
Vallásszociológia

…avagy azok a bizonyos végső 
kérdések…



Az ősidők óta….

Vagyis minden emberi társadalomban létezett.

Durkheim:
A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól

Def: a szent dolgokra vonatkozó hitek és gyakorlatok egységes 
rendszere  

 szent dolgok:nem hétköznapi, földöntúli, meghaladja a 
közvetlen léttapasztalatot

 profán dolgok:az adott társadalomban mindennapos, 
szokásos, adottnak vehető



Egy másik definíció…

vallásszociológia a szociológiának az a része, 
amely a vallási és egyházi jelenségek 
társadalmi magyarázatával, a vallásokon és 
egyházakon belüli jelenségek vallásokon s 
egyházakon belüli mikrotársadalmi 
magyarázatával, a társadalmi, gazdasági, 
politikai kulturális jelenségek és a vallásosság 
összefüggéseivel, illetve az egyes társadalmi 
csoportok felekezeti összetételével foglalkozik.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociol%C3%B3gia


A végső kérdések (meg az megelőzőek...)

Milton Yinger(1970) definíciója:

Vallás: olyan hit és gyakorlatrendszer,amelynek 
segítségével valamely embercsoport az emberi élet 
végső kérdéseivel birkózik:

o Mi az ember életének értelme?

o Miért van szenvedés?

o Mi történik az emberrel halála után?

o Van-e az ember életének valamilyen nagyobb célja?

Honnan jövünk? Miért vagyunk? Hová megyünk?



A vallásosság dimenziói

1.Hit bizonyos vallási tételekben

2.Bizonyos rituálék gyakorlása, bennük való 
részvétel(istentisztelet, imádság, stb.)

3.Vallási ismeretek( pl. a Biblia ismerete)

4.Vallási élmények ( Istennel való személyes kapcsolat)

5.A vallás által előírt erkölcsi normák megtartása

Ezek általában együtt járnak, de nem szükségképpen!

Eltérő hangsúly a dimenziókra!



Vallási szervezetek, közösségek

Egyház: nagyobb létszámú társadalmi szervezet, a tagság nagyrészt 
beleszületik,elkülönült és képzett papsága van, a tanítást, az intellektuális 
elemek is hangsúlyozza, az adott társadalom nagy része beletartozik, így 
kapocs az állammal.

Szekta:kisebb létszámú, egyszeri felnőttkori csatlakozás,megtérés, érzelmi 
elemeken a hangsúly, nincs specializált papság, militáns térítés, különválik 
a társadalomtól, sajátos külön jegyekkel rendelkezik, és az igazság egyedüli 
birtokában lévő elitnek tekintik magukat. A tagoktól bizonyos viselkedési 
normákat várnak el, és ezek nem teljesülése során kizárással büntetnek. 

Felekezet: félúton a szekta és az egyház között, elfogadja,hogy többvallású 
társadalomban él,toleráns a többi felekezettel szemben

Kultusz:formátlan vallási vagy nem vallási csoportosulás, amely valamely hit 
vagy rituálé körül alakul ki.(satanizmus és boszorkányhit)

Új vallási mozgalmak: csak a vallás tág definíciója szerint, szekta és kultusz 
jellegű mozgalmak



Civil vallás és fundementalizmus 

Civil vallás (R.Bellah amerikai szociológus, 1967):
Az állampolgári kultúra mindenki által elfogadott vallási tartalmú elemei, amelyek nem 

kapcsolódnak egy meghatározott egyházhoz. (pl. hálaadás napja)
Fundamentalizmus
Azok a vallási mozgalmak, csoportok és közösségek,amelyek erősen ragaszkodnak néhány-

sokszor leegyszerűsített- hittételhez és ezeket a tételeket ráerőszakolják a tágabb 
társadalmi környezetükre, a tételektől való eltérést a hitetlenség megnyilvánulásának, 
eretnekségnek tekintik.

Módszerek:
A magyar népszámlálások 1949-ig kérdezték a felekezeti hovatartozást.
Többféle megközelítés, pl. vallásosnak mondja-e magát?
Megfigyelés módszere szekták, gyülekezeteknél…..



A vallás funkciója a társadalomban

Durkheim szerint:

a társadalomnak szüksége van rituálékra, amik a társadalom 
tagjai számára tudatosítják azokat az értékeket, amelyekre a 
társadalom együttműködése támaszkodik. Ezért, ha a modern 
társadalomban a hagyományos vallások visszaszorulnak, 
helyükre kell lépjenek olyan eszmerendszerek, amelyek az 
értékeket megfogalmazzák (pl. szabadság, egyenlőség, 
együttműködés)és szükség lesz ceremóniákra, amelyek ezeket 
az értékeket szimbolikusan kifejezésre juttatják.



A vallás funkciói folyt….

• Tájékozódás a világban

• Közös értelmezési keret az élet értelméről

• Értékekről és normákról

• Elősegítik a társadalmi integrációt, az összetartozás érzését, 
közösséget teremtenek

• Legitimálják a fennálló társadalmi rendszert….De: a latin-
amerikai felszabadítási teológia a fennálló társadalmi-politikai 
rendszer megváltoztatására törekszik

Marx szerint a gazdasági alap határozza meg a felépítményt (de 
visszahatás is van): „A vallás a nép ópiuma” vagyis a vallás és 
az egyház mindig a fennálló viszonyok megmaradásában 
érdekelt.



Egy ismerős szerző  vallásszociológiája

A protestáns etika

Max Weber a különböző vallások hatását vizsgálta a gazdaságra és társadalomra

Különösen fontosnak találta a protestantizmus hatását a modern, kapitalista 
társadalomra.

A nyereség , a pénz szerzés szerepe…..a vallás hogyan mozdítja elő a társadalmi 

változást.
Szekularizáció

Történetileg: az állam és egyház szétválasztása

A vallás elveszti fontosságát, a racionális gondolkodás elterjedésével, a gazdasági és társadalmi 
fejlődéssel, az emberek kapcsolata megszakad az egyházzal

Durkheim ezt problematikusnak tekintette és azon gondolkodott, mi léphetne a helyébe….?

Max Weber: szekularizáció helyett a világ varázstalanításáról beszél

A környezet, a természet és a társadalom racionális magyarázatokkal telik meg.



Változások

 A racionális gondolkodás elterjedése – mágikus hitek helyett a zsidó-
keresztény kultúra megerősödése, amiben több a racionalitás

 A nem sajátosan vallási feladatok ( államigazgatás, oktatás, betegápolás, 
szegénygondozás) függetlenedése az egyházaktól

 Átalakul az egyházak szervezete, gyengül a hierarchia, erősödik a kis spontán 
vallási csoportok önállósága, erősödik a laikusok szerepe a vallási 
tevékenységben

 Fundamentalizmusok megerősödése:pl. a katolikus egyházon belül az 
anyanyelven való misézést elutasító mozgalmak, vagy az izraelita haszidizmus 

 Fundamentalista mohamedanizmus felerősödése és politikai hatalomra jutása 
(Irán)

 Új vallási mozgalmak: értékválság, gyökértelenedés, elmagányosodás 

Nem az a kérdés,hogy  lesznek-e, hanem,hogy milyen vallások lesznek a 
társadalmakban…



Magyarországi helyzet

• Az 1949.évi népszámlálás volt az utolsó, amikor a felekezeti hovatartozást kérdezték
• 1992-ben KSH gyűjtött adatokat  (Táblák, adatok: Andorka: 649-652.old)
• Tendenciák:

-1930-1949-ig az izraeliták számának nagyfokú csökkenése(holokauszt+kivándorlás)
- a szocialista korszakban kezdetben erős, később gyengülő vallásellenes propaganda
-1970 –es évek végéig csökken,1978 után nő a vallásos emberek száma
- felekezeten kívüliek között a magasabb iskolai végzettségűek
- az evangélikusok iskolai végzettsége a legmagasabb          

• Tomka Miklós(1986) kutatásai szerint:
a régi passzív-befogadó-fogyasztó vallásosság helyett a fiatal, magasabb iskolai 
végzettségűek között aktív-kereső-alkotó típusú vallásosság.

Kisebb, egymást ismerő közösségek  szemben a nagyobb, egymást nem ismerő templom 
látogatókkal.

• Nő a „maga módján vallásos”arány
• Az államegyházak híveinek száma csökken
• Itthon is megjelentek az új vallási mozgalmak
• Nőtt az egyházak társadalmi szerepvállalása (szociális és egészségügyi intézmények, 

szegénygondozás)
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