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A vallA valláásosssossáág fontos dolog a szemg fontos dolog a szeméélyek lyek éés a s a 
ttáársadalmak szrsadalmak száámmáárara

A modern tA modern táársadalom plurrsadalom pluráálislis –– sokfsokfééle eszme keveredle eszme keveredéése;se;
HHáárom from főő vallvalláásos vilsos viláágngnéézeti tzeti tíípus kpus küüllöönnüül el egyml el egymááststóól:l:

nn egyhegyháázias vallzias valláásosssossáág:g: tradiciontradicionáális egyhlis egyháázi zi éértrtéékek kek 
tisztelete, btisztelete, báár tartalmr tartalmáában vban vááltozott,ltozott,

nn maga mmaga móódjdjáán valln valláásosssossáágg: a vall: a valláásosssossáág g 
intintéézmzméényesnyesííttéésséének elutasnek elutasííttáása, sa, áátmeneti tmeneti 
ddööntntéések szintjsek szintjéére helyezre helyezéésese

nn vallvalláással valssal valóó szembefordulszembefordulááss

Az egyhAz egyháázias hzias híívvőők tovk továábbi kbbi kéét csoportra oszthatt csoportra oszthatóók: k: 
nn a a hagyomhagyomáányosnyos, kev, kevéésbsbéé tudatos htudatos híívvőőkre kre ééss
nn a a megmegúújultjult,, elkelköötelezett htelezett híívvőőkre.kre.

A vallA valláásosssossáágnak tgnak tööbb dimenzibb dimenzióója van:ja van:
1. hit bizonyos vall1. hit bizonyos valláási tsi téételekben,telekben,
2. ritu2. rituáálléék gyakorlk gyakorláása (istentisztelet, imsa (istentisztelet, imáádsdsáág)g)
3. vall3. valláási ismeretek (a Biblia tansi ismeretek (a Biblia tanííttáásai)sai)
4. vall4. valláási si éélmlméények (Istennel valnyek (Istennel valóó szemszeméélyes kapcsolat)lyes kapcsolat)
5. a vall5. a valláás s ááltal elltal előőíírt erkrt erköölcsi normlcsi normáák megtartk megtartáásasa
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TTöörtrtéénelemnelem……

VajdasVajdasáágbangban, , a trianoni da trianoni dööntntéés uts utáán n 
-- a kisebbsa kisebbséégi magyarsgi magyarsáág intg intéézmzméényrendszernyrendszeréének nek 

jelentjelentőős rs réésze sze a a megszabdaltmegszabdalt egyhegyháázak keretzak keretéében ben 
mműűkkööddöötttt. . 

-- az az egyhegyháázi iskolzi iskoláák, k, ingatlanok kisajingatlanok kisajááttííttáásasa;;
-- a a tittitóóii JugoszlJugoszlááviavia tiltotttiltotta a nyilva a nyilváános nos 

vallvalláásgyakorlsgyakorláástst, de a , de a hatvanas hatvanas éévekbenvekben a a 
ppüüspspöökskséégek gek úújraalakultakjraalakultak

-- MiloMilošševievićć idejidejéén n nemzeti begubnemzeti begubóózzáás, s, úúj vallj valláási si 
magatartmagatartáás, s, öösszetett sszetett „„etnikusetnikus--vallvalláásisi”” jelensjelenséégg

Vajdaság lakosainak vallási megoszlása 2002-ben

2,142 876Ismeretlen
5,0101 144Határozatlan
0,612 538Nem hívő
0,35 369Egyéb
3,672 159Protestáns
0,40,48 0738 073IszlIszláámm

19,119,1388 313388 313KatolikusKatolikus
69,01 401 475Pravoszláv
1002 031 992Összesen

% arányLélekszám

Becslés - 2002: 
A magyarok 88% római katolikus (kb. 230 ezer), nem egész 6%-a 
protestáns (ebben kb. 15 ezer református és 10 ezer evangélikus).
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SZABADKAI EGYHSZABADKAI EGYHÁÁZMEGYEZMEGYE

A római 
katolikus 
egyházat a 
szabadkai és a 
nagybecskereki 
püspökség 
képviseli 
- gondot okoz az 
elöregedés, az 
elvándorlás: 
paphiány 

SzekularizSzekularizáácicióó -- vallvalláástalanstalanííttááss
A szekularizA szekularizáácicióó hathatáása a vajdassa a vajdasáági magyarokra:gi magyarokra:
nn Az Az öönigazgatnigazgatáási eszme si eszme éés a jugoszls a jugoszláávizmus vizmus 

gondolkodgondolkodáás elterjeds elterjedéésséével a vallvel a valláás rs réészben szben veszti veszti 
fontossfontossáággáát,t,

nn szerepe az szerepe az identitidentitáás megnyilvs megnyilváánulnuláásbansban éés a  s a  
mindennapi mindennapi ééletletéében ben gyenggyengüüll, , 

nn megszakad megszakad az egyhaz egyháázz befolybefolyáása a ksa a köözzééletre, letre, 
politikpolitikáára, oktatra, oktatáásra/nevelsra/neveléésresre

A szekularizA szekularizáácicióó nem vezetett a vallnem vezetett a valláás s éés az egyhs az egyhááz z 
elhalelhaláássáához!hoz!

RendszervRendszervááltltáás             s             úúj vallj valláási magatartsi magatartáás (90s (90--es es éévek)vek)
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Mai helyzetelemzMai helyzetelemzéés:s:
nn ttööbb nemzetisbb nemzetiséégg megjelenhet megjelenhet egyazon egyazon 

felekezetbenfelekezetben, de a vajdas, de a vajdasáági hgi híívvőő lakosslakossáág legalg legaláább bb 
hat egyhhat egyhááznznááll oszlik meg: pravoszloszlik meg: pravoszlááv, rv, róómai mai 
katolikus, protestkatolikus, protestááns, evangns, evangéélikus, zsidlikus, zsidóó éés iszls iszláám.m.

nn ttööbbnyelvbbnyelvűű kköörnyezetben az rnyezetben az istentisztelet kistentisztelet kéétt
(magyar, horv(magyar, horváát, szlovt, szlováák) k) nyelven nyelven folyhatfolyhat
egyszerreegyszerre, pl. a katolikus mis, pl. a katolikus miséénn

nn rivalitrivalitááss (horv(horváátt--magyar), amikor a magyar), amikor a hasonlhasonlóóssáágok gok 
inkinkáább elvbb elváálasztani llasztani láátszanak a ktszanak a kéét kt köözzöössssééget get 
egymegymááststóól, mintsem a kl, mintsem a köözeledzeledéés s 
lehetlehetőőssééggéét teremtent teremtenéék megk meg

nn incidensek hincidensek háárom trom tíípusa:pusa:
ssíírgyalrgyaláázzáások, gysok, gyűűllööletkeltletkeltőő feliratok, feliratok, 
az emberekkel szembeni eraz emberekkel szembeni erőőszak.szak.

A MagyarsA Magyarsáágkutatgkutatóó TudomTudomáányos Tnyos Táársasrsasáág g 
5 kutat5 kutatáása (2000, 2001, 2004, 2007sa (2000, 2001, 2004, 2007--ben): ben): 

–– a valla valláásisi-- éés nemzeti identits nemzeti identitáástudat kapcsolatastudat kapcsolata
A vallA valláásnak/egyhsnak/egyháázi szervezeteknek jelentzi szervezeteknek jelentőős s 

befolybefolyáásuk van az suk van az egyegyéénisniséégg kialakulkialakuláássáában ban éés s 
az ember identitaz ember identitáástudatstudatáának kifejlnak kifejlőőddéésséében.ben.

A vallA valláási egyessi egyesüületek letek éés az egyhs az egyhááz hatni kz hatni kéépes a pes a 
kköözzöösssséégi tudatgi tudat kialakkialakííttáássáára is: ra is: etnikusetnikus vallvallááss. . 

Pl. a nemzeti identitPl. a nemzeti identitáástudat megstudat megőőrzrzéésséében, ben, 
alakalakííttáássáában ban öösszefogsszefogóó ererőőkkéént hatnt hat a a 
vallvalláásgyakorlsgyakorláás: az egyhs: az egyháázi jellegzi jellegűű sséérelmekre, relmekre, 
hogy hogy szolidarizszolidarizáállóó hathatáásuk van. suk van. 
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VajdasVajdasáági felngi felnőőtt lakosstt lakossáág vallg valláási si 
magatartmagatartáása sa –– ((TomkaTomka--GerebenGereben))

nn KKéérdrdőőíívezvezéés 2000 ms 2000 máájusjusáábanban -- 562 magyar562 magyar
nn az az ididőősebb korosztsebb korosztáály, a nly, a nőők vallk valláásosssossáága ga 

nagyobbnagyobb
nn MiloMilošševievićć idejidejéén n ererőősebbsebbéé vváált a lt a kultkultúúrnemzetirnemzeti

öösszetartozsszetartozáástudatstudat
nn A A hontalanshontalansáág, a kitaszg, a kitaszíítottstottsáág g éérzrzéése se 

uralkodott el a magyar nemzeti kuralkodott el a magyar nemzeti köözzöösssséégen, a gen, a 
begubbegubóózzáást kst köövette az vette az alkalmazkodalkalmazkodáási ksi kéényszernyszer, , 
megjelent az megjelent az identitidentitáászavarszavar..

nn A kisebbsA kisebbséégi lgi léét kedvez az egyht kedvez az egyháázakhoz zakhoz éés s 
a valla vallááshoz valshoz valóó kkööttőőddéés intenzits intenzitáássáának, nak, 
mivel mivel a valla valláásosssossáág g éés a s a vallvalláásgyakorlsgyakorlááss
egyike a nemzeti identitegyike a nemzeti identitáást erst erőőssííttőő
ttéényeznyezőőknekknek..

nn az az éérzelmi hozzrzelmi hozzáááálllláássúú identitidentitááststíípusok pusok 
jelentjelentőősséége csge csöökkent, a kkent, a tudatosabb, a tudatosabb, a 
kultkultúúrjavakhozrjavakhoz (f(főőleg az anyanyelvhez) leg az anyanyelvhez) 
kkööttőőddőő, az identit, az identitáást vst váállalllalóó ttíípusok spusok súúlya lya 
nnöövekedett vekedett -- rríítus valltus vallááss ((PappPapp RichRicháárd).rd).
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A vajdasA vajdasáági magyarok vallgi magyarok valláásosssossáággáának nak 
mméértrtééke ke -- öönbesorolnbesoroláás s (2000 tavasza) (2000 tavasza) 

100,0Összesen

1,1Nem tudja, nem válaszolt
5,9Kifejezetten nem vallásos

3,2Valamennyire nem 
vallásos

17,6Vallásos is meg nem is
45,9Valamennyire vallásos
26,3Kifejezetten vallásos

%A vallásosság fokozatai

A vallásgyakorlás: a 
legalább havonkhavonkéént nt 
templomba jtemplomba jáárróókk
aránya Vajdaságban 
38%,38%, míg 
Magyarországon 
20%. 

FelnFelnőőttek    kutatttek    kutatááselemzselemzééss

nn A fA féérfiak 45,7%rfiak 45,7%--a na nőők 55,2%k 55,2%--a valla valláásosnak sosnak 
vallja magvallja magáát     t     lléélektanilektani--szocializszocializáácicióós okok: s okok: 
fokozott fogfokozott fogéékonyskonysáág, a ng, a nőők kisebb mk kisebb méértrtéékkűű
individualizindividualizááltsltsáága, fokozottabb csatlakozga, fokozottabb csatlakozáási si 
hajlam hajlam 

nn A vA váárosban rosban ééllőők 63%k 63%--a, s a falun a, s a falun ééllőők k 
47,7%47,7%--a vallotta maga vallotta magáát vallt valláásosnaksosnak

nn a valla valláás s intelektualizintelektualizáállóóddáásasa éés s ööntevntevéékeny keny 
jellegjellegéének nnek nöövekedvekedéésese ((TomkaTomka MiklMiklóós, 2000)s, 2000)
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Az iskolai vAz iskolai véégzettsgzettsééggel, alig ggel, alig éérezhetrezhetőően, en, 
de vajon nde vajon nőő a valla valláásosak arsosak aráánya isnya is!?!?

49,2
50

53,1

47

48

49

50

51

52

53

54

általános
végzettség

(63)

középfokú
végzettség

(150)

felsőfokú
végzettség

(49)

%

Vallásosság megoszlása
iskolai végzettség szerint

MozaikMozaik--20012001
nn 1017 magyar fiatal lek1017 magyar fiatal lekéérdezrdezéése (15se (15--28 28 éév)v)
nn A fiatalok szA fiatalok száámmáára nem a hagyomra nem a hagyomáányos nyos 

vallvalláás, inks, inkáább bb a saja sajáátos viltos viláágkgkéép, a remp, a reméényny
a fontosa fontos..

nn a va váálaszadlaszadóók tk tööbbsbbsééggéére nem jellemzre nem jellemzőő az az 
egyhegyhááz tanz tanííttáásainak szigorsainak szigorúú kköövetvetéése, se, 
hanem inkhanem inkáább bb a maga ma maga móódjdjáán valn valóó
vallvalláásosssossáágg, a vall, a valláásgyakorlsgyakorláás is ritka s is ritka 
((éévente nvente nééhháányszor lnyszor láátogat el a templomba togat el a templomba 
–– a fiatalok 46%) a fiatalok 46%) 
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A vallA valláásgyakorlsgyakorláás (templomba js (templomba jáárráás) s) 
gyakorisgyakorisáága ga -- 20012001

0,9
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KKáárprpáátPaneltPanel kutatkutatáás 2007s 2007

nn éértrtéékek: pkek: péénz, csalnz, csaláád, valld, valláás, munka, erks, munka, erköölcs lcs 
nn a vajdasa vajdasáági magyarok fele gi magyarok fele éévente jvente jáár misr miséére: re: 

35,5%35,5%--a fa főőleg Karleg Karáácsonykor csonykor éés Hs Húúsvsvéétkor tkor 
megy el a templomba + akik megy el a templomba + akik éévente egyszer vente egyszer 
jjáárnak templomba (20%)rnak templomba (20%)

nn 3,5% hetente t3,5% hetente tööbbszbbszöör; 14,7% hetente,  13,6% r; 14,7% hetente,  13,6% 
havonta jhavonta jáár rendszeresen templomba. r rendszeresen templomba. 

nn A vA váálaszadlaszadóók majdnem 10%k majdnem 10%--a soha se megy el a soha se megy el 
a templomi misa templomi miséére  re  

VallValláásosssossáág g -- 20072007
nn 63,7%63,7%--a azt nyilatkozta, hogy valla azt nyilatkozta, hogy valláásos ember a sos ember a 

maga mmaga móódjdjáán n 
nn 30% vall30% valláásos az egyhsos az egyháázi szertartzi szertartáás szerint s szerint ––

imimáádkozdkozáási szoksi szokááss
2 6 .1

9 .8

7 .4

1 0 .0

1 2 .7

1 .8

1 5 .3

1 1 .3

5 .5

0 . 0 5 .0 1 0 .0 1 5 . 0 2 0 . 0 2 5 . 0 3 0 . 0
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h avon ta l e g a l abb e g ys z e r
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e ve n te  m ax . e g ys z e r

r i tk abban

s oh a

n i n c s  vá la s z / n e m  tu dja
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KKöövetkeztetvetkeztetéések:sek:
nn etnocentrizmusetnocentrizmus, , apolitizmusapolitizmus -- az elaz előőzzőő nemzednemzedéék mintk mintááit it 

elutaselutasííttóó, , úúj, sajj, sajáátos megismertos megismeréési formsi formáákat, kat, éértrtéékeket, keket, 
ééletmletmóódmintdmintáákat kereskat keresőő viselkedviselkedééss

nn a vajdasa vajdasáági magyarok vallgi magyarok valláásosssossáága a korga a koráábbi bbi éévekhez, vekhez, 
illetve szilletve szüüleik nemzedleik nemzedéékkééhez viszonyhez viszonyíítva tva nnöövekvvekvőő
tendencitendenciáátt mutat mutat 

nn ennek oka elsennek oka elsőősorban a nemzeti kisebbssorban a nemzeti kisebbséégi lgi léétbtbőől adl adóóddóó
hihiáányossnyossáágok pgok póótltláása, a tsa, a táársadalom vrsadalom váálslsáággáánaknak megmegéélléése se 

nn a fiatalok valla fiatalok valláásosssossáága tudatos jelensga tudatos jelenséég, ami hosszg, ami hosszúú ttáávon von 
befolybefolyáásolhatja az egyhsolhatja az egyháázkzköözzöösssséégek gek éés s felekezetek felekezetek 
fiatalfiatalííttáássáát, t, éés egy egs egy egéészsszsééges jges jöövvőőkkéép kialakulp kialakuláássáához hoz 
vezethetvezethet

nn Tudni kellene Tudni kellene reagreagáálni a lakosslni a lakossáág magatartg magatartáásvsvááltozltozáássáárara!!

KKööszszöönnööm a figyelmetm a figyelmet!!
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