10%

63%

1%

11%

2%

2%

4%

6%

0%

3%

36%

16%

15%

15%

3%

5%

5%

2%

18%

34%

18%

8%

6%

2%

12%

1%

0%

Egyetemi végzettségnél
magasabb (pl. PhD)

Egyetemi vagy MA diploma

Főiskolai vagy BA diploma

Felsőfokú szakképzés

Gimnáziumi érettségi

Szakközépiskolai érettségi,
technikum

Szakmunkásképző

Befejezett általános iskola

8 osztálynál kevesebb

A KÉRDEZETT ÉDESANYJÁNAK 
VÉGZETTSÉGE

Átány
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I/5. A KÉRDEZETT ÉS SZÜLEI LEGUTOLSÓ FOGLALKOZÁSA 
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1%

9%

0%

0%

16%

5%

16%

4%

12%

6%

19%

1%

11%

42%

0%

4%

12%

0%

0%

8%

8%

12%

4%

12%

0%

0%

Egyéb

Háztartásbeli

Gyes-en, Gyed-en van

Munkanélküli

Nyugdíjas

Önálló gazdálkodó

Munkás (fizikai munkát végző)

Szolgáltatásban nem fizikai munkát végző
(ügynök, eladó stb.)

Hivatalnok, irodai dolgozó, asszisztens
vagy hasonló

Egyéni vállalkozó (önálló)

Értelmiségi foglalkozású

Vállalkozó (legalább 3 alkalmazottal)

Vezető beosztású (igazgató, menedzser,
vezető köztisztviselő)

A KÉRDEZETT LEGUTOLSÓ FOGLALKOZÁSA
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30 év fölött
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8%

0%

28%

6%

6%

0%

20%

4%

17%

0%

1%

0%

10%

6%

1%

13%

3%

4%

5%

10%

9%

14%

4%

0%

22%

8%

15%

0%

13%

8%

30%

8%

15%

0%

8%

0%

0%

0%

2%

Vezető beosztású (igazgató, menedzser,
vezető köztisztviselő)

Vállalkozó (legalább 3 alkalmazottal)

Értelmiségi foglalkozású

Egyéni vállalkozó (önálló)

Hivatalnok, irodai dolgozó, asszisztens
vagy hasonló

Szolgáltatásban nem fizikai munkát
végző (ügynök, eladó stb.)

Munkás (fizikai munkát végző)

Önálló gazdálkodó

Nyugdíjas

Munkanélküli

Gyes-en, Gyed-en van

Háztartásbeli

Egyéb
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1%

2%

22%

16%

41%

2%

4%

4%

5%

2%

2%

7%

0%

0%

10%

31%

14%

7%

3%

14%

3%

10%

Egyéb

Háztartásbeli

Nyugdíjas

Önálló gazdálkodó

Munkás (fizikai munkát végző)

Szolgáltatásban nem fizikai munkát
végző (ügynök, eladó stb.)

Hivatalnok, irodai dolgozó, asszisztens
vagy hasonló

Egyéni vállalkozó (önálló)

Értelmiségi foglalkozású

Vállalkozó (legalább 3 alkalmazottal)

Vezető beosztású (igazgató, menedzser,
vezető köztisztviselő)

A KÉRDEZETT ÉDESAPJÁNAK
LEGUTOLSÓ FOGLALKOZÁSA
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5%

4%

4%

3%

3%

3%

48%

3%

29%

1%

0%

0%

3%

4%

4%

4%

4%

25%

36%

15%

3%

4%

5%

0%

14%

5%

7%

3%

47%

3%

16%

0%

0%

Vezető beosztású (igazgató, menedzser,
vezető köztisztviselő)

Vállalkozó (legalább 3 alkalmazottal)

Értelmiségi foglalkozású

Egyéni vállalkozó (önálló)

Hivatalnok, irodai dolgozó, asszisztens
vagy hasonló

Szolgáltatásban nem fizikai munkát
végző (ügynök, eladó stb.)

Munkás (fizikai munkát végző)

Önálló gazdálkodó

Nyugdíjas

Háztartásbeli

Egyéb
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FOGLALKOZÁSA
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2%

23%

1%

25%

8%

25%

2%

5%

3%

6%

1%

3%

3%

7%

0%

7%

14%

14%

10%

3%

24%

14%

Egyéb

Háztartásbeli

Munkanélküli

Nyugdíjas

Önálló gazdálkodó

Munkás (fizikai munkát végző)

Szolgáltatásban nem fizikai munkát
végző (ügynök, eladó stb.)

Hivatalnok, irodai dolgozó, asszisztens
vagy hasonló

Egyéni vállalkozó (önálló)

Értelmiségi foglalkozású

Vezető beosztású (igazgató, menedzser,
vezető köztisztviselő)

A KÉRDEZETT ÉDESANYJÁNAK LEGUTOLSÓ 
FOGLALKOZÁSA

15-29 éves

30 év fölött
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3%

12%

1%

9%

5%

31%

1%

27%

1%

9%

1%

1%

6%

4%

1%

4%

9%

18%

14%

1%

40%

3%

3%

7%

5%

7%

2%

33%

2%

28%

2%

10%

2%

Vezető beosztású (igazgató, menedzser,
vezető köztisztviselő)

Vállalkozó (legalább 3 alkalmazottal)

Értelmiségi foglalkozású

Egyéni vállalkozó (önálló)

Hivatalnok, irodai dolgozó, asszisztens
vagy hasonló

Szolgáltatásban nem fizikai munkát
végző (ügynök, eladó stb.)

Munkás (fizikai munkát végző)

Önálló gazdálkodó

Nyugdíjas

Háztartásbeli

Egyéb

A KÉRDEZETT ÉDESANYJÁNAK LEGUTOLSÓ 
FOGLALKOZÁSA
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I/6. ANYAGI HELYZET 
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1%

0%

30%

59%

10%

0%

4%

14%

57%

25%

Nélkülözések között élnek

Hónapról-hónapra anyagi
gondjaik vannak

Éppen hogy kijönnek a
jövedelmekből

Beosztással jól kijönnek

Gondok nélkül élnek

ANYAGI HELYZET

15-29 éves

30 év fölött

6%

54%

39%

1%

0%

18%

56%

25%

0%

1%

13%

67%

20%

0%

0%

Gondok nélkül élnek

Beosztással jól kijönnek

Éppen hogy kijönnek a
jövedelmekből

Hónapról-hónapra anyagi
gondjaik vannak

Nélkülözések között élnek

ANYAGI HELYZET

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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I/7. ÉDESAPA VALLÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

71%

1%

13%

1%

2%

0%

83%

0%

13%

4%

0%

Római katolikus

Református

Nazarénus

Katolikus

Görög katolikus

Evangélikus

ÉDESAPA VALLÁSA

15-29 éves

30 év fölött

0%

0%

18%

0%

72%

10%

1%

0%

7%

1%

79%

12%

3%

5%

13%

0%

64%

15%

Evangélikus

Görög Katolikus

Katolikus

Nazarénus

Református

Római Katolikus

ÉDESAPA VALLÁSA
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I/8. ÉDESANYA VALLÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

70%

1%

2%

17%

1%

4%

79%

0%

0%

17%

0%

Római katolikus

Református

Nincs

Nazarénus

Katolikus

Görög katolikus

ÉDESANYA/NEVELŐANYA VALLÁSA

15-29 éves

30 év fölött

1%

21%

0%

0%

67%

11%

0%

15%

4%

1%

72%

8%

2%

15%

0%

0%

78%

5%

Görög katolikus

Katolikus

Nazarénus

Nincs

Református

Római katolikus

ÉDESANYA VALLÁSA
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I/9. A KÉRDEZETT SZÜLEINEK SZÜLETÉSI HELYE, LAKHELYE 

 

SZÜLETÉSI 
HELY  

- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

SZÜLETÉSI 
HELY  

- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

SZÜLETÉSI 
HELY 

- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

SZÜLETÉSI 
HELY  

- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

Átány 18% 22% Csaholc 0% 1% Kórógy 0% 8% Répceszemere 0% 1% 
Heves 18% 3% Csíz 0% 1% Kozárd 0% 1% Rimasimonyi 0% 2% 
Rimaszombat 18% 6% Damuvár 0% 1% Kő 0% 1% Rimaszécs 0% 1% 
Eszék 14% 4% Feketics 0% 1% Kömlő 0% 1% Satnica Đakovačka 0% 1% 
Serke 7% 1% Feled 0% 1% Kupuszina 0% 1% Simonyi 0% 3% 
Deufringen 4% 0% Fülek 0% 1% Laskó 0% 2% Sirkovce 0% 1% 
Eger 4% 0% Gömörpéterfala 0% 1% László 0% 1% Szalonta 0% 1% 
Főherceglak 4% 0% Hajdúnánás 0% 1% Maradék 0% 1% Szeged 0% 1% 
Haraszti 4% 3% Halmi 0% 1% Mártonfalva 0% 1% Szentlászló 0% 1% 
Kolozsvár 4% 0% Hevesvezekény 0% 1% Minaj 0% 1% Szirmabesenyő 0% 1% 
Mohács 4% 0% Jánosi 0% 1% Mojnice 0% 1% Tarnaméra 0% 1% 
Sepse 4% 3% Jászszentandrás 0% 1% Móriczgát 0% 1% Tiszafüred 0% 1% 
Abara 0% 1% Jihlava 0% 1% Nagybalog 0% 1% Tiszanána 0% 1% 
Alsópokorágy 0% 1% Jurjevac 0% 1% Nagykáta 0% 1% Tornalja 0% 1% 
Ásotthalom 0% 1% Kassa 0% 1% Németbóly 0% 1% Várdaróc 0% 3% 
Bácsfeketehegy 0% 1% Kerecsend 0% 1% Pálfala 0% 1% Vécs 0% 1% 
Bakti 0% 1% Kerekgede 0% 1% Pásztó 0% 1% Zsip 0% 1% 

Baraca 0% 1% Keszi 0% 1% Pély 0% 1% 

  

Batina 0% 1% Kisvárda 0% 1% Pöspökladány 0% 1% 
Budapest 0% 2% Kopács 0% 3% Ragyolc 0% 1% 

 

6%

1%

2%

1%

0%

13%

13%

26%

41%

0%

0%

0%

3%

3%

7%

17%

24%

45%

Szerbia

Oroszország

Csehország

Románia

Németoszág

Jugoszlávia

Horvátország

Szlovákia

Magyarország

ÉDESANYA SZÜLETÉSI HELYE 
- ORSZÁG

15-29 éves

30 év fölött
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LAKHELY  
- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

LAKHELY  
- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

LAKHELY  
- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

LAKHELY  
- TELEPÜLÉS 

15-29 
éves 

30 év 
fölött 

Átány 29% 25% Abara 0% 1% Jánosi 0% 2% Pély 0% 1% 

Haraszti 14% 2% Ásotthalom 0% 1% Jászszentandrás 0% 1% Pétervárad 0% 1% 

Feled 11% 4% Bácsfeketehegy 0% 1% Kassa 0% 1% Ragyolc 0% 1% 

Rimaszombat 11% 11% Bátorkeszi 0% 1% Kerecsend 0% 1% Rimajánosi 0% 1% 

Heves 7% 5% Budaörs 0% 1% Keszi 0% 1% Rimasimonyi 0% 1% 

Coburg 4% 0% Budapest 0% 1% Kopács 0% 6% Rimaszécs 0% 1% 

Csúza 4% 1% Csaholc 0% 1% Kórógy 0% 10% Simonyi 0% 1% 

Erdőtelek 4% 0% Daróc 0% 1% Lacháza 0% 1% Sirkovce 0% 1% 

Karancs 4% 0% Drávaszabolcs 0% 1% Mártonfalva 0% 1% Szeged 0% 1% 

Laskó 4% 5% Eszék 0% 1% Méhi 0% 1% Szentlászló 0% 1% 

Sepse 4% 0% Gömörpéterfala 0% 1% Minaj 0% 1% Tarnaméra 0% 1% 

Serke 4% 2% Hatvan 0% 1% Pálfala 0% 1% Tiszafüred 0% 1% 

Várdaróc 4% 3% Hevesvezekény 0% 1% Pálya 0% 1%   
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1%
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33%
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36%
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0%
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24%
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41%
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SZÜLETÉSI 
HELY  

- TELEPÜLÉS 

15-29 
 éves 

30 év 
fölött 

SZÜLETÉSI 
HELY  

- TELEPÜLÉS 

15-29 
 éves 

30 év 
fölött 

SZÜLETÉSI 
HELY  

- TELEPÜLÉS 

15-29 
 éves 

30 év 
fölött 

SZÜLETÉSI 
HELY  

- TELEPÜLÉS 

15-29 
 éves 

30 év 
fölött 

Átány 14% 22% Boconád 0% 1% Kassa 0% 1% Nagyráska 0% 1% 

Heves 14% 7% Budapest 0% 1% Kerecsend 0% 1% Nyírszőlős 0% 1% 

Rimaszombat 14% 3% Csúrog 0% 1% Kisbábony 0% 1% Ókér 0% 1% 

Eszék 11% 2% Csúza 0% 1% Kisújszállás 0% 1% Pacsér 0% 1% 

Főherceglak 7% 0% Dárda 0% 1% Kopács 0% 4% Pálfala 0% 1% 

Alsólánc 4% 0% Daróc 0% 1% Kórógy 0% 8% Pély 0% 1% 

Bácsjatopolya 4% 0% Détér 0% 1% Kő 0% 1% Pétervárad 0% 1% 

Eger 4% 0% Feled 0% 1% Kömlő 0% 1% Pusztafalu 0% 1% 

Erdőtelek 4% 0% Fülek 0% 1% Lacháza 0% 1% Rimajánosi 0% 1% 

Gyöngyös 4% 0% Gesztete 0% 1% Laskafalu 0% 1% Rimasimonyi 0% 2% 

Kiskőszeg 4% 0% Gombos 0% 1% Laskod 0% 1% Rimaszécs 0% 2% 

Laskó 4% 4% Gömörpéterfala 0% 1% Losonc 0% 1% Sepse 0% 1% 

Serke 4% 3% Hajdúnánás 0% 1% Marcelháza 0% 1% Szentlászló 0% 1% 

Simonyi 4% 2% Haraszti 0% 1% Martonfala 0% 1% Tamási 0% 1% 

Újvidék 4% 0% Hatvan 0% 1% Mártonfalva 0% 1% Tarnaméra 0% 1% 

Zombor 4% 0% Hevesvezekény 0% 1% Méhi 0% 1% Ténya 0% 1% 

Alsópokorágy 0% 1% Jánkmajtis 0% 1% Minaj 0% 1% Torna 0% 1% 

Ásotthalom 0% 1% Jánosi 0% 1% Miskolc 0% 1% Várdaróc 0% 3% 

Ásványráró 0% 1% Jászszentandrás 0% 1% Móriczgát 0% 1% Zsíp 0% 1% 

Bellye 0% 1% Karancs 0% 1% Nagykáta 0% 1% Zsór 0% 1% 

 

1%

1%

3%

13%

14%

24%

44%

0%

0%

6%

21%

7%

24%

41%

Csehország

Románia
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Jugoszlávia

Szlovákia

Magyarország

ÉDESAPA/NEVELŐAPA SZÜLETÉSI HELYE 
- ORSZÁG

15-29 éves

30 év fölött
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LAKHELY  
- TELEPÜLÉS 

15-29 
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LAKHELY  
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15-29 
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30 év 
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LAKHELY  
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15-29 
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LAKHELY  
- TELEPÜLÉS 

15-29 
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fölött 

Átány 29% 25% Abara 0% 1% Jászszentandrás 0% 1% Pálya 0% 1% 

Haraszti 14% 2% Ásotthalom 0% 1% Jihlava 0% 1% Pély 0% 1% 

Feled 11% 4% Bácsfeketehegy 0% 1% Kassa 0% 1% Pétervárad 0% 1% 

Rimaszombat 11% 10% Budaörs 0% 1% Kerecsend 0% 1% Ragyolc 0% 1% 

Coburg 4% 0% Budapest 0% 1% Keszi 0% 1% Rákóczifalva 0% 1% 

Csúza 4% 0% Daróc 0% 1% Kopács 0% 6% Rimajánosi 0% 1% 

Erdőtelek 4% 0% Debrecen 0% 1% Kórógy 0% 10% Rimasimonyi 0% 1% 

Gyöngyös 4% 0% Drávaszabolcs 0% 1% Kömlő 0% 1% Rimaszécs 0% 1% 

Heves 4% 5% Eszék 0% 1% Lacháza 0% 1% Simonyi 0% 1% 

Karancs 4% 0% Gacsály 0% 1% Marcelháza 0% 1% Szeged 0% 1% 

Laskó 4% 5% Gömörpéterfala 0% 1% Martonfala 0% 1% Szentlászló 0% 1% 

Sepse 4% 0% Hatvan 0% 1% Méhi 0% 1% Tarnaméra 0% 1% 

Serke 4% 2% Hevesvezekény 0% 1% Nagykáta 0% 1% Vörösmart  0% 1% 

Várdaróc 4% 3% Jánosi 0% 1% Pálfala 0% 1%   
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ÉDESAPA LAKHELYE 
- ORSZÁG

15-29 éves

30 év fölött
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I/10. CSALÁDI ÁLLAPOT 

14 

15 

 

 

 

 

 

 
 

14 (p=0,000) 
15 (p=0,011) 

18%

5%

3%

67%

8%

0%

3%

3%

28%

66%

Özvegy

Elvált

Bejegyzett élettársi
kapcsolat

Házas

Hajadon/nőtlen

CSALÁDI ÁLLAPOT

15-29 éves

30 év fölött

10%

67%

4%

4%

16%

17%

62%

1%

0%

20%

20%

53%

3%

13%

10%

Hajadon/nőtlen

Házas

Bejegyzett élettársi
kapcsolat

Elvált

Özvegy

CSALÁDI ÁLLAPOT

Átány

Haraszti

Rimaszombat



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

I/11. GYERMEKEK SZÁMA 
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I/12. MENNYIRE SZÜKSÉGESEK A GYERMEKVÁLLALÁSHOZ… 
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Szerelem

Házasság
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II. A KÖZÖSSÉG SZÍNTEREI 

II/1. A KÉRDEZETT LAKÓHELYÉN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 
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II/2. KÜLÖNBÖZŐ KÖZINTÉZMÉNYEKBE ÉS SZERVEZETEKBE VETETT BIZALOM 
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Magyar kis- és középvállalkozások

Magyarország Kormánya

Helyi Önkormányzat

ENSZ (Egyesült Nemzetek
Szervezete)

Európai Unió

NATO

Egyesült Államok (USA)

Oroszország

Németország

BIZALOM
(átlag, 1: egyáltalán nem, 4: teljes mértékben)

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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II/3. A HELYI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELADATA 

 

3.3

3.5

3.4

3.7

3.3

3.0

3.1

3.2

3.4

3.3

2.8

3.2

3.1

3.5

2.8

2.7

2.6

2.7

3.3

2.9

Kiadványokat jelentessen meg

Nyári táborokat szervezzen

Kirándulásokat szervezzen

Kapcsolatokat építsen más települések
református gyülekezeteivel

Iskolát (óvodát) tartson fenn

Az egyházi, ünnepi liturgia megtartására
szorítkozzon

Művészeti (irodalmi, zenei,
képzőművészeti) programokat rendezzen

Kötetlenebb családi programokat
rendezzen

Hivatalos ünnepségek (programok)
keretében megemlékezzen a magyar

történelem jeles eseményeiről és
évfordulóiról

Összesen

HELYI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELADATA
(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 4: teljes mértékben egyetért)

15-29 éves

Teljes lakosság
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3.2

3.2

2.9

2.7

2.8

3.5

3.6

3.4

3.4

3.2

3.3

3.6

3.3

3.0

2.9

3.0

3.7

3.6

3.5

3.3

3.4

3.6

3.4

3.7

3.2

3.3

3.7

3.2

3.5

3.4

Összesen

Hivatalos ünnepségek (programok)
keretében megemlékezzen a

magyar történelem jeles
eseményeiről és évfordulóiról

Kötetlenebb családi programokat
rendezzen

Művészeti (irodalmi, zenei,
képzőművészeti) programokat

rendezzen

Az egyházi, ünnepi liturgia
megtartására szorítkozzon

Iskolát (óvodát) tartson fenn

Kapcsolatokat építsen más
települések református

gyülekezeteivel

Kirándulásokat szervezzen

Nyári táborokat szervezzen

Kiadványokat jelentessen meg

HELYI REFORMÁTUS EGYHÁZ FELADATA
(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 4: teljes mértékben egyetért)

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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II/4. KI SZÁMÍT SIKERESNEK? 

 

 

1%

0%

12%

62%

26%

4%

0%

8%

68%

20%

Gazdag, nincsenek anyagi
gondjai

Jó hírnévnek, nagy ismertségnek
örvend

Azt csinálhatja, amit szeret

Jó emberi kapcsolatokkal
rendelkezik, boldog családja van

Hasznos a közössége, a
társadalom számára

KI SZÁMÍT SIKERESNEK?
Első jelölés

15-29 éves

30 év fölött

23%

64%

8%

5%

19%

63%

18%

0%

33%

60%

6%

2%

Hasznos a közössége, a
társadalom számára

Jó emberi kapcsolatokkal
rendelkezik, boldog családja

van

Azt csinálhatja, amit szeret

Gazdag, nincsenek anyagi
gondjai

KI SZÁMÍT SIKERESNEK?
Első jelölés

Átány

Haraszti

Rimaszombat



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

17 

18 

 
17 (p=0,003) 
18 (p=0,001) 

2%

5%

26%

30%

37%

14%

0%

48%

10%

29%

Gazdag, nincsenek anyagi
gondjai

Jó hírnévnek, nagy ismertségnek
örvend

Azt csinálhatja, amit szeret

Jó emberi kapcsolatokkal
rendelkezik, boldog családja van

Hasznos a közössége, a
társadalom számára

KI SZÁMÍT SIKERESNEK?
Második jelölés

15-29 éves

30 év fölött

24%

26%

43%

6%

2%

48%

34%

9%

5%

4%

33%

21%

40%

2%

5%

Hasznos a közössége, a
társadalom számára

Jó emberi kapcsolatokkal
rendelkezik, boldog családja

van

Azt csinálhatja, amit szeret

Jó hírnévnek, nagy
ismertségnek örvend

Gazdag, nincsenek anyagi
gondjai

KI SZÁMÍT SIKERESNEK?
Második jelölés

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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II/5. HÁNY MAGYAR ÉL A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,437,357

11,900,000

Teljes lakosság 15-29 éves

HÁNY MAGYAR ÉL A 
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?

(fő, átlag)

11,835,647

13,174,615

12,302,634

Átány Haraszti Rimaszombat

HÁNY MAGYAR ÉL A 
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?

(fő, átlag)

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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II/6. HÁNY MAGYAR ÉL A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 2050-RE? 

 

 

 

32%

36%

17%

11%

3%

19%

65%

8%

4%

4%

Nagy mértékben, több mint 10%-
kal csökkeni fog

Kis mértékben, 1-10%-kal
csökkenni fog

Stagnál, marad a jelenlegi szám

Kis mértékben, 1-10%-kal
növekedni fog

Jelentősen, több mint 10%-kal
növekedni fog

HÁNY MAGYAR ÉL A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN 2050-RE?

15-29 éves

30 év fölött

4%

16%

17%

33%

30%

4%

10%

10%

40%

35%

2%

5%

24%

46%

24%

Jelentősen, több mint 10%-kal
növekedni fog

Kis mértékben, 1-10%-kal
növekedni fog

Stagnál, marad a jelenlegi szám

Kis mértékben, 1-10%-kal
csökkenni fog

Nagy mértékben, több mint
10%-kal csökkeni fog

HÁNY MAGYAR ÉL A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN 2050-RE?

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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III. VALLÁS ÉS FELEKEZET  

III/1. MELY KIJELENTÉSEKKEL TUD AZONOSULNI ÉS MENNYIRE? 

 
2.3

3.4

3.2

2.3

3.9

2.7

3.0

3.5

2.8

3.0

4.0

4.3

3.2

2.6

3.2

2.7

1.7

3.3

2.5

2.4

2.7

2.3

2.1

3.6

3.9

2.7

Sokszor elgondolkodom vallásos, lelki
kérdésekről, de nem szoktam imádkozni.

Vallásosságomat jobban jellemzik a tettek,
mint az imák.

Számomra a vallás egy magánéleti kérdés,
nem osztom meg másokkal.

Lelki témájú kérdéseimmel meg szoktam
keresni egy vallásos vezetőt.

Ha problémákkal találkozom, gyakran
kérem Isten segítségét.

Gyakran járok ki a természetbe azért, hogy
megtapasztaljam egy természetfeletti lény

(Isten) jelenlétét.

Gyakran beszélgetek barátaimmal,
ismerőseimmel vallásos, lelki témákról.

Otthon rendszeresen imádkozom,
beszélgetek Istennel.

Szívesen olvasok vallásos tartamú
könyveket, legyen bárki a szerzője.

Szívesen olvasok vallásos tartalmú
könyveket, de csak keresztény szerzőktől.

Szerintem Isten egy mindenséget betöltő
energia.

Hiszek egy személyes, engem szerető
Istenben.

Összesen

MELY KIJELENTÉSEKKEL TUD AZONOSULNI 
ÉS MENNYIRE?

(átlag, 1: egyáltalán nem jellemző rám, 5: teljes mértékben jellemző rám)

15-29 éves

30 év fölött
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3.0

4.2

3.9

2.8

2.8

3.2

2.8

2.7

3.8

2.0

3.4

3.4

2.6

3.3

4.3

4.1

3.1

3.0

3.7

3.2

2.9

3.9

2.8

3.0

3.4

2.2

3.1

4.3

4.0

3.1

2.5

3.6

3.0

2.6

4.0

2.1

3.1

3.4

2.1

Összesen

Hiszek egy személyes, engem szerető
Istenben.

Szerintem Isten egy mindenséget betöltő
energia.

Szívesen olvasok vallásos tartalmú
könyveket, de csak keresztény szerzőktől.

Szívesen olvasok vallásos tartamú
könyveket, legyen bárki a szerzője.

Otthon rendszeresen imádkozom,
beszélgetek Istennel.

Gyakran beszélgetek barátaimmal,
ismerőseimmel vallásos, lelki témákról.

Gyakran járok ki a természetbe azért,
hogy megtapasztaljam egy

természetfeletti lény (Isten) jelenlétét.

Ha problémákkal találkozom, gyakran
kérem Isten segítségét.

Lelki témájú kérdéseimmel meg szoktam
keresni egy vallásos vezetőt.

Számomra a vallás egy magánéleti kérdés,
nem osztom meg másokkal.

Vallásosságomat jobban jellemzik a
tettek, mint az imák.

Sokszor elgondolkodom vallásos, lelki
kérdésekről, de nem szoktam imádkozni.

MELY KIJELENTÉSEKKEL TUD AZONOSULNI 
ÉS MENNYIRE?

(átlag, 1: egyáltalán nem jellemző rám, 5: teljes mértékben jellemző rám)

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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III/2. EGYETÉRTÉS A REFORMÁTUS EGYHÁZZAL ÉS VALLÁSSAL KAPCSOLATOS 
KIJELENTÉSEKKEL 
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4.0
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3.1

3.3

4.2

4.4

3.4

A református vallás gyakorlására során az  egyéni
alkalmak fontosabban számomra, mint a

közösségiek.

A református ember életének elmaradhatatlan
része a mindennapi bibliaolvasás és imádság.

A kötött szöveghű, betanult imádságok az üres
vallásosság jelei.

A református ember felelősséggel tartozik azért a
közösségért, melybe született, mert Isten helyezte

oda.

A református család fontos ismertető jele a
lehetőleg naponta megtartott közös áhítat,
bibliaolvasással, énekléssel és imádsággal.

Az egyház kiemelt feladata a magyar nyelv és a
nemzeti kultúra ápolása, a hagyományok  átadása

az új nemzedékeknek.

A református keresztyén életében központi helyen
áll az istentiszteletre járás, mert ez az egyházi

életünk középpontja.

A református istentisztelet jelenlegi formája
passzív, nem ad , hogy a gyülekezet szívével is

részt vegyenek benne.

Mi  magyar  reformátusok  két  örökséget
kaptunk: evangélium  szerint  megtisztított

hitünket  s  magyar mivoltunkat.

Mély és odaadó imádság közben könnyen
megtörténik, hogy az ember elérzékenyül,

megrendül, könnyekre fakad.

Istent megismerni a Szentírásból lehet, ezért
fontos a Biblia ismerete, és az azt magyarázó

prédikáció.

A magyar lélek ősi alapvonásai a
keresztyénséggel a kálvinizmus kemény, harcos,
szigorú alakjában találkoznak össze leginkább.

A Bibliában, főleg a történeti könyvekben vannak
pontatlanságok, tévedések, így nem állíthatjuk,

hogy teljes egészében tévedhetetlen volna.

Az intézményes, szervezett egyház ma egyre
inkább veszít jelentőségéből, a jövő a kis, akár

házanként szerveződő közösségeké.

A református egyház történelmi jelentősége az,
hogy nemzetmegtartó erőként működött.

A református istentiszteletekből nem maradhat el
a zsoltáréneklés.

Összesen

EGYETÉRTÉS a református egyházzal és vallással 
kapcsolatos kijelentésekkel

(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljesen egyetért)

15-29 éves

30 év fölött



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

 

3.6

4.6

4.3

2.8

3.3

3.6

4.1

3.9

4.0

3.2

3.7

4.1

3.1

4.0

2.9

3.2

3.4

3.6

4.6

4.4

2.9

2.9

3.9

4.3

4.1

4.2

2.9

4.3

4.4

3.8

4.4

3.3

4.0

2.9

3.6

4.6

4.5

2.4

2.8

3.8

4.3

3.9

4.1

2.3

4.0

4.1

3.5

4.2

2.4

3.6

2.9

Összesen

A református istentiszteletekből nem maradhat
el a zsoltáréneklés.

A református egyház történelmi jelentősége az,
hogy nemzetmegtartó erőként működött.

Az intézményes, szervezett egyház ma egyre
inkább veszít jelentőségéből, a jövő a kis, akár

házanként szerveződő közösségeké.

A Bibliában, főleg a történeti könyvekben
vannak pontatlanságok, tévedések, így nem

állíthatjuk, hogy teljes egészében…

A magyar lélek ősi alapvonásai a
keresztyénséggel a kálvinizmus kemény,

harcos, szigorú alakjában találkoznak össze…

Istent megismerni a Szentírásból lehet, ezért
fontos a Biblia ismerete, és az azt magyarázó

prédikáció.

Mély és odaadó imádság közben könnyen
megtörténik, hogy az ember elérzékenyül,

megrendül, könnyekre fakad.

Mi  magyar  reformátusok  két  örökséget
kaptunk: evangélium  szerint  megtisztított

hitünket  s  magyar mivoltunkat.

A református istentisztelet jelenlegi formája
passzív, nem ad , hogy a gyülekezet szívével is

részt vegyenek benne.

A református keresztyén életében központi
helyen áll az istentiszteletre járás, mert ez az

egyházi életünk középpontja.

Az egyház kiemelt feladata a magyar nyelv és
a nemzeti kultúra ápolása, a hagyományok

átadása az új nemzedékeknek.

A református család fontos ismertető jele a
lehetőleg naponta megtartott közös áhítat,
bibliaolvasással, énekléssel és imádsággal.

A református ember felelősséggel tartozik
azért a közösségért, melybe született, mert

Isten helyezte oda.

A kötött szöveghű, betanult imádságok az üres
vallásosság jelei.

A református ember életének elmaradhatatlan
része a mindennapi bibliaolvasás és imádság.

A református vallás gyakorlására során az
egyéni alkalmak fontosabban számomra, mint

a közösségiek.

EGYETÉRTÉS A REFORMÁTUS EGYHÁZZAL 
ÉS VALLÁSSAL KAPCSOLATOS 

KIJELENTÉSEKKEL
(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljesen egyetért)
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6%

32%

9%

3%

0%

5%

8%

9%

10%

15%

2%

21%

36%

7%

4%

7%

4%

4%

14%

0%

4%

0%

Elég az, amit a templomban hallok.

Nem szoktam rendszeresen olvasni.

Amikor időm engedi.

Havonta azért néhányszor
előveszem.

Amikor társaságot találok hozzá.

Hetente legalább egyszer.

Amikor csendességet tudok tartani.

Amikor szomjazom az Igére.

Hetente többször.

Általában naponta.

Naponta többször is előveszem.

BIBLIAOLVASÁSI SZOKÁSOK

15-29 éves

30 év fölött
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20 (p=0,025) 

0%

8%

5%

8%

5%

8%

1%

4%

12%

40%

8%

4%

19%

8%

9%

14%

3%

1%

1%

9%

23%

10%

0%

15%

16%

13%

3%

3%

0%

3%

5%

36%

5%

Naponta többször is előveszem.

Általában naponta.

Hetente többször.

Amikor szomjazom az Igére.

Amikor csendességet tudok tartani.

Hetente legalább egyszer.

Amikor társaságot találok hozzá.

Havonta azért néhányszor
előveszem.

Amikor időm engedi.

Nem szoktam rendszeresen
olvasni.

Elég az, amit a templomban hallok.

BIBLIAOLVASÁSI SZOKÁSOK

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

1%

2%

13%

3%

15%

13%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

4%

7%

11%

11%

19%

44%

Tanult szöveggel, fekve.

Tanult és saját szöveggel, ülve, fekve.

Tanult és saját szöveggel, ülve, elalvás előtt fekve.

Tanult és saját szöveggel, térdelve, ülve.

Tanult és saját szöveggel, térdelve, állva.

Tanult és saját szöveggel, fekve.

Tanult és saját szöveggel, elalvás előtt fekve.

Tanult és saját szöveggel, állva, ülve.

Tanult és saját szöveggel, állva, fekve.

Nem tartom magam vallásosnak.

Magam módján.

Gondolatban.

Este lefekvés előtt.

Csak saját szöveggel, ülve, fekve.

Csak saját szöveggel, ülve, állva.

Csak saját szöveggel, térdelve, állva.

Bárhol bármikor.

Csak saját szöveggel, ülve.

Csak tanult imádsággal, állva.

Tanult és saját szöveggel, ülve, állva.

Csak saját szöveggel, állva.

Tanult és saját szöveggel, vegyesen, ülve.

Csak saját szöveggel, fekve.

Ágyban fekve alvás előtt.

Csak saját szöveggel, állva.

Nem szoktam.

Tanult és saját szöveggel, vegyesen, állva.

Csak tanult imádsággal, állva.

Tanult és saját szöveggel, vegyesen, állva.

IMÁDKOZÁSI SZOKÁSOK

15-29 éves

30 év fölött
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36%

21%

18%
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0%
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1%
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41%

10%

15%

8%
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Tanult és saját szöveggel, vegyesen, állva.

Csak saját szöveggel, állva.

Csak tanult imádsággal, állva.

Nem szoktam.

Egyéb

Tanult és saját szöveggel, vegyesen, ülve.

Tanult és saját szöveggel, állva, ülve.

Ágyban fekve alvás előtt.

Csak saját szöveggel, térdelve.

Csak saját szöveggel, fekve.

Csak saját szöveggel, ülve, fekve.

Tanult és saját szöveggel, ülve, elalvás előtt
fekve.

Tanult szöveggel, fekve.

Este, lefekvés előtt.

Tanult és saját szöveggel, állva, fekve.

Tanult és saját szöveggel, fekve.

Tanult és saját szöveggel, térdelve, állva.

Tanult és saját szöveggel, ülve, fekve.

Bárhol bármikor.

Csak saját szöveggel, térdelve, állva.

Csak saját szöveggel, ülve, állva.

Gondolatban.

Magam módján.

Nem tartom magam vallásosnak.

Tanult és saját szöveggel, elalvás előtt fekve.

Tanult és saját szöveggel, térdelve, ülve.

IMÁDKOZÁSI SZOKÁSOK
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11%
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12%

6%

9%

25%

30%

14%

3%

3%

0%

7%

0%

24%

14%

10%

21%

3%

Nem szoktam imádkozni.

Ritkán.

Attól függ, milyen kedvem van.

Alkalmanként.

Csak az istentiszteleteken.

Istentiszteleteken és alkalmanként.

Ritkábban, mint hetente.

Hetente egyszer.

Hetente többször.

Naponta egyszer.

Naponta többször.

IMÁDKOZÁS RENDSZERESSÉGE

15-29 éves

30 év fölött
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22 (p=0,000) 

12%

26%

12%

6%

23%

0%

15%

1%

0%

1%

4%

0%

40%

28%

1%

3%

9%

1%

10%

0%

1%

0%

6%

1%

28%

16%

16%

15%

8%

0%

5%

0%

0%

0%

11%

0%

Naponta többször.

Naponta egyszer.

Hetente többször.

Hetente egyszer.

Ritkábban, mint hetente.

Istentiszteleteken és alkalmanként.

Csak az istentiszteleteken.

Alkalmanként.

Attól függ, milyen kedvem van.

Ritkán.

Nem szoktam imádkozni.

Egyéb

IMÁDKOZÁS RENDSZERESSÉGE

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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1%

6%

5%

8%

19%

4%

6%

18%

14%

21%

0%

7%

10%

10%

41%

10%

0%

14%

0%

7%

Mozgáskorlátozott vagyok.

Nem járok templomba.

Csak a nagyobb családi ünnepek
alkalmával megyek templomba

(keresztelő, konfirmáció, esküvő).

Évente egyszer-kétszer elmegyek.

Az ünnepekkor többnyire elmegyek.

Általában havonta egyszer járok
templomba.

Havonta többször elmegyek.

A vasárnap délelőtti istentiszteletre
járok.

Ha van időm, vasárnap általában
részt veszek.

Hacsak lehet, minden alkalmon
részt veszek.

TEMPLOMBA JÁRÁS RENDSZERESSÉGE

15-29 éves

30 év fölött
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5%

13%

9%

7%

5%

34%

12%

9%

6%

0%

31%

14%

19%

4%

3%

14%

6%

4%

5%

1%

23%

7%

26%

3%

7%

18%

5%

5%

7%

0%

Hacsak lehet, minden alkalmon
részt veszek.

Ha van időm, vasárnap általában
részt veszek.

A vasárnap délelőtti istentiszteletre
járok.

Havonta többször elmegyek.

Általában havonta egyszer járok
templomba.

Az ünnepekkor többnyire
elmegyek.

Évente egyszer-kétszer elmegyek.

Csak a nagyobb családi ünnepek
alkalmával megyek templomba

(keresztelő, konfirmáció, esküvő).

Nem járok templomba.

Mozgáskorlátozott vagyok.

TEMPLOMBA JÁRÁS RENDSZERESSÉGE

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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25 (p=0,000) – összesített változó 
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3.6

3.8

3.7

Temetés

Házasságkötés (esküvő)

Konfirmáció

Születés (keresztelés)

Összesen

EGYHÁZI SZERTARTÁS 
FONTOSSÁGA

(átlag, 1: egyáltalán nem fontos, 4: nagyon fontos)

15-29 éves

Teljes lakosság
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3.8

3.8

3.8

3.8
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3.8

Összesen

Születés (keresztelés)

Konfirmáció

Házasságkötés (esküvő)

Temetés

AZ EGYHÁZI SZERTARTÁS 
FONTOSSÁGA

(átlag, 1: egyáltalán nem fontos, 4: nagyon fontos)
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6.8

7.7

7.8

7.7

7.8

6.1

6.2

6.1

6.5

Nagyszülők

Édesapa

Édesanya

Kérdezett

Összesen

A VALLÁS FONTOSSÁGA
(átlag, 1: egyáltalán nem fontos, 10: nagyon fontos)

15-29 éves

Teljes lakosság
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8.2

8.1

8.3

7.1

9.0

Összesen

Kérdezett

Édesanya

Édesapa

Nagyszülők

A VALLÁS FONTOSSÁGA
(átlag, 1: egyáltalán nem fontos, 10: nagyon fontos)
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IV/1. AZ, HOGY MAGYARNAK SZÜLETTEM… 
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Természetes dolog

Hátrányt jelent (megfordítva)

Szégyennel tölt el
(megfordítva)

Előnyt jelent

Közömbös számomra

Büszkeséggel tölt el

Könnyíti az életemet

Összesen

AZ, HOGY MAGYARNAK SZÜLETTEM…
(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 4: teljesen egyetért)

15-29 éves

Teljes lakosság
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26 (p=0,005) – összesített változó 
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Összesen

Könnyíti az életemet

Büszkeséggel tölt el

Közömbös számomra

Előnyt jelent

Szégyennel tölt el (megfordítva)

Hátrányt jelent (megfordítva)

Természetes dolog

AZ, HOGY MAGYARNAK SZÜLETTEM…
(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 4: teljesen egyetért)
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IV/2. AHHOZ, HOGY VALAKI MAGYARNAK SZÁMÍTSON FONTOS, HOGY ... 
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1.8

2.7

3.5

3.7

3.2

2.4

3.7

3.0

3.1

2.9

Jól beszéljen magyarul

Történelmi Magyarországon
szülessen

Élete legnagyobb részében
magyarok között éljen

Magyarországon szülessen

Magyar szertartási nyelvű
egyházhoz tartozzon

Ismerje és/vagy szeresse a magyar
kultúrát

Magyarnak tartsa magát

Tisztelje a piros-fehér-zöld zászlót

Magyar állampolgár legyen

Magyar legyen az anyanyelve

Mindkét szülője magyar legyen

Legalább egyik szülője magyar
legyen

Összesen

AHHOZ, HOGY VALAKI MAGYARNAK 
SZÁMÍTSON FONTOS, HOGY ...

(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 4: teljesen egyetért)

15-29 éves

Teljes lakosság
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Összesen

Legalább egyik szülője magyar
legyen

Mindkét szülője magyar legyen

Magyar legyen az anyanyelve

Magyar állampolgár legyen

Tisztelje a piros-fehér-zöld zászlót

Magyarnak tartsa magát

Ismerje és/vagy szeresse a magyar
kultúrát

Magyar szertartási nyelvű
egyházhoz tartozzon

Magyarországon szülessen

Élete legnagyobb részében
magyarok között éljen

Történelmi Magyarországon
szülessen

Jól beszéljen magyarul

AHHOZ, HOGY VALAKI MAGYARNAK 
SZÁMÍTSON FONTOS, HOGY ...

(átlag, 1: egyáltalán nem ért egyet, 4: teljesen egyetért)
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IV/3. HÁROM, A MAGYARSÁGOT, A MAGYAR NEMZETET KÉPVISELŐ SZEMÉLY 

 
0%

1%

0%

6%

0%

1%

0%

0%

0%

13%

12%

7%

22%

16%

21%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

6%

6%

11%

15%
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Petrás János (Kárpátia Énekese)

Puskás Ferenc

Radnóti Miklós

Rákóczi Ferenc

Rubik Ernő

Szijjártó Péter

Szilágyi Áron Sportoló

Teller Ede

Varga Mihály

Széchenyi István

Szent István

I. Mátyás

Orbán Viktor

Kossuth Lajos

Petőfi Sándor

HÁROM, A MAGYARSÁGOT, A MAGYAR 
NEMZETET KÉPVISELŐ SZEMÉLY

(három említés összesítve)

15-29 éves

30 év fölött
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Orbán Viktor

Petőfi Sándor

Szent István

Széchenyi István

Mátyás király

Kossuth Lajos

Áder János

Rákóczi Ferenc

Kölcsey Ferenc

Irinyi János

József Attila

Ady Endre

Márai Sándor

Horthy Miklós

Morvai Krisztina

A MAGYARSÁGOT, A MAGYAR NEMZETET 
KÉPVISELŐ SZEMÉLY

(első említés)

Átány

Haraszti

Rimaszombat



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

IV/4. HÁROM, A MAGYAR TÖRTÉNELEM LEGKUDARCOSABB ESEMÉNYEIBŐL, KORSZAKAIBÓL 
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1944-es megszállás

A két világháború

I. Mátyás halála

Kommunizmus

Rákóczi szabadságharc

Doni katasztrófa

Holokauszt

Osztrák–Magyar Monarchia

1956.

I. világháború

II. világháború

Török hódoltság

Tatárjárás

Mohácsi csata

Trianon

HÁROM, A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
LEGKUDARCOSABB ESEMÉNYEIBŐL, 

KORSZAKAIBÓL
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30 év fölött
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2%

4%
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2%

2%

0%

2%

0%

0%

0%

Trianon

Mohácsi csata

Tatárjárás

1848-1849-es forradalom

1956.

I. világháború

Török hódoltság

Muhi csata

Világosi fegyverletétel

Rákóczi szabadságharc

1526.

A két világháború

1918-19. őszirózsás forradalom

Habsburg uralom

Trianon

A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
LEGKUDARCOSABB ESEMÉNYEI, 

KORSZAKAI
(első említés)
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IV/5. HÁROM, A MAGYAR TÖRTÉNELEM LEGDICSŐSÉGESEBB ESEMÉNYEIBŐL, KORSZAKAIBÓL 
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Pozsonyi csata

Reformkor

Szent István kora

Tatárjárás

Dualizmus

Rákóczi kor

Reformáció

Török kiűzése

1989.

Horthy korszak

Nándorfehérvári diadal

1848-1849-es forradalom

Államalapítás

Mátyás király kora

Honfoglalás

HÁROM, A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
LEGDICSŐSÉGESEBB ESEMÉNYEIBŐL, 

KORSZAKAIBÓL
(három említés összesítve)
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Honfoglalás

Államalapítás

1848-1849-es forradalom

Szent István kora

Nándorfehérvári diadal

Mátyás király kora

Rákóczi kor

Török kiűzése

Horthy korszak

Pozsonyi csata

Keresztény kultúra átvétele

Egri vár megvédése

1956.

1989.

Árpád-kor

A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
LEGDICSŐSÉGESEBB ESEMÉNYEI, 

KORSZAKAI
(első említés)
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IV/6. HÁROM, A MAGYAR REFORMÁTUSSÁG LEGKIEMELKEDŐBB SZEMÉLYEI KÖZÜL 
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Id. Hegedős Lóránt

Kölcsey Ferenc

Lórántffy Zsuzsanna

Szegedi Kis István

Szenn Péter

Szentgyörgyi Albert

Ulrich Zwingli

Dévai Bíró Mátyás

Szenci Molnár Albert

Tompa Mihály

Méliusz Juhász Péter

Luther Márton

Kálvin János

Károli Gáspár

Sztárai Mihály

HÁROM, A MAGYAR REFORMÁTUSSÁG 
LEGKIEMELKEDŐBB SZEMÉLYEI KÖZÜL

(három említés összesítve)
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Károli Gáspár

Kálvin János

Sztárai Mihály

Luther Márton

Tőkés László
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Méliusz Juhász Péter

Id. Hegedős Lóránt

Arany János

Tompa Mihály

Szenn Péter

Bolyai János

Cseri Kálmán

Dr. Bogárdi Szabó István

Heltai Gáspár

A MAGYAR REFORMÁTUSSÁG 
LEGKIEMELKEDŐBB SZEMÉLYEI
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IV/7. HÁROM, A MAGYAR KULTÚRA LEGKIEMELKEDŐBB SZEMÉLYEI KÖZÜL 
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József Attila

Karinthy Frigyes
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Tolnay Klári

Törőcsik Mari

Weöres Sándor

Arany János

Kodály Zoltán

Liszt Ferenc

Kölcsey Ferenc

Vörösmarty Mihály

Ady Endre

Bartók Béla

Petőfi Sándor

HÁROM, A MAGYAR KULTÚRA 
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Petőfi Sándor

Ady Endre
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Liszt Ferenc
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Kodály Zoltán

József Attila

Munkácsy Mihály
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Illyés Gyula
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IV/8. A CSALÁDBAN LEGGYAKRABBAN SZÓBA KERÜLŐ TÖRTÉNELMI VAGY VALLÁSI 
(BIBLIAI) ESEMÉNYEK 
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A két világháború
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Jézus feltámadása, húsvét

Jézus halála

Jézus kereszthalála

Reformáció

Húsvét

Pünkösd

Trianon

Jézus születése, karácsony

A CSALÁDBAN LEGGYAKRABBAN SZÓBA 
KERÜLŐ TÖRTÉNELMI VAGY VALLÁSI 

(BIBLIAI) ESEMÉNYEK
(három említés összesítve)
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Jézus születése, karácsony

Trianon

Reformáció

Húsvét

Noé

1956.

Keresztelő

II. világháború

1848-1849-es forradalom

Jézus kereszthalála

Jézus születése és élete

Ádám és Éva, bűnbeesés

Honfoglalás

A két világháború

Dávid és Góliát

A CSALÁDBAN LEGGYAKRABBAN SZÓBA 
KERÜLŐ TÖRTÉNELMI VAGY VALLÁSI 
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IV/9. A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉLŐ MAGYAROKRA JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 
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Segítőkész

Önző (megfordítva)
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Intelligens

Erőszakos (megfordítva)

Összesen

A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉLŐ 
MAGYAROKRA JELLEMZŐ 

TULAJDONSÁGOK
(átlag, 0: egyáltalán nem jellemző, 10: teljes mértékben jellemző)

15-29 éves

Teljes lakosság



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

33 

 

 

 

 

 
33 (p=0,001) – összesített változó 

4.7

7.3

6.1

7.0

6.4

6.7

6.3

5.7

6.2

5.5

6.4

5.9

7.0

6.8

5.4

7.1

7.5

7.0

6.8

7.8

6.9

7.1

6.8

6.5

6.2

7.3

6.9

8.0

5.3

6.9

7.0

7.0

6.5

7.1

7.6

5.9

7.2

6.5

5.8

6.9

5.9

7.8

Összesen

Erőszakos (megfordítva)

Intelligens

Lusta (megfordítva)

Önző (megfordítva)

Segítőkész

Tehetetlen (megfordítva)

Toleráns

Versenyszellemű

Összetartó

Öntelt (megfordítva)

Becsületes

Igénytelen (megfordítva)

Nemzeti érzelmű

A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉLŐ 
MAGYAROKRA JELLEMZŐ 

TULAJDONSÁGOK
(átlag, 0: egyáltalán nem jellemző, 10: teljes mértékben jellemző)

Átány

Haraszti

Rimaszombat



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

V. ÉLETMÓD 

V/1. MAGYARORSZÁGI TV CSATORNÁK NÉZETTSÉGE 
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TV, LiChi TV)
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History, Docu, Reality, Spectrum,

Nat. Geo Wild)

Filmcsatornák (Mozi+, HBO,
Film+)

Sportcsatornák (Sport 1, Digi
Sport, Eurosport)

Helyi, regionális TV

TV2

RTL Klub

ATV

HírTV

Köztévé (M1, Duna)

Összesen

MAGYARORSZÁGI TV CSATORNÁK 
NÉZETTSÉGE

(átlag, 1: nem nézem, 5: naponta nézem)
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Film+)
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V/2. A KÉRDEZETT CSALÁDJÁBAN, HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK, ILLETVE GENERÁCIÓK 
SZÁMA 
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A KÉRDEZETT CSALÁDJÁBAN, 
HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK 

SZÁMA
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Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

35 

 
35 (p=0,038) 

3.1

15%

33%

12%

18%

12%

8%

3%

0%

3.6

13%

21%

16%

24%

14%

0%

4%

8%

3.2

14%

31%

16%

14%

17%

9%

0%

0%

Átlag

1

2

3

4

5

6

7

8

A KÉRDEZETT CSALÁDJÁBAN, 
HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK 

SZÁMA

Átány

Haraszti

Rimaszombat



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

 

 

1%

1%

2%

18%

34%

44%

1%

1.9

0%

0%

0%

41%

45%

14%

0%

2.3

8

5

4

3

2

1

0

Átlag

A KÉRDEZETT CSALÁDJÁBAN, 
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V/3. EGYETÉRTÉS A CSALÁDDAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁSOKKAL 
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A vallás szerint élő családokban
többet olvasnak

A vallás szerint élő családokban
több gyermek születik

A vallás szerint élő családokban
ritkább a válás

A vallás szerint élő családok
boldogabbak,

kigyensúlyozottabbak

A vallás szerint élő családok
anyagilag jobb helyzetben vannak

A vallás szerint élő családok több
időt töltenek együtt

A vallás szerint élő családokban
kevesebb a veszekedés

A vallás szerint élő családok
összetartóbbak

Összesen

EGYETÉRTÉS A CSALÁDDAL KAPCSOLATOS 
MEGÁLLAPÍTÁSOKKAL
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Összesen

A vallás szerint élő családok
összetartóbbak

A vallás szerint élő családokban
kevesebb a veszekedés

A vallás szerint élő családok több
időt töltenek együtt

A vallás szerint élő családok
anyagilag jobb helyzetben vannak

A vallás szerint élő családok
boldogabbak,

kigyensúlyozottabbak

A vallás szerint élő családokban
ritkább a válás

A vallás szerint élő családokban
több gyermek születik

A vallás szerint élő családokban
többet olvasnak
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V/4. EGYETÉRTÉS A HELYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETTEL (KÖZÖSSÉGGEL) KAPCSOLATOS 
MEGÁLLAPÍTÁSOKKAL 
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nem csökkent
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mutatja, hogy egy évben hány
rendezvényt tud megszervezni
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pályázati és támogatási forrásokat
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mutatja, hogy a presbiterek között

vannak fiatalok is
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az egyház által szervezett egyéb
programokra

A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy tagjai közül hányan járnak

rendszeresen Istentiszteletre

A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy tagjai közül hányan

fizetnek egyházi adót

EGYETÉRTÉS A HELYI REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZETTEL (KÖZÖSSÉGGEL) 

KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁSOKKAL
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mutatja, hogy tagjai közül hányan
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A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy tagjai közül hányan járnak

rendszeresen Istentiszteletre

A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy tagjai közül hányan járnak

az egyház által szervezett egyéb
programokra

A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy a presbiterek között

vannak fiatalok is

A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy milyen mértékben tud
pályázati és támogatási forrásokat
megszerezni a közösség építésére

A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy egy évben hány
rendezvényt tud megszervezni

A református gyülekezet erejét az
mutatja, ha létszáma az elmúlt években

nem csökkent

A református gyülekezet erejét az
mutatja, hogy milyen állapotban van a

templom (kívül és belül), a templomkert
és a parókia épületegyüttese
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V/5. MUNKA VAGY TANULÁS MIATTI INGÁZÁS NAPI RENDSZERESSÉGGEL 
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27%
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19%

46%

Egyáltalán nem jellemző, hogy
más településre kell utaznom

A munkanapok csekély részében
(heti 1-2 nap) kell más

településre utaznom

A munkanapok többségében (heti
3-4 nap) másik településre kell

utaznom

Minden munkanapon (heti 5-6
nap) másik településre utazom

MUNKA VAGY TANULÁS MIATTI INGÁZÁS 
NAPI RENDSZERESSÉGGEL
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Minden munkanapon (heti 5-6
nap) másik településre utazom

A munkanapok többségében
(heti 3-4 nap) másik településre

kell utaznom

A munkanapok csekély
részében (heti 1-2 nap) kell más

településre utaznom

Egyáltalán nem jellemző, hogy
más településre kell utaznom

MUNKA VAGY TANULÁS MIATTI INGÁZÁS 
NAPI RENDSZERESSÉGGEL

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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V/6. MUNKA VAGY TANULMÁNYOK KÜLFÖLDÖN 

 37 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 
37 (p=0,002) 
38 (p=0,000) 

72%

28%

41%

59%

Nem

Igen

MUNKA VAGY TANULMÁNYOK 
KÜLFÖLDÖN

15-29 éves

30 év fölött

Átlagosan 44 hónapot

14%

86%

57%

43%

22%

78%

Igen

Nem

MUNKA VAGY TANULMÁNYOK 
KÜLFÖLDÖN

Átány

Haraszti

Rimaszombat

Átlagosan 66 hónapot 

Átlagosan 25 hónapot 

Átlagosan 64 hónapot 

Átlagosan 124 hónapot 
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V/7. MELYIK ORSZÁGBAN DOLGOZOTT VAGY TANULT?  

 
1%

7%

3%

1%

1%

7%

1%

1%

1%

3%

3%

5%

3%

0%

0%

0%

1%

8%

1%

14%

1%

36%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

4%

4%

4%

4%

8%

12%

12%

48%

Szlovénia

Szlovákia

Szerbia

Svájc

Románia

Oroszország

Olaszország

Macedónia

Dánia

Bosznia-Hercegovina

Belgium

Ausztria

Amerikai Egyesült Államok

Spanyolország

Málta

Lengyelország

Franciaország

Anglia

Csehország

Németország

Horvátország

Magyarország

MELYIK ORSZÁGBAN DOLGOZOTT VAGY 
TANULT?

15-29 éves

30 év fölött
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46%

12%

15%

0%

8%

0%

4%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

45%

20%

2%

0%

4%

0%

4%

0%

8%

0%

2%

0%

0%

0%

4%

4%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

18%

0%

9%

23%

5%

14%

5%

9%

0%

0%

5%

5%

5%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Magyarország

Németország

Anglia

Szlovákia

Oroszország

Csehország

Ausztria

Amerikai Egyesült Államok

Horvátország

Belgium

Franciaország

Dánia

Málta

Olaszország

Bosznia-Hercegovina

Szerbia

Lengyelország

Spanyol

Macedónia

Románia

Svájc

Szlovénia

MELYIK ORSZÁGBAN DOLGOZOTT VAGY 
TANULT?

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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V/8. MELYIK ORSZÁGBAN TANULNA VAGY DOLGOZNA A JÖVŐBEN? 

 
3%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

13%

0%

3%

2%

3%

3%

2%

5%

11%

39%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

8%

8%

24%

32%

Ausztrália

Ausztria

Írország

Japán

Kuba

Mexikó

Olaszország

Spanyolország

Anglia

Horvátország

Izrael

Kanada

Lengyelország

Svájc

Szlovákia

Csehország

Amerikai Egyesült Államok

Németország

Magyarország

MELYIK ORSZÁGBAN TANULNA VAGY 
DOLGOZNA A JÖVŐBEN?

15-29 éves

30 év fölött



Átányi Református Egyházközség 
3371 Átány, Templom út 2. 06-36/482-805 
3371atany@gmail.com 
www.vallaseskultura.hu   

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség - 3371 Átány, Templom út 2. 
„Vallás és kultúra a családokért - Nemzetközi kutatás a vallás és nemzeti  
identitás relációjának feltérképezésére, a közösség fejlesztésére” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00037 

    

 

 

 

 

27%

23%

2%

9%

2%

0%

0%

7%

2%

2%

5%

2%

2%

5%

5%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

37%

13%

27%

3%

10%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

0%

37%

4%

0%

4%

0%

11%

7%

4%

7%

7%

4%

4%

0%

0%

0%

4%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

Magyarország

Németország

Horvátország

Amerikai Egyesült Államok

Mexikó

Csehország

Svájc

Ausztria

Kanada

Szlovákia

Anglia

Olaszország

Ausztrália

Dominikai Köztársaság

Lengyelország

Írország

Izrael

Kuba

Japán

Dubaj

Hawaii

Spanyol

MELYIK ORSZÁGBAN TANULNA VAGY 
DOLGOZNA A JÖVŐBEN?

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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VI. ÉRTÉKREND ÉS VÉLEMÉNY 

VI/1. KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGÍTÉLÉSE 

 
1.17

1.13

1.12

1.18

1.19

1.22

1.22

1.38

1.20

1.33

1.48

1.41

1.44

1.49

2.21

2.15

1.87

2.33

1.87

1.94

2.14

1.54

1.18

1.21

1.25

1.25

1.25

1.32

1.46

1.50

1.57

1.63

1.71

1.71

1.86

2.00

2.36

2.46

2.46

2.54

2.57

2.89

3.00

1.87

Házastárssal szembeni erőszakos viselkedés

Gyermek rendszeres érzelmi vagy lelki…

Kábítószer-fogyasztás

Lopás

Gyermekkel szembeni rendszeres testi fenyítés

Állatkínzás

Közpénz eltulajdonítása, korrupció

Újszülöttről való lemondás

Rendszeres, nagymértékű alkoholfogyasztás

Adócsalás

Félrelépés, házasságtörés

Megvesztegetés

Prostitúció

Szerencsejáték-szenvedély

Halálbüntetés

Abortusz – művi terhesség-megszakítás

Homoszexualitás

Válás

Bliccelés

Káromkodás

Pletykálás

Összesen

KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGEK 
MEGÍTÉLÉSE

(átlag, 1: elítélendő, 5: nem ítélendő el)

15-29 éves

30 év fölött
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1.6

2.6

2.2

2.8

2.2

2.0

1.8

1.9

1.5

1.6

1.4

1.4

1.5

1.3

1.2

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.5

1.9

1.9

1.9

2.0

1.8

1.6

1.8

1.6

1.4

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

1.5

2.6

2.4

1.8

2.3

2.1

2.4

2.0

1.3

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

Összesen

Válás

Abortusz – művi terhesség-megszakítás

Halálbüntetés

Pletykálás

Káromkodás

Homoszexualitás

Bliccelés

Szerencsejáték-szenvedély

Félrelépés, házasságtörés

Prostitúció

Megvesztegetés

Újszülöttről való lemondás

Adócsalás

Közpénz eltulajdonítása, korrupció

Állatkínzás

Rendszeres, nagymértékű
alkoholfogyasztás

Lopás

gyermekkel szembeni rendszeres testi
fenyítés

Házastárssal szembeni erőszakos
viselkedés

Gyermek rendszeres érzelmi vagy lelki
bántalmazása

Kábítószer-fogyasztás

KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGEK 
MEGÍTÉLÉSE

(átlag, 1: elítélendő, 5: nem ítélendő el)

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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VI/2. HITVALLÁS 

 
1.45

1.61

1.52

1.69

2.05

1.63

1.64

2.01

1.89

1.99

2.01

2.20

2.81

3.02

2.50

3.07

3.13

3.59

2.22

2.71

1.74

1.50

1.58

1.59

1.63

1.64

1.81

1.85

1.96

2.07

2.19

2.19

2.41

2.63

2.74

2.85

2.96

3.04

3.56

2.22

2.66

1.81

Jóslás

Táltos, sámán

Horoszkóp

Lélekvándorlás

Szeplőtelen fogantatás

UFO (földönkívüliek)

Kabala, talizmán

Turul madár

Ördög

Agykontroll

Telepátia

Pokol

Halál utáni élet

Feltámadás

Csodák

Menyország

Szentháromság

Isten

Összesen

Összesen - vallás

Összesen - egyéb

HITVALLÁS
(átlag, 1: egyáltalán nem hisz benne, 4: teljes mértékben hisz benne)

15-29 éves

30 év fölött
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39 (p=0,016) – összesített változó 
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3.4

2.8

2.9

2.6

2.5

2.3

2.1

1.8

1.9

2.1

1.9

1.9

1.8

1.6

1.7

1.7

1.6

1.6

2.1

3.7

3.3

3.1

3.3

3.0

2.5

2.1

1.9

1.9

1.8

1.9

1.8

1.5

1.5

1.5

1.4

1.3

1.2

2.4

3.7

3.4

3.2

3.2

3.0

2.8

2.5

2.6

2.3

2.2

2.2

2.2

1.8

1.9

1.7

1.7

1.7

1.6

Összesen

Isten

Szentháromság

Menyország

Feltámadás

Halál utáni élet

Csodák

Pokol

Szeplőtelen fogantatás

Telepátia

Turul madár

Agykontroll

Ördög

Lélekvándorlás

Kabala, talizmán

UFO (földönkívüliek)

Táltos, sámán

Horoszkóp

Jóslás

HITVALLÁS
(átlag, 1: egyáltalán nem hisz benne, 4: teljes mértékben hisz benne)

Átány

Haraszti

Rimaszombat
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Statisztikai elemzés 

Az elemzések során a vizsgált csoportok közötti különbségeket általános lineáris modellel 
(GLM) vizsgáltam. Szignifikancia szintként a p<0,050-ot választottam.  

 Nem és vallás 

I/2. Neme 

III/8. Összességében mennyire fontos Önnek a vallás a mindennapi életében? 
III/9, Édesanyja életében mennyire tölt(ött) be fontos szerepet a vallás? 
III/10. Édesapja életében mennyire tölt(ött) be fontos szerepet a vallás? 
III/11. Nagyszülei életében mennyire tölt(ött) be fontos szerepet a vallás? 

  
A vallás fontossága a mindennapi életben 

 (1: kevésbé fontos - 10: inkább fontos) 

Nem átlag szórás 

férfi 7,3 1,9 

nő 7,9 2,1 

összesen 7,7 2,0 

A vallás fontosságának megélése a mindennapokban összpontszáma (tartomány: 1-10: inkább 

fontos) szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,026) különbözött a nemek 
(férfi, nő) alapján; a férfiak szignifikánsan alacsonyabb értéket értek el az átlagos (±SD) a 
vallás fontosságának összpontszámát illetően (7,3±1,9) nőkhöz (7,9±2,1) képest.  

 Legmagasabb iskolai végzettség és vallás 

I/4. Mi az Ön és szülei/nevelőszülei legmagasabb iskolai végzettsége? 

III/1. Az alábbi kijelentések közül, melyekkel tud azonosulni és mennyire? 
III/8. Összességében mennyire fontos Önnek a vallás a mindennapi életében? 
VI/1. Az alábbi tevékenységeket Ön mennyire ítéli el? 
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Végzettség 

(1: befejezett általános iskola -  
10: egyetemi végzettségnél magasabb) 

  átlag szórás 

Vallásosság      

kevésbé vallásos 6,5 2,2 

inkább vallásos 5,5 2,3 

összesen 6,0 2,3 

A vallás fontossága a mindennapi életben     

kevésbé fontos  6,4 2,2 

inkább fontos 5,3 2,2 

összesen 5,9 2,3 

Különböző tevékenységek megítélése     

elítélendő 5,2 2,3 

nem ítélendő el 6,7 2,0 

összesen 5,9 2,3 

A végzettség összpontszáma (tartomány: 1-10: egyetemi végzettségnél magasabb) 

szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,003; p<0,001; p<0,000) különbözött a 
vallásosság (kevésbé vallásos, inkább vallásos), a vallásosság megélése (a vallás nem része a 
mindennapjainak, a vallás élete része), illetve az ítélkezés (elítélendő, nem ítélendő el) 
alapján. A kevésbé vallásosak szignifikánsan magasabb értéket értek el az átlagos (±SD) 
végzettség összpontszámát illetően (6,5±2,2) a kimondottan vallásosakhoz (5,5±2,3) képest. 
A vallást minden nap megélők szignifikánsan alacsonyabb értéket értek el az átlagos (±SD) 
végzettség összpontszámát illetően (5,3±2,2) a vallást nem életük szerves részének tartókhoz 
(6,4±2,2) képest. Továbbá a felsorolt tevékenységeket inkább elítélők szignifikánsan 
alacsonyabb értéket értek el az átlagos (±SD) végzettség összpontszámát illetően (5,2±2,3) a 
kevésbé ítélkezőkhöz (6,7±2,0) képest. 

VI/2. Most egy felsorolás fog következni, kérem, mondja, hogy hisz-e Ön a következőkben? 

  
Hit - vallásos fogalmak  

(1: egyáltalán nem hisz benne -  
4: teljes mértékben hisz benne) 

Hit - természetfeletti fogalmak  
(1: egyáltalán nem hisz benne -  
4: teljes mértékben hisz benne) 

  átlag szórás átlag szórás 

Végzettség   

alacsony 2,5 0,8 1,5 0,5 

magas 2,8 0,8 1,9 0,5 

összesen 2,7 0,8 1,7 0,6 

A hit (vallásos illetve természetfeletti fogalmakban) összpontszáma (tartomány: 1-4: teljes 

mértékben hisz benne) szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,008; p<0,000) 
különbözött a végzettség (alacsony, magas) alapján; a magasabb végzettséggel rendelkezők 
szignifikánsan magasabb értéket értek el az átlagos (±SD) hit (mind a vallásos, mind a 
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természetfeletti fogalmakban) összpontszámát illetően (2,8±0,8; 1,9±0,5) az alacsonyabb 
végzettségűekhez (2,5±0,8; 1,5±0,5) képest. 

 Gyermekek száma és vallás 

I/11. Hány gyermeke született Önnek? 

VI/1. Az alábbi tevékenységeket Ön mennyire ítéli el? 

III/8. Összességében mennyire fontos Önnek a vallás a mindennapi életében? 
III/9, Édesanyja életében mennyire tölt(ött) be fontos szerepet a vallás? 
III/10. Édesapja életében mennyire tölt(ött) be fontos szerepet a vallás? 
III/11. Nagyszülei életében mennyire tölt(ött) be fontos szerepet a vallás? 

  
Különböző tevékenységek megítélése 

(1: elítélendő - 5: nem ítélendő el) 
A vallás fontossága a mindennapi életben 

 (1: kevésbé fontos - 10: inkább fontos) 

  átlag szórás átlag szórás 

Gyermek(ek)   

nincs 1,7 0,6 7,0 1,9 

van 1,5 0,6 7,8 2,1 

összesen 1,5 0,6 7,6 2,1 

A különböző tevékenységek megítélése, illetve a vallás fontosságának megélése a 
mindennapokban összpontszáma (tartomány: 1-5: nem ítélendő el; 1-10: inkább fontos) 

szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,035; p<0,045) különbözött a 
gyermekek megléte alapján (nincs, van) alapján; a gyermekesek szignifikánsan alacsonyabb 
értéket értek el az átlagos (±SD) ítélkezés összpontszámát illetően (1,5±0,6) a 
gyermektelenekhez (1,7±0,6) képest; illetve szignifikánsan magasabb értéket értek el az 
átlagos (±SD) vallás megélése a mindennapokban összpontszámát illetően (7,8±2,1) a 
gyermektelenekhez (7,0±1,9) hasonlítva. 

 Az egyház, mint közösség 

II/3. Mennyire ért egyet a következő megállapításokkal, a településen működő református 
egyház közösségszervező szerepéről?  

III/7. Kérem, mondja meg, hogy mennyire tartja fontosnak az egyházi szertartást az 
alábbiaknál  

  
A településen működő református egyház 

közösségszervező szerepe  
(1,3: kevésbé fontos - 7,7: inkább fontos) 

Az egyházi szertartás fontossága  
(keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés) 

átlag szórás 

kevésbé vallásos 3,1 0,5 

inkább vallásos 3,4 0,6 

összesen 3,3 0,6 
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A református egyház közösségszervező szerepének összpontszáma (tartomány: 1,33-7,67: 

inkább fontos) szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,001) különbözött az 
egyházi szertartásokat értékelő besorolás (az egyházi szertartásokat kevésbé tartja fontosnak, 
az egyházi szertartásokat fontosnak tartja) alapján; a szertartásokat kevésbé fontosnak tartók 
szignifikánsan alacsonyabb értéket értek el az átlagos (±SD) közösségszervező index 
összpontszámát illetően (3,1±0,5) a szertartásokat fontosnak tartókhoz (3,4±0,6) képest.  

 A vallás megélése egyénként és a gyülekezet tagjaként 

V/4. Mennyire ért egyet a helyi református gyülekezettel (közösséggel) kapcsolatos következő 
megállapításokkal?  

III/1. Az alábbi kijelentések közül, melyekkel tud azonosulni és mennyire?  

  
A helyi református gyülekezet (közösség) 

erejének indikátora  
(1: kevés kritérium - 5: sok kritérium) 

Vallásosság átlag szórás 

kevésbé vallásos 2,7 0,5 

inkább vallásos 3,1 0,7 

összesen 2,9 0,6 

A református gyülekezet erejének összpontszáma (tartomány: 1-5: sok kritérium) 

szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,000) különbözött a vallásosság 
megélése (a vallás nem része a mindennapjainak, a vallás élete része) alapján; a kevésbé 
vallásosak szignifikánsan alacsonyabb értéket értek el az átlagos (±SD) egyházi közösség 
index összpontszámát illetően (2,7±0,5) a vallást életük szerves részének tartókhoz (3,1±0,7) 
képest.  

 A vallás megélése és a biblia forgatása 

III/3. Milyen gyakran olvas Ön Bibliát? 

III/1. Az alábbi kijelentések közül, melyekkel tud azonosulni és mennyire? 

  
Bibliaolvasás gyakorisága  

(1: gyakran - 11: soha) 

Vallásosság átlag szórás 

kevésbé vallásos 8,3 2,8 

inkább vallásos 5,4 3,3 

összesen 7,0 3,4 

A bibliaolvasás gyakoriságának összpontszáma (tartomány: 1-11: soha) szignifikánsan 

(általános lineáris modell  GLM, p<0,000) különbözött a vallásosság megélése (a vallás nem 
része a mindennapjainak, a vallás élete része) alapján; a kevésbé vallásosak szignifikánsan 
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magasabb értéket értek el az átlagos (±SD) egyházi közösség index összpontszámát illetően 
(8,3±2,8) a vallást életük szerves részének tartókhoz (5,4±3,3) képest.  

 A vallásosság egyénileg és családként – az imádkozás és a templomba járás gyakorisága  

III/8. Összességében mennyire fontos Önnek a vallás a mindennapi életében? 

III/5. Milyen rendszerességgel szokott Ön imádkozni? 

  
A vallás fontossága a mindennapi életben 

(1: kevésbé fontos - 10: inkább fontos) 

Imádkozás gyakorisága átlag szórás 

gyakran 9,0 1,5 

ritkán 5,4 2,2 

összesen 7,9 2,4 

A vallás fontosságának megélése a mindennapokban összpontszáma (tartomány: 1-10: inkább 

fontos) szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,000) különbözött az imádkozás 
gyakorisága (gyakran imádkozik, ritkán imádkozik) alapján; a naponta imádkozók 
szignifikánsan magasabb értéket értek el az átlagos (±SD) a vallás fontosságának 
összpontszámát illetően (9,0±1,5) a ritkán imádkozókhoz (5,4±2,2) képest.  

III/8. Összességében mennyire fontos Önnek a vallás a mindennapi életében? 

III/6. Milyen rendszeresen jár Ön templomba? 

  
A vallás fontossága a mindennapi életben 

(1: kevésbé fontos - 10: inkább fontos) 

Templomba járás gyakorisága átlag szórás 

gyakran 9,2 1,6 

ritkán 6,3 2,4 

összesen 7,8 2,5 

A vallás fontosságának megélése a mindennapokban összpontszáma (tartomány: 1-10: inkább 

fontos) szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,000) különbözött a templomba 
járás gyakorisága (gyakran jár templomba, ritkán jár templomba) alapján; a templomba 
naponta járók szignifikánsan magasabb értéket értek el az átlagos (±SD) vallás fontosságának 
összpontszámát illetően (9,2±1,6) a templomba ritkán járókhoz (6,3±2,4) képest.  

V/3. Mennyire ért egyet a családdal kapcsolatos következő megállapításokkal? 

III/5. Milyen rendszerességgel szokott Ön imádkozni? 

  
A vallás szerint élő családok előnyei 

(1: nem ért egyet - 4: egyetért) 
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Imádkozás gyakorisága átlag szórás 

gyakran 3,0 0,6 

ritkán 2,5 0,7 

összesen 2,8 0,7 

A vallásos családi élet összpontszáma (tartomány: 1-4: egyetért) szignifikánsan (általános 

lineáris modell  GLM, p<0,000) különbözött az imádkozás gyakorisága (gyakran imádkozik, 
ritkán imádkozik) alapján; a naponta imádkozók szignifikánsan magasabb értéket értek el az 
átlagos (±SD) vallásos családi élet összpontszámát illetően (3,0±0,6) a bibliát ritkán 
olvasókhoz (2,5±0,7) képest.  

V/3. Mennyire ért egyet a családdal kapcsolatos következő megállapításokkal? 

III/6. Milyen rendszeresen jár Ön templomba? 

  
A vallás szerint élő családok előnyei 

(1: nem ért egyet - 4: egyetért) 

Templomba járás gyakorisága átlag szórás 

gyakran 3,1 0,7 

ritkán 2,6 0,6 

összesen 2,8 0,7 

A vallásos családi élet összpontszáma (tartomány: 1-4: egyetért) szignifikánsan (általános 

lineáris modell  GLM, p<0,000) különbözött a templomba járás gyakorisága (gyakran jár 
templomba, ritkán jár templomba) alapján; a templomba naponta járók szignifikánsan 
magasabb értéket értek el az átlagos (±SD) vallásos családi élet összpontszámát illetően 
(3,1±0,7) a templomba ritkán járókhoz (2,6±0,6) képest.  

III/8. Összességében mennyire fontos Önnek a vallás a mindennapi életében? 

V/3. Mennyire ért egyet a családdal kapcsolatos következő megállapításokkal? 

  
A vallás fontossága a mindennapi életben 

(1: kevésbé fontos - 10: inkább fontos) 

A vallás szerint élő családok előnyei átlag szórás 

kevés 6,9 2,5 

sok 8,8 1,8 

összesen 7,8 2,4 

A vallás fontosságának megélése a mindennapokban összpontszáma (tartomány: 1-10: inkább 

fontos) szignifikánsan (általános lineáris modell  GLM, p<0,000) különbözött a vallásos 
családi élet előnyei (kevés, sok) alapján; a vallásos családi életet fontosnak tartók 
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szignifikánsan magasabb értéket értek el az átlagos (±SD) vallás fontosságának 
összpontszámát illetően (8,8±1,8) a vallás szerinti családvezetést kevésbé üdvösnek tartókhoz 
(6,9±2,5) képest.  
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Útmutató a vallásos értékrend méréséhez a falun belül, a különböző felekezetekhez 

tartozó egyének között 

 

A vallásosság és az egyházi (közösségi) hovatartozás elválaszthatatlan egymástól. Ezt jól 
bizonyítják mindazok az ünnepek, amelyek az élet nagy fordulóihoz kötődnek; továbbá a 
naptári év ünnepei, amelyek nemcsak egyházi ünnepek, de a népi kultúra szerves tartozékai is. 
A vallásosság, mint belső élmény és lelki élet természetszerűen különbözik az egyházhoz való 
ragaszkodástól, és a kisebbségi létben nemzetiségi hovatartozás kifejezője is (lehet – BJ). 
Manapság az élet fordulóihoz fűződő egyházi-vallási gyakorlat gyakran folklorizálódott, új 
értelmet nyert, s bár feltétlenül értékrendi szerepet tölt be, nem feltétlenül vallásosságot jelent, 
hanem együvé tartozást, a hagyományok ösztönös megőrzését. (Az elmúlt három évtizedben 
még bonyolultabbá vált a hagyományhoz való viszony. Az nem minden esetben a helyi 
közösség folyamatosan fenntartott, továbbélő hagyománya, hanem sok esetben kitalált, 
felélesztett vagy újjáélesztett hagyomány, melyet nem ritkán a közösségbe újonnan beköltözők, 
esetleg a média alapozott meg. - BJ) Márpedig kutatásunk nem formális egyházi hovatartozás, 
hanem a vallásosság értékrendi szerepét vizsgálja egyéni, családi és közösségi létünkben. 

 

Általános megállapítások 

Az egyes falvakon belül minden vallási csoportosulást egyforma gondossággal kell felmérni. 
Mivel a lelki, vallási kérdések vizsgálatában nem hagyatkozhatunk csupán az „igen” és „nem” 
válaszokra, továbbá lehetetlen az egész falut (közösséget – BJ) a maga teljességében felmérni, 
fontos az egyes vallási csoportokon belül kiválasztani a reprezentatív alanyokat, tehát: 

 bizonyos számú öreg férfit és nőt, 

 bizonyos számú középkorú férfit és nőt, 

 bizonyos számú fiatal fiút és lányt.  

(A legfiatalabb korcsoport felmérésében, igazodva a nemzetközi ifjúságkutatási gyakorlathoz, 
a 15 és 29 éves kor közötti korosztályt érdemes kiválasztani. A 15 évesnél fiatalabbak 
gyermekek, akik még nem rendelkeznek kiforrott értékrenddel, elsősorban szüleik 
értékválasztásaitól függnek, önálló döntéseket csak korlátozottan hoznak, a kérdések egy 
részére nem tudnak érdemben válaszolni. A középkor és az időskor határa már nem ennyire 
egyértelmű. Ezt érdemes a közösség összetételéhez, korszerkezetéhez is igazítani. Az öregkor 
kezdete lehet a 2022-ben életbe lépő öregségi nyugdíjkorhatár, a 65 év, de lehet a 
médiafogyasztási kutatásoknál alkalmazott 50 év is. Ez esetben a középkorúakat a 30–49 
évesek teszik ki. – BJ) 

                                                           

 Az eredeti tanulmány (Nagy Olga: Útmutató a vallásos értékrend méréséhez egy falun belül, a különböző 
felekezetekhez tartozó egyének között. In: S. Lackovits E. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. 
Veszprém, 1991, VEAB Néprajzi Munkabizottsága – Caritas Transsylvania, 231–242.) immár közel három 
évtizede, a Kelet-Közép Európai rendszerváltások idején készült. Úgy gondoltuk, érdemes frissítve, aktualizálva 
újraközölni a szöveget, mely kiváló alapot adhat arra, ha egy közösségi (vallási vagy világi) vezető, fel szeretné 
mérni a közössége vallásosságát, értékrendjét. Az eredeti szövegbe szúrt új megjegyzéseket zárójelben, kurzív 
betűkkel, a szerző monogramjával adjuk meg. 
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A férfiak és nők szerinti felmérés azért fontos, mert így a másfajta lelki beállítottság (a férfi 
racionálisabb, a nő érzelmibb és ösztönösebb), másfajta gondolkodásmód, az egész lelki 
beállítottság számba jön a vallásossággal kapcsolatosan. Az öregek és középkorúak, valamit 
fiatalok esetében lemérhetjük azt, hogy az azonos mai hatások hogyan asszimilálódnak. E 
felmérésében a közösségek szerepe közvetve, mint társadalmi, társadalomlélektani háttér 
szerepel; vizsgálatunk elsősorban arra irányul, hogy a vallásosságot, az egyes egyének 
életvitelében, erkölcsében, a személyiség egész alakulásában figyeljük meg. Természetesen a 
vallási közömbösség felmérése is épp olyan fontos, mint a fentebb elmondottak. Az egyházi 
hovatartozás fontossága, mint társadalomlélektani háttér még jobban kiderül azáltal, hogy az 
egyéneket egyforma arányban választjuk ki az egyes felekezetek tagjai közül (pl. római 
katolikus, református, adventista stb.) Ha ezen túl általánosnak tűnik, akkor ajánlatos 
felekezeti felmérést végezni és utána összevetni az adatokat, eredményeket. A mintavételnél 
külön-külön számba kell venni a faluban valamelyik egyházon, felekezeten belüli mozgalom 
tagjait is, azokat, akik külön csoportot alkotnak, anélkül, hogy az egyházból kitértek volna (pl. 
az „ébredő keresztények”, CE, a neoprotestánsoknál a reformista irányzatokat). (Nem 
feltétlenül csak vegyes felekezetű, lokális közösségekben lehet elvégezni a felmérését. 
Ugyanúgy használható az útmutató homogén felekezeti közösségek vallásosságának mérésére 
is. Ebben az esetben a nemek, a korcsoportok különbsége vagy más, eltérő társadalmi 
változók alapján lehet a válaszokat értelmezni. – BJ) Az egyes kérdéseket mindig belülről kell 
megközelíteni, azok oldaláról, akiket vizsgálunk. Semmiképpen sem kívülről, racionális, 
logikus stb. belemagyarázással, hozzáállással. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert 
gyakran találkozunk olyan jelenségekkel, melyeket például református szemmel nézve 
„baboná”-nak lehetne tekinteni: (Például református hívek nehéz helyzetben katolikus vagy 
görögkeleti papokhoz fordulnak misemondásért, böjtölnek stb.) Mivel azonban az illető 
számára, aki ilyesmihez folyamodik ez vallási élmény, s nem „fekete mágia”, el kell 
fogadnunk úgy is, mint a csoporton belüli, olyan megnyilvánulást, melyet egy szélsőséges 
helyzet teremt; s még akkor is vallási jelenség, ha csak szórványosan fordul elő. 

 

Vizsgálandó témakörök: 

A) TÁRSADALMI HÁTTÉR 

Ahhoz, hogy az egyes falvakon belül megvizsgálhassuk a különböző vallási felekezetekben, 
ill. csoportokban a hívek vallásosságát, ennek mibenlétét; a vallás integráló szerepét 
életünkben stb. szükséges az, hogy felmérjük az illető alanyok társadalmi-gazdasági helyzetét, 
mert csak így derül ki az, hogy az egyes emberek és csoportok vallásos életében az anyagi 
javak, az életmód és életforma milyen szerepet játszik. Továbbá csak így derül ki, hogy 
napjainkban a valláshoz való kötődésnek nem elsősorban, sőt talán nem is az anyagi tényezők 
az elsőrendű okai. Gondoljunk például a két világháború közötti időre, amikor a szekták 
terjedése egyenes arányban volt a földnélküliséggel pl. Magyarországon. Ez esetben a szekták 
terjedésének elsőrendű oka a társadalmi és gazdasági kompenzáció, társadalmi 
kisemmizettség volt. Manapság azonban másféle – erősen lélektani tényezők kerülnek 
felszínre, mind a valláshoz való erőteljesebb kötödés, mind pedig az egyházból való 
kiszakadás esetében, mégpedig annak a kollektív traumának hatására, amit a parasztság pl. 
kollektivizálással, a gyökeresen új életforma bevezetésével, a parasztság hagyományos 
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kultúrájának erőszakos fölszámolásával elszenvedett. Az okok között meg kell keresni a 
gazdasági és lelki élet változásainak, alakulásaink hatását a vallásosságra, vagy annak 
gyakorlására. Kisközösségi kapcsolatok érdekváltozásai: pl. adventizmusban igen erős az 
anyagi érdekeltség, mert a szombat miatt kisvállalkozásokat alapítanak. Illyés Endre 
vizsgálata a harmincas években kellőképpen illusztrálta azt a tényt, hogy a földműves ember, 
akinek telke, háza egészséges célkitűzései voltak, munkájában megtalálta lelki egyensúlyát, 
de vallásilag közömbös volt. A falusiak most ennek egyrészt a fordítottját élik át: az anyagi 
jóléttel együtt járó értékvesztés; másfelől talán éppen a magára maradottsággal együttjáró 
befelé fordulással magyarázható az élménykereszténység iránti érdeklődés. 
A megkérdezettek jelenlegi társadalmi helyzetét épp úgy meg kell vizsgálni, mint a múltbéli 
helyzetét. (Azt az állapotot, amely megszűnt számára, ill. azt a változást, amelyen átment, pl. 
munkás volt, de hazatért falura, mert ezt jövedelmezőbbnek találta.) 

I. Mielőtt az egyének vizsgálatára rátérnék, gondosan le kell írnunk annak a csoportnak 
a helyzetét, melyből az egyes alanyokat kiválasztjuk. Azaz: 

1. Pontos felmérést kell végeznünk a régi, közelmúltbeli és jelenlegi állapotokat 
egybevetve azzal kapcsolatosan, hogy az egyes csoportokon belül: 

1. hány család alkotja az illető csoportot (kiscsalád, nagycsalád, családtagok 
foglalkozása, ki van a hierarchia élén?) 

2. apa és anya munkája, munkahelye 
3. hány gyermek van a családod belül? (a gyermek életkora és munkahelye) 
4. szektás (kisegyházas – BJ) esetében: mikor vált ki a (történelmi egyházi – BJ) 

felekezetből? 
5. az egész család, vagy csak bizonyos tagjai váltak ki volt egyházukból vagy vesz részt 

pietista mozgalmakban? 
6. volt-e konfliktus emiatt a családban? 
II. Amikor az alanyokat kiválasztjuk, arra is tekintettel kell lenniük, hogy ezek arányosan 

képviseljék a falu (ezt követően mindenhol: általában közösség – BJ) társadalmi helyzetét. 
Eszerint a kiválasztottak között legyenek otthon dolgozó és legyenek idegenben dolgozó, 
ingázó munkások; termelőszövetkezeti tagok, de szabadfoglalkozásúak is. E felmérés 
elsősorban a falusi és főleg a parasztemberek vallásosságának vizsgálata. Nem veszi 
figyelembe a városi értelmiségiek véleményét, akik nem a falut képviselik. Szerepüket 
azonban fontos számba venni: (pl. tanítók, akik gyermekeiket tiltották a vallásórától; vagy 
lelkészek, akik viszont híveik vallásos gondolkozásának megőrzésére törekedtek stb.) (Az itt 
közölt társadalmi kategóriák egy korábbi korszak állapotát tükrözik. Ma arra kell törekedni, 
hogy lehetőleg a közösség egésze helyet kapjon a kutatásban, amelynek az értelmiség is 
részese. Nem csak paraszti gyökerekkel bíró falun, hanem a városban is megvalósítható a 
felmérés. Továbbmenve, nem csak lokális, hanem akár online közösségek vallásosságának 
mérésére is lehetőség nyílik. – BJ)  

A megkérdezett egyénekkel kapcsolatosan pontosan rögzíteni kell a következő adatokat: 
1. a családi állapota (nős, nőtlen, elvált stb. – mikor, miért?) 
2. foglalkozása: (ingázó, otthon dolgozó, földműves, kétlaki stb.) 
3. hány gyermeke van? 
4. életvitelében modern vagy konzervatív? (pl. olvas-e újságot, hallgat-e rádiót, jár-e 

moziba, színházba stb.) (Helyesebb manapság, ehelyett a médiafogyasztásra utaló 
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kérdést feltenni. A hagyományos formák, mint színház vagy mozi mellett a digitális 
technológia kiemelt fontosságú lehet. Pl. milyen gyakran néz televíziót, melyik 
csatornát nézi a legtöbbet, van-e okostelefonja, ha igen, mire használja elsősorban, 
van-e szélessávú internete, milyen gyakran van fenn a világhálón, mire használja, 
milyen közösségi oldalakon van fenn/ hol aktív ezek közül. – BJ) 

5. Anyagi helyzete: van-e autója, épít-e házat, van-e nyaralója stb.? (Itt fel lehet tenni a 
kérdést, hogy saját maga hogyan értékelni önmaga /családja/ anyagi helyzetét: 
nagyon szegény, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, jómódú. – BJ) 

6. Hogyan viszonyul a polgáriasodáshoz? (Ezt a kérdést el lehet hagyni, mert ma mást 
/vagy semmit sem/ jelent a megkérdezetteknek. – BJ) 

7. Vesz-e könyveket, milyen könyvet olvas? 
8. Milyen szórakozásai vannak? (Jár-e táncba, bálra, lakodalmakba?) Van-e szabadidős 

tevékenysége? 
9. Hogyan viszonyul ahhoz a versengéshez, amely társadalmi státuszszimbólumot jelent? 

(Lakodalmi ajándékozás, a névnapok, születésnapok, keresztelők bőséges 
megünneplése, díszes sírok, kripták, kerítések állítása stb.) 

 

B) VALLÁSOS TUDAT 

Ebben a témakörben próbáljuk meg kifürkészni a következőket: 

 milyen vallásos ismeretei, tudása van, mely saját felekezetének tanításaihoz, 
dogmáihoz kapcsolódik? 

 van-e egyáltalán ilyen tudása és általános-e vagy sem ez a tudás? 

 van-e különbség e tekintetben férfiak és nők, fiatalok és öregek, a vallásilag 
közömbös, illetve vallásos emberek között? 

 milyen formában jelentkezik az egyházi, teológiai tudás; ill. hogyan folklorizálódott  
bizonyos kérdésekben? (Az utóbbi alkérdést, az értelmezés nehézsége miatt el lehet 
hagyni. – BJ) 

A vallásos ismeretek és tudat kutatására érdemes a Hiszekegy (Apostoli hitvallás) tételeit 
kikérdezni. Itt is, mint minden témakörben, vegyük rá az adatközlőket, hogy álláspontjukat 
megmagyarázzák, kommentálják, példákkal fejtsék ki. 

 

I. Mit tud a Bibliáról? 

 Mi a Biblia, egy könyv vagy Isten igéje? Vajon kik írták, milyen nyelven? Miről szól? 
(Fontos, hogy megfogalmazza a B. üzenetét, tartalmát, mert ebből a könyvhöz való viszonya 
is nyilvánvalóvá lesz. Milyen történetekre emlékszik, melyik a kedvenc története? Ezeket 
jegyezzük le szóról szóra, állapítsuk meg, hogyan folklorizálódtak.) (A szóról szóra történő 
lejegyzés elhagyható, hisz a folklorizálódás kérdése elsősorban a néprajzi kutatást érintő 
probléma. – BJ) Tud-e kívülről idézeteket, aranymondásokat? 

 Mi a véleménye a teremtés bibliai történetéről? Hogyan értelmezendő a 6 nap alatti 
teremtés? Jelképesen vagy szó szerint? 
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 Melyik könyvet szereti és ismeri jobban: az Ószövetséget, vagy az újat? Hogyan 
értelmezendők a bibliai csodatételek, Jézus csodái. Igazak-e, vagy csak jelképesek? 

 Ádám és Éva, mint ősszülők, bűnbeesés, kiűzetés a paradicsomból, Kain és Ábel 
története. Igazak-e vagy nem? 

 Hogyan egyeztethetők össze ezek azzal, amit a különböző ismeretterjesztő előadások 
alkalmával hallott? 

 Melyik példabeszédet, bibliai igét, krisztusi példázatot tartja a legfontosabbnak, és 
miért? (Fejtse ki a véleményét.) 

 Milyen zsoltárokat tud kívülről? Milyen alkalomkor tanulta? Vallásórán? 
Konfirmációkor? Otthon? 

 

II. A hit 

 Mit tartanak a hitről, mi a hit szerintük? (csak körülírásokat kaphatunk: erő, bizalom 
stb. Válasszuk el az iskolában tanult megállapításokat az eredetiektől, vagy figyeljük, hogyan 
színezi a falusi ember azt, amit az iskolában tanult. Ha csak képeket, hasonlatokat tud a hitről 
mondani, ezeket is mind jegyezze fel a kutató). 

 Honnan van a hit? 

 Tud-e a vallásos hit emberen kívüli, transcendens származásáról? Ha nem, hogyan 
magyarázza a hit jelenlétét magában? (tanultam, örököltem, az emberre jár stb.). 

 Milyen hatást tulajdonít a hitnek? (A hit megtart, megóv a kárhozattól, üdvözít, 
megszabadít, irányít, összeköt Istennel, megnyugtat stb.) Események, történetek az ő vagy 
mások életéből, amelyek a hitnek ilyen hatását, illetve ezek megtapasztalásait bizonyítják (pl. 
háborúban, betegségben stb.). 

 Milyen intenzitású a hitük (erős vagy gyenge)? Mik ennek a jelei? Mivel 
magyarázható (a falu faji stb. karakterével; vagy a vallásos élet elhanyagolásával; vagy 
megfordítva, élénkségével). Misztikus élményekre, elragadtatásokra hajlamosak-e? Vannak-e 
ennek jelei (látomások, szektapróféták stb.). 

 

III. Vallásosnak tartja-e magát? 
1. Hiszi-e, hogy Jézus megváltó? (legfelső fokozat) 
2. Hiszi-e, hogy Isten fia? 
1. Van-e Isten? Hogyan képzeli el? (alak, megjelenés, kiábrázolás: pl. nagyszakállú 

öregember; van-e arca?) 
2. Ha mindezeket nem hiszi, hiszi-e, hogy van egy gondviselő, aki mindeneket irányít, 

igazgat? 
3. Ha vallásos, hit nélküli-e? 

 
IV. Mi a véleménye Jézusról? 

(E kérdések részben ellenőrzik az előző válaszokat is.) 
1. Kicsoda Jézus? Hogyan értendő a fiúság? 

 Mit tud és hisz a szeplőtlen fogantatásról? Hol hallott róla? Szűztől születés 
szerinte lehetséges-e? Hitbelileg, vagy biológiailag? 
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2. Miért feszítették keresztre? Mit jelenthet, hogy alászállott a pokolra? Van-e ennek 
jelentősége a hit és az ő hite, meggyőződése számára? 

3. Hiszi-e azt, hogy Jézus feltámadott? Hol hallott róla? Hogyan történt ez? Hogy jött ki 
a sírból? Igazán meghalt-e vagy elalélt és magához tért? Csak a lélek támadott fel vagy 
a test is? Milyen lett az ő teste a feltámadás után? 

4. Mi a véleménye a mennybemenetelről? Csak Jézus lelke ment fel, vagy a teste is? 
5. Hol van most Jézus? Mit csinál a mennyben? 
6. Mit tud és hisz a visszajövetelről? Mikor lesz? Mi lesz akkor, mi fog történni? 

(Dörgés, villámlás, földrengés? – elmeséltetni részletesen, hogyan képzeli el? Főleg 
millenisták, jehovisták véleménye fontos, ők nagyon konkrét materiális képzetekkel 
rendelkeznek a visszajövetellel kapcsolatosan.) Hogy lesz az utolsó ítélet? Ki marad 
életben? 

7. Ki üdvözül? Megvalósítható-e Krisztus tanítása? Melyik tanítását tartja, a 
legfontosabbnak, követhetőnek, és melyik megvalósíthatatlannak? 

8. Mit hisz a Szentlélekről? 

 Hiszi-e hogy van Szentlélek? 

 Micsoda~Kicsoda a Szentlélek? (Csak lehelet, vagy Isten Lelke?) 

 Személy vagy egyéb? 

 Hogyan munkálkodik, miben nyilvánul meg a munkája? 
9. Mit hisz a Szentháromságról? 

 Hogyan egyezteti össze az egységet és a háromságot? Szerinte ez három Istent 
jelent? Többisten-imádat? 

Pontosan feljegyezni, hogy mit hisz és mit nem a Hiszekegyből, és ennek alapján vallásossági 
értékrendet felállítani, és ezzel vallásosságának fokozatait lemérni: 

1. Hisz Istenben és hogy Jézus az ő Fia, megváltó (tételes vallásos hite van, valamelyik 
felekezet tantételeinek megfelelően). 

2. Van Isten, de Jézus nem Megváltó, nem az ő Fia, hanem csak egy ember volt. 
3. Egyéb: nem hisz Istenben, de Jézus Krisztus létében igen. 

 
V. Isten az ítélő bíró 

1. Van-e isteni igazságszolgáltatás? A rosszakat megbünteti, a jókat megjutalmazza-e 
Isten? (Mondjon erre példákat a saját és a falu életéből.) 

2. Ki lehet-e kényszeríteni az isteni igazságszolgáltatást böjtök, misemondatás stb. által? 
(Fel kell jegyezni az idevágó példákat.) Hogyan ítéli meg ezt a falu? 

 
VI. Sorstudat, végzet, predestináció 

1. Mi a predestináció (Az eddig tapasztalat néhány kálvinista faluban végzett vizsgálat 
után az, hogy nem ismerik sem ezt a szót, sem a fogalmat.) 

2. Van-e véletlen? Az, hogy valaki szegény vagy gazdag, beteges vagy egészséges, 
szerencsés vagy nem, véletlen-e vagy egyéb oknak tulajdonítható? 

3. Mit jelent az, hogy az ember hit által üdvözül? 
4. Mit jelent az, hogy az ember sorsa meg van írva? (Mondjanak erre példát. Meg kell 

figyelni, hogy a predestináció tanának egy nép változatával állunk-e szemben?) 
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5. Hogyan magyarázzák a balesetet, gyógyíthatatlan betegséget? (Isten csapása-e, 
megpróbáltatás stb.) 

 
VII. Halál és feltámadás 

Ebben a kérdéscsoportban nem a halottas szokásokkal foglalkozunk, illetve ezekkel csak 
annyiban, amennyiben azok a vallás tárgyát képezik. 

1. Mi történik a lélekkel a halál pillanatában? 

 Van-e lelke az embernek? Mi ez, csak lehelet, pára amelyik elszáll, vagy van 
önálló élete? 

 Valamilyen állatba megy át, vagy valahol szabadon szálldos? 

 Felmegy a mennyországba vagy leszáll a pokolba? Mi lesz ott vele? Pihen, 
szenved, dicsőségben van? 

2. Milyen jelentősége van: a halotti prédikációnak; a harangozásnak; a búcsúztatásnak? 
 

VIII. Önbesorolás 
1. Mi a véleménye a saját vallásáról vagy meggyőződéséről? Jobb-e mint más vallás, 

meggyőződés? (Az is fontos, ha nem tudja megindokolni.) 
2. Lehet-e valaki vallásos és ateista egyszerre? 
3. A vallás gyakorlása nélkül lehet-e valaki vallásos? 
4. Lehet-e valaki jó egyháztag hit nélkül? 

 

C) VALLÁSOS GYAKORLAT 
 
1. A vallásos család 

 Milyen kell legyen egy vallásos család? Hogy nézi a vallásos család önmagát, a 
maga belső életét, és hogyan értékeli a nemvallásos őket? (Felkutatni pl. egymásról 
alkotott véleményeiket: lenézhetik egymást, vagy a nemvallásos irigyli, hogy 
milyen szépen él a vallásos; a vallásos imádkozik a nemvallásosért stb.) Lehet-e 
vita a vallásos családban? Egyet kell érteniük mindenben? 

 Hogyan élnek az olyanok, ahol csak a család egyik része vallásos vagy különböző 
felekezetű? (Ellentétek, belső súrlódások a hit, hitetlenség megélése, megítélése.) 

 Tekintélyelv a vallásos családban. Ki a családfő, kié a tényleges hatalom? 

 Közös esti istentisztelet, csendes este van? Ki tartja? Részt vesznek-e gyermekek? 
Hozzászólhatnak-e? 

2. Templombajárás 

 Járnak-e rendszeresen templomba? Mikor? (Hétköznapokon vagy csak 
vasárnapokon. Ünnepnapokon délelőtt vagy délután is?) 

 Ha csak sátoros ünnepeken, ezt mivel indokolják? 

 Vegyük számba pontosan a gyakoriságokat az alábbi megoszlás szerint: 

 rendszeresen (szinte minden alkalommal a lehetőségek szerint) 

 alkalomszerűen (mikor úgy eszembe jut, mikor kívánkozom) 



 141 

 ritkán, egészen ritkán (véletlenszerűen, csak amikor muszáj, temetés, 
évfordulók, esküvő, keresztelő stb.) 

 nagy ünnepeken, alkalmanként 

 soha, szinte egyáltalán nem 

 Egyházi szolgálatokat vesz-e igénybe? Mikor? 

 Él-e rendszeresen sákramentumokkal? (Úrvacsorával, áldoz-e, gyón-e stb.?) 
3. Bibliaolvasás 

 Van-e a családban Biblia? Ha esetleg régi családi Biblia, jegyeznek-e bele valamit? 
(Családi eseményeket, gyermekek, unokák születését, Kinek joga a bejegyzés?) 

 (Melyik kiadásban/fordításban van meg a Biblia/Szentírás? – BJ) 

 Olvassák-e a Bibliát? Milyen gyakorisággal? (Rendszeresen, alkalmanként, ritkán, 
csak betegségben, betegágyban, beteg mellett, egyáltalán nem.) 

 Ki olvassa? (egyenként, külön-külön, mindenkinek van sajátja?) 

 Mi szerint olvassák (véletlenszerűen, a kedvenc történeteket, kalauz alapján stb.) 

 Visznek-e Bibliát a templomba? 
4. Imádság 

 Szokott-e imádkozni? (Egyedül; a családban; magától; könyvből stb.) Milyen 
gyakran? (Rendszeresen reggel és este, csak alkalmanként; ahogy eszébe jut, csak 
bajban) 

 (Hogyan szokott imádkozni? Ez a kérdés egyszerre vonatkozhat a tanult és az 
egyéni, saját imaszövegek arányára, illetve az imamondás testhelyzetére, 
testhelyzeteire: állva, ülve, térdelve, fekve. – BJ)  

 Szokott-e rendszeresen együtt imádkozni a család? (Ki hogyan, milyen mértékben 
vesz részt benne?) 

 A templomban szokott-e imádkozni? 

 Kitől tanult imádkozni? Milyen imákat tud? Ha esetleg apokrif „archaikus” 
imádságokat tud, kérjük összegyűjteni, leírni, felvenni magnóra (diktafonra vagy 
telefonra - BJ). 

5. Egyházi éneklés 

 Van-e énekeskönyv a családban? Tudja-e az énekeket? Melyik a kedvenc éneke? 
Hol tanulták? (Vallás-hittanórán; otthon; templomban.) 

 Hol szokta énekelni? Melyek a család legkedvesebb énekei? (Kifürkészni az 
énekpreferenciákat. Zsoltárok, régi énekanyag, bűnbánati, halleluja stb. Igen fontos, 
mert rámutat az ízlésváltozásokra.) 

 Ismer-e és énekel-e énekeskönyvön kívüli énekeket? Honnan tanulta? 

 Szokott-e magányosan, egyedül énekelni? (Bánatában, elkeseredésében, gyászban.) 
Mivel magyarázza? Mikor? 

 Szabad-e gyászidőben énekelni? 
6. A Tízparancsolatról 

 Mi a véleménye a Tízparancsolatról? Elavult, vagy még érvényben van? Csak a 
vallásosoknak fontos vagy mindenkire érvényes? Csak arra érvényes, aki 
figyelembe veszi? 
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 Úgy látja-e, hogy a legfontosabb törvények és szabályok vannak benne, vagy még 
lehetne fontosabbakat is hozzáírni? 

 Egyenként kikérdezni a parancsolatok tanításait, értelmét, jelentőségét. 
 

1. Ne legyenek idegen isteneid énelőttem. Lehet-e vallásos, aki „babonaságokban” hisz? 

 Bűn-e a varázslás, kuruzslás? 

 Bűn-e a szentek imádása, csókolása? (Igen fontos kikérdezni a különböző 
felekezetűek véleményét erről. Miként vélekedik pl. a protestáns a szenttiszteletről. 
De igen lényeges, ahogyan a katolikus megszólja a protestánst, mert nem tiszteli 
szentjeit.) 

 Idegen istennek, bálványnak tartja-e például a födi javak túlzott szeretetét? 
2. Ne csinálj képet Istenről. Szabad-e Istent ábrázolni vagy imádni? Csókolni? Itt is 

fontosak a felekezeti különbségek. 
3. Szabad-e esküdni Isten nevére? Mi a véleménye a káromkodásról? (Pl. csúnya dolog, 

de nem bűn; szabad, csak Istennel nem szabad? stb.) Bűn-e az eskü? 
4. Mi a véleménye a vasárnap, nyugalomnap, szombat megszenteléséről? Szabad-e 

dolgozni? Mit szabad és mi az, ami már bűn? (Pl. muszáj dolgozni vasárnap is. 
Jobb volna, ha nem kellene; mindegy stb.) 

5. Mit jelent a szülők tisztelete? És a róluk való gondoskodás? Lehet-e ellenszegülni, ha 
nem olyan a szülő, amilyennek egy jó szülőnek lennie kell? (A nemzedéki 
kapcsolatok minden megnyilatkozását, véleményét fel kell jegyezni. Példákat 
felhozni.) Mi az oka a szülő – gyermek kapocs meglazulásának? Hozzák 
kapcsolatba a Tízparancsolattal. 

6. Mi a véleménye az ölésről? gyilkosságról? Szabad-e ölni (csak állatot)? És a 
háborúban? (Ha én nem ölök, engem nem ölnek meg? stb.) Lehet ölni szóval is? Mi 
a véleménye az öngyilkosságról? (Mi a véleménye a halálbüntetésről? – BJ). 

7. Mit neveznek paráznaságnak? Kit neveznek, tartanak kurvának, latornak? 

 Mi a véleménye a házasság előtti, kívüli szerelmi életről? A „vadházasság” 
megítélése. (Vigyázat, ebben a kérdésben falvanként sokféle vélemény lehetséges.) 

 Erkölcsös-e a lányszöktetés? 
8. Bűn-e a lopás? (Tesznek-e különbséget a magánembertől és a közületek rovására 

elkövetett lopás erkölcsi megítélésében?) Bűn-e a lopás, ha mellettünk mindenki 
lop stb.? 

9. Bűn-e a hamis tanúzás? 
10. Bűnnek tartja-e ha valaki magának kívánja a másét? 
11. Bűn-e a haragtartás, bosszúállás? Mi a véleménye azokról, akik ellenségük ellen 

misét mondanak, böjtöt fogadnak stb.? 
12. Bűn-e a magzatelhajtás? A gyermek Isten áldása-e? 
13. A meddőség megítélése: Isten büntetése-e? 
14. Szabad-e hazudni? Milyen esetekben? Van-e szükséges, megbocsátható hazugság? 

(pl. gyógyíthatatlan betegnek.) Bűn-e hazudni, csalni a vásárban? 
15. Bűn-e egymás becsapása? A rosszul végzett munka? 
16. Bűn-e az uzsora? 
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17. Melyik parancsolatot tartja a legfontosabbnak? Melyiket lehet betartani, melyiket 
nem? 

 

D) AZ EGYHÁZ FEGYELMEZŐ ÉS KÖZÖSSÉGMEGTARTÓ SZEREPE 
 

1. Milyen esetekben hoztak határozatokat? Milyen büntetéseket alkalmaztak? 
(Feddést, eklézsiakövetést vagy egyebet.) Az egyházközségi levéltárból presbiteri 
jegyzőkönyvekből kiírni az idevágó adatokat. 

2. Az egyházi és a világi hatóságok együttműködése a múltban. (Például az egyház az 
állam segítségét vette igénybe az egyházi tartozások behajtására, vagy egyéb 
dologban.) Milyen jelenleg az egyház fegyelmező szerepe? 

3. Mit várnak el paptól? 

 Példakép-e? 

 Legyen jó gazda; értsen az állatokhoz? (Ez a kérdés elhagyható. Helyette meg 
lehet kérdezni, hogy legyen jó menedzser vagy, hogy jó igehirdető? – BJ)  

 Értsen valamilyen szakmunkához vagy végezze csak a maga dolgát? (Ez a 
kérdés elhagyható – BJ.) 

 Számít-e a pap véleménye a faluközösségben? 
4. Mit jelent számára a gyülekezete, közössége? 
5. Találkoznak-e a hívek a templomon kívül a papjukkal? 
6. Van-e barátság, közösségi kapcsolatok a templomon kívül? 
7. Az egyén önmagára találása a gyülekezeti közösségben. 
8. Van-e az egyházi vezetőknek, az embertársaknak, a vallásos hősöknek és 

példaképeknek, a mártíroknak és szenteknek vallásos képzet-alakító, azt 
befolyásoló szerepe? (Konkrét példákat kérünk!) 

9. Teljes közömbösség (sem a pap, sem a vallásos közösség nem értékrendi tényező). 
10. Az egyházi szolgáltatások értelmes és jelentősége 

Van-e jelentőségük az egyházi szolgáltatásoknak? Van-e szükségük rá vagy nincs? (Nem árt, 
nem használ, mindegy stb.) 

 Meg kell-e keresztelni a gyermeket? Miért? (szokás; megóvja a gyermeket a bajtól; 
nem tudom mi értelme, de kell stb.) 

 Konfirmáció, bérmálás, áldozás fontossága. (pl. csak akkor köthet egyházi esküt.) 

 Esketés. (Jól fog az áldás; hátha boldogabbak lesznek stb.) 

 Temetés. (Meg kell adni a végtisztességet. Nem szabad elpocsékolni. Nem állat az 
ember, hogy egyformán temessék el stb.) 

 

E) VALLÁSOS ÉLMÉNYVILÁG 
 
Rendszerint csak „Ébredő keresztények” vagy a szektások (kisegyházasok – BJ) esetében 
érdemes olyan vizsgálatot indítani, amely a vallásos élmény szerepét próbálja tisztázni, 
feltárni. (A történelmi egyházak és felekezetek hívei között is ki lehet erre a kérdésre térni. 
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Olyan sokirányú hatás éri a híveket, pl. a New Wave felől, hogy mindenképpen érdekes 
tapasztalatokra tehetünk szert. – BJ). Segítségünkre jön ebben az a tény, hogy amikor a kutató 
az iránt érdeklődik, hogy mi indította arra, hogy „Megtérjen” (vagy kitérjen, ami lényegében 
ugyanaz), a megkérdezettek rendszerint szívesen „tesznek bizonyságot” hitükről, és ezt bőven 
ki is fejtik. Az ilyen megnyilatkozásokat ajánlatos magnetofon szalagon (helyette elég csak, 
hogy hangban – BJ)  rögzíteni. Ha a vallomást tevők kívánják, megnyugtathatjuk őket, hogy 
nevüket nem említjük, ezért tegyenek nyugodtan „bizonyságot”. 
Nem lehet biztos receptet adni az ilyen természetű jelenségek vizsgálatára. A gyűjtő legyen 
tekintettel az adatközlő személyiségére, érzékenységére, teremtsen bizalmas légkört, hogy a 
vallomások minél őszintébbek és hitelesebbek legyenek. Ezekből sok mindent megtudhatunk 
azokról az okokról, amelyek az embereket a szektákba vezették. 
Ugyancsak vallomásokban kellene rögzítenünk azt is, hogy milyen érzelmeket váltott ki a 
megkérdezettekből a) a rítus, amelyet végeznek a gyülekezetben; b) egy „bizonyságtétel”; c) a 
bibliamagyarázat stb. Külön kezeljük a véleményüket, kommentárjaikat arról, hogy miért 
tartják magukat különbnek, mi teszi őket „kiválasztottakká”, miben kárhoztatják a 
künnlevőket; d) hogyan ítélik meg a „történelmi” egyházak gyakorlatát, hagyományait és így 
tovább? 
Külön kérdésként vizsgálandó meg az, hogy családi életükben, közéletükben milyen sajátos 
gyakorlatok valósultak meg amelyek eltérnek a hagyományos egyháztagokétól. 
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