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1. Bevezetés 

 

Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul a személyiség azon jellemzőire, 

amelyek képessé teszik az egyént a pszichés egyensúly, jóllét elérésére, vagy az erre 

való törekvésre. Ezen érdeklődés hátterében többek között a korábban is széles körben 

elterjedt preventív (megelőző) szemlélet áll, valamint a pozitív pszichológia térhódítása, 

amely a személyes növekedésre, a személyben és a közösségben rejlő erőforrások 

kibontakoztatására helyezi a hangsúlyt. Ezek a megközelítések különösen fontosak 

lehetnek a serdülőkkel és fiatal felnőttekkel végzett munka során, hiszen az identitás 

alakítása, a társadalmi szerepekre való felkészülés sérülékeny időszaka nagy kihívást 

jelent a fiatalok számára, amely buktatókat, de egyúttal nagy lehetőségeket is rejt 

magában. Kutatásunkban a vallásosság és lelki egészség kapcsolatát vizsgáljuk serdülő- 

és fiatal felnőttkorban. A vallás és lelki egészség pozitív együtt járásáról egyre több 

kutatási eredmény számol be; úgy tűnik, mintha a vallás jelentős protektív szerepet 

töltene be a fizikai és pszichés jóllét tekintetében. Ezzel párhuzamosan nő azonban 

azoknak az elméleteknek és vizsgálatoknak a száma is, amelyek a vallást, a 

vallásosságot összetett jelenségként kezelik, és éppen ezért árnyaltabb 

kérdésfelvetésekre törekednek az empirikus kutatások területén is. Ezen kutatások 

kérdése most már az, hogy a vallásosság mely összetevője, vagy milyen jellegzetességei 

esetén beszélhetünk védőfaktorról vagy éppenséggel rizikótényezőről. Tovább színezi a 

képet az a tény, hogy a vallásosság, a személyiség más aspektusaival együtt, változik az 

élet folyamán; ez a változás az identitás alakulásával párhuzamosan különösen 

hangsúlyos lehet serdülő- és fiatal felnőttkorban. Jelen munkánkban azt vizsgáljuk, 

hogy hogyan függ össze a vallásosság, ezen belül a vallásgyakorlás (templomba járás 

gyakorisága), a vallásos attitűd, valamint a vallásos kétely a lelki egészséggel serdülő- 

és fiatal felnőttkorban.  

 

A vallásosság fejlődése, változása nem választható el az adott életkor egyéb 

fejlődési feladataitól, mint ahogyan a lelki egészség is összefügg a fejlődési 

feladatokban való előrehaladással, illetve elakadással. Ezért az irodalmi áttekintő első 

részében röviden összefoglaljuk a serdülő- és fiatal felnőttkor fejlődési feladatait, 

valamint ennek az időszaknak a lelki egészség jellemzőit. Ezután a vallásosság fejlődési 
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jellegzetességeit mutatjuk be, végül a vallásosság és lelki egészség kapcsolatának 

specifikus jellemzőit tárjuk fel serdülő- és fiatal felnőttkorban. 

 

1.1 A serdülő- és fiatal felnőttkor fejlődési feladatai 

Mint minden más életszakasznak, a serdülőkornak és a fiatal felnőttkornak is 

megvannak a jellegzetes fejlődési feladatai. Levinson (1978) a kora felnőttkorba való 

átmenet (17-22 év) feladatai között a szülői családról való leválást, az önállóság, vagyis 

a pszichológiai és anyagi függetlenség kialakítását, és az énidentitás megszilárdítását 

jelöli meg. A felnőttkorba való belépés (22-28 év) feladatai között kiemeli a pálya-, pár, 

és életstílus választásokat. Hajduska (2008) a serdülőkor jellegzetességei közt három fő 

tendenciát emel ki: a szülőkről való leválási folyamat elindulását, a szexuális szerep és 

identitás személyiségbe való beépítését, intim kapcsolatba lépést (az önálló én sérülése 

nélkül); valamint a jövendő társadalmi szerepre való szocializációt (pl. pályaválasztás). 

Ezzel összefüggésben a serdülőkor négy fő krízise szerinte az autoritás krízis, a 

teljesítmény krízis, az identitás krízis, illetve a szociális gátlás. A fiatal felnőttkor 

krízise lehet a serdülőkori tendenciák áthúzódása a fiatal felnőttkorra; ez történhet 

például az egyetemisták sajátos kritikus helyzeteiben is. A fiatal felnőttkor 

alaptendenciájaként a párválasztást (illetve családalapítás) és a foglalkozási szerepbe 

való beilleszkedést jelöli meg. Lust (2000), a fent említett serdülőkori tendenciákhoz 

kapcsolhatóan, három csoportba sorolja a serdülés fejlődési feladatait, melyek 

tulajdonképpen háromféle viszonyulás megváltozásaként tekinthetőek. Ezek a 

szülőkhöz fűződő kapcsolat megváltoztatása, vagyis a leválás; a saját testhez való 

viszonyulás megváltozása (vagyis a nemi identitás kialakulása); és a felnőtt szerepekhez 

való viszony megváltozása (vagyis a szexualitás, a munka és a család felnőtt szerepeiről 

szóló fantáziáit összhangba kell hoznia a realitással). 

 

Erikson a személyiség alakulását nyolc egymást követő szakaszra bontotta, ahol 

minden szakaszt egy-egy válság (krízis) felmerülése, illetve megoldása jellemez. A 

válság szó itt „nem fenyegetettséget, vagy katasztrófát jelöl, hanem fordulópontot, a 

fokozott sebezhetőség és a megnövekedett lehetőségek sorsdöntő időszakát” 

(1968/1991, 442. o.). A serdülőkort az identitás válsága jellemzi, ami – leegyszerűsítve 

– nem más, mint az öndefiníció, a „Ki vagyok én?” kérdés megválaszolásának időszaka. 
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A lehetséges válaszok keresése több területen zajlik (pl. a szexuális identitás, vagy 

különböző ideológiák terén), és túlnyúlhat a társadalom által serdülőkornak tekintett 

életkoron. E folyamat során újra a felszínre kerülnek a korábbi fejlődési szakaszok 

feladatai is (az ősbizalom, az autonómia, a kezdeményezés és a teljesítmény) és 

lehetőség nyílik arra, hogy ezeket átdolgozza, illetve magasabb szinten építse be 

személyiségébe a serdülő. Az elért identitás a különböző területeken meghozott saját 

döntésekben, elköteleződésben nyilvánul meg, így például pályaválasztásban, 

párkapcsolati, ideológiai, illetve vallási elköteleződésben. Ha az identitás kialakulása 

zavart szenved, identitás konfúzióról beszélünk. 

A serdülőkor után, az „identitáson túl” (Erikson 1968/1991, 489. o.), a következő 

életszakaszt az intimitás krízise jellemzi. Az intimitásra való képesség azt jelenti, hogy a 

személy saját identitása elvesztésétől való félelem nélkül tudjon közeli kapcsolatokban 

részt venni. Ebből következik, hogy az intimitás előfeltétele az elért identitás: „Igazi 

intimitás – ami valójában identitások ellenpontozódása és összeolvadása – csak akkor 

lehetséges, ha már előrehaladt az identitás kialakulása.” Amennyiben a serdülőnek vagy 

a fiatal felnőttnek nem sikerül intimitást elérnie kapcsolataiban, elszigetelődik 

(izolálódik). (Az elszigetelődés tulajdonképpen „az arra való képtelenség, hogy igazi 

intimitás megteremtésével tegyük próbára saját identitásunkat” (492. o.).) 

 

Marcia (1966) Erikson elméletéből kiindulva az identitás alakulásának négy szintjét 

írta le. Az identitásszintet két változó, a krízis és az elköteleződés segítségével állapítja 

meg. Három területet vizsgál: a pályaválasztást, a vallást és a politikai ideológiát. Az 

identitását elért személy már keresztülment a krízisen, és elköteleződött egy hivatás és 

egy ideológia mellett. Az identitásdiffúzióban lévő személyt az elköteleződés hiánya 

jellemzi. Nem törődik különösebben a hivatásválasztás problémájával; választásait 

kedvezőbb alternatíváért könnyen feladja. A halogató személy tulajdonképpen a krízis 

periódusában van. Elkötelezettségei még gyengék, de aktívan küzd azért, hogy 

elkötelezze magát valami mellett. A moratórium szintjének is szokták ezt nevezni. A 

korai zárás szintjén a személyeket elkötelezettség jellemzi, anélkül, hogy krízist átélt 

volna. Döntéseit valószínűleg nagymértékben befolyásolták szülei vagy környezete. - 

Fontos kiemelni, hogy egyrészt ezek a szintek a személy aktuális állapotát írják le, 

vagyis idővel változhatnak; másrészt pedig egy személy lehet különböző szinteken a 
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különböző területek, például a pályaválasztás vagy a világnézeti elköteleződés 

tekintetében. 

Buda (1986) szerint a serdülőkor végén tulajdonképpen az „identitás első 

megfogalmazódása” alakul ki, leggyakrabban a választott pályával vagy a nemi 

szereppel összefüggésben. Ez az identitás azonban még nem képes a személyiség összes 

alkotóelemét integrálni. Véglegesnek tekinthető identitás csak a harmincas évek végére 

alakul ki, ám még ezután is tapasztalható benne változás. 

 

A vallási, világnézeti elköteleződés Erikson felfogásában az identitás alakulásának 

része. Ennek a koncepciónak az alapján valamiféle krízis, megkérdőjelezés, úgy tűnik, 

elengedhetetlen feltétele a vallásos fejlődésnek, a személyes hit kialakulásának. Míg a 

serdülőkor középső szakaszában a hit nagyon sok konvencionális tartalmat, a 

közösségtől átvett elemet hordoz, addig a fiatal felnőttkor évei alatt, egyfajta kritikai 

eltávolodással, személyes reflexiónak kell alávetni mindezeket a tartalmakat, hogy 

végül az egyén a személyesen belátott és elfogadott értékek mellett köteleződjön el 

(Benkő 1998). Ugyanakkor a kritikai távolságban való megragadás egyfajta 

moratóriumként írható le. Ezt a folyamatot a vallási fejlődés elméletei részletesen 

tárgyalják (ld. 1.3. fejezet). Hutsebaut (2000) serdülők és szüleik vallásosságának 

összehasonlítása alapján úgy véli, hogy az identitás alakításában a vallással kapcsolatos 

személyes döntéseket 15 és 20 éves kor között hozzák meg a fiatalok. 

 

Erikson személyiségfejlődési elméletének szakaszaival párhuzamosan Meissner 

(1987) a vallási identitás (vagyis a vallási önazonosság) fejlődését írja le. Az erikson-i 

pszichoszociális stádiumokhoz hasonlóan a vallási élet területén is minden életszakaszt 

egy-egy megoldandó feladat, pszichospirituális válság jellemez. Ezen feladatok pozitív 

megoldása Meissner szerint leginkább akkor lehetséges, ha a pszichoszociális fejlődés 

feladatait is sikeresen oldotta meg a személy. Pszichospirituális szinten az elért identitás 

jellemzője az önismereten és önelfogadáson alapuló alázatosság, míg fiatal 

felnőttkorban az intimitás feladatának sikeres megoldása a felebaráti szeretetben 

nyilvánul meg. 
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1.2 Lelki egészség serdülő- és fiatal felnőttkorban 

A serdülő és fiatal felnőttkor tehát összetett fejlődési feladatokkal jellemezhető. Az 

adott életkor krízisei, a fejlődési feladatokban való elakadások leképeződnek a 

pszichológiai segítségnyújtás fókuszában is (Hajduska 2008, Kézdy és Lisznyai 2005, 

Vikár 1999). Ezt támasztják alá felsőoktatási tanácsadók által végzett felmérések: a 

leggyakrabban előforduló problémák a párkapcsolati nehézségek, a szülőkkel, 

származási családdal való kapcsolat, valamint a tanulmányi nehézségek, a pályaváltás, 

pályakorrekció (Kézdy 2007a, Lisznyai 2005, Ritoók és mtsai 1998). A vallási, 

spirituális problémák szintén megjelenhetnek a tanácsadás során (Johnson és Hayes 

2003, Kézdy 2007a).  

 

A fejlődési krízisek időszaka fokozott sérülékenységet jelent, hiszen a gyors 

változások igénybe veszik a személy alkalmazkodóképességét. Ugyanakkor nem 

mindenki számára lesz kritikus ez az átmeneti állapot – éppen ezért egyre nagyobb 

figyelmet kapnak azok a tényezők, amelyek abban segítik az egyént, hogy a fejlődés 

nagy kihívást jelentő feladataival sikeresen megbirkózzon. Ezek a védőfaktorok, vagy 

protektív tényezők a megelőzés kulcsfontosságú pontjai lehetnek. Jessor (1993) egy öt 

szintet tartalmazó modellbe foglalta azokat a tényezőket, amelyek protektív-, illetve 

rizikófaktorként működhetnek a serdülőkori egészségmagatartás, a devianciák 

kialakulásának szempontjából. A biológiai-genetikai szinten a családban fellelhető 

mentális zavarok, illetve a jó intellektuális képességek lehetnek meghatározóak. A 

társadalmi környezet szintjén rizikófaktor lehet a szegénység, míg védelmet nyújthat a 

családi kohézió. Az interperszonális szinten a szülőkkel való konfliktusos, illetve 

bizalmi, támogató viszony fejthet ki hatást. A személyiség szintjén rizikótényező a korai 

kötődés zavara, míg protektív hatása van például a helyes önértékelésnek. A magatartás 

szintjén a rossz iskolai teljesítmény veszélyeztető hatású, a sportolás és a vallási 

közösségekben való részvétel ellenben protektív szerepet tölthet be. 

 

A megküzdési (coping) stratégiák szintén nagy jelentőséggel bírnak a fejlődéssel 

együtt járó nehézségek leküzdésében, a krízis kreatív megoldásának elérésében. 

Ahogyan Oláh (1998) is rámutat, a stressz a mindennapi élet velejárója, meg kell tehát 

tanulnunk bánni vele. Megküzdési stratégiának tekinthető minden olyan gondolat, érzés, 
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vagy viselkedéses megnyilvánulás, amely a stressz csökkentésére irányul. Minél 

gazdagabb a megküzdési repertoár, az egyén annál inkább ki tudja választani az adott 

stresszhelyzetben leginkább hatékony stratégiá(ka)t. A megküzdési stratégiák két nagy 

típusát először Lazarus és Folkman (1984) különítette el. A problémaközpontú 

megküzdés során a személy a problémára vagy a helyzetre összpontosít, annak 

elkerülése vagy megváltoztatása szándékával. Az érzelemközpontú megküzdésnek 

ellenben a stresszhelyzet által kiváltott negatív érzések enyhítése a célja. A negatív 

érzések enyhítése, az érzelmi egyensúly helyreállítása sok esetben előfeltétele, vagy 

kísérője a problémaközpontú stratégiák alkalmazásának. A két fő típus 

megkülönböztetése azonban nem bizonyult elegendőnek, hiszen mind a probléma-, 

mind az érzelemközpontú megküzdés csoportján belül is vannak egymástól igen eltérő 

megküzdési módok. Különösen az érzelemfókuszú stratégiák meghatározása, illetve 

további csoportosítása vet föl kérdéseket. Carver és munkatársai (1989) például az 

érzelemközpontú stratégiáktól külön kezelik a menekülő stratégiákat (pl. valami mással 

foglalkozni, enni, inni, gyógyszert szedni). A menekülő stratégiák azokban a 

helyzetekben figyelhetőek meg, amikor a személy a helyzetet kontrollálhatatlannak éli 

meg, vagyis úgy érzi, nem képes a helyzet megoldására. Ezen stratégiák hátterében 

hangsúlyos lehet a tehetetlenség élménye, így gyakran járnak együtt depresszív 

állapottal. A társas támasz, vagyis a pozitív, támogató kapcsolatrendszer igénybevétele 

szintén nehezen fér bele a klasszikus kategóriákba, hiszen egyaránt tartalmazhat 

problémaközpontú segítségnyújtást (konkrét, fizikai segítségnyújtás vagy tanácsadás 

formájában), illetve érzelmi támogatást (a kötődés nyújtotta biztonságérzeten, vagy az 

elfogadáson, gondoskodáson keresztül). – Fontos megjegyezni, hogy a megküzdési 

stratégiák nagy részét társas tanulás útján sajátítjuk el, ezért módosításukra, a repertoár 

bővítésére mindig lehetőség van, így például a különböző segítő beavatkozásokban is. 

 

A serdülőkor fontos időszak a megküzdés kialakításában. Az életkori feladatoknak 

való megfelelés szükségessé teszi új megküzdési módok elsajátítását mind a 

problémamegoldás, mind az érzelmek kezelésének területén. Például a társas támasz 

igénybevétele - amely egyébként kiemelt erőforrás a stresszel való megküzdésben 

(Stauder 2008) – fontos változásokon megy át ebben az időszakban, hiszen mind a 

szülővel, mind a kortársakkal való kapcsolat átalakul. A serdülőkori deviáns 
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magatartásformák, így például a dohányzás, alkohol- vagy drogfogyasztás - melyeknek 

ebben az életkorban a csoportkonformitás és a kockázatvállaló magatartás is a 

hátterében állhatnak - inadaptív stresszoldási technikaként, illetve megküzdési módként 

rögzülhetnek, így nagy a függőség hosszú távú kialakulásának a veszélye (Pikó 2009). 

 

Pikó (2002) középiskolás mintán Lazarus és Folkman Konfliktusmegoldó 

kérdőívével a megküzdés négy faktorát állapított meg: passzív, problémaelemző, 

kockázatos és támogatást kereső megküzdést. A passzív és a támogatást kereső 

megküzdés inkább a lányokra volt jellemző, a problémaelemző és kockázatos 

megküzdés tekintetében viszont nem talált különbséget a nemek között. Feltehetően a 

serdülőkorra jellemző autonómiatörekvések miatt mindkét nem esetében az életkorral 

csökkent a támogatást kereső megküzdés - ami pedig, mint láttuk, a stressz kezelésében 

az egyik leghatékonyabb eszköz. Lányok körében a problémaelemzés az életkorral 

növekedett. A kockázatos megküzdés összefüggést mutatott a rizikómagatartással 

(dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás). 

 

Egyetemisták körében - a Carver és munkatársai (1989) által kidolgozott 

megküzdési stratégia kérdőív segítségével - végzett vizsgálatában az életkor fejlődési 

kríziseiben (pl. teljesítmény, pályaválasztás, kapcsolatok kialakítása) elért magas 

pontszámok a menekülő megküzdési stratégiákkal álltak kapcsolatban. A menekülő 

stratégiák pozitív összefüggést mutattak az önértékelés problémáival és a depresszióval 

is. Ezzel szemben problémaközpontú megküzdési módok a pályaválasztási 

elköteleződéssel és stabil önértékeléssel jártak együtt. Az érzelemközpontú stratégiák a 

vallásos elköteleződéssel voltak pozitív összefüggésben (Kézdy 2007a). 
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1.3. A vallásosság jellegzetességei serdülő- és fiatal felnőttkorban 

1.3.1 Vallási fejlődés elméletek: A hit fejlődésének szakaszai (Fowler) 

A vallási fejlődés elméletei közül Fowler hitfejlődés szakaszait mutatjuk be 

részletesebben (Fowler 1980, 1981, Fowler és Dell 2006, Fowler és mtsai 2004, 

Moseley és mtsai 1993). Mint minden fejlődéslélektani szakaszelméletnek, ennek a 

modellnek a hátterében is az az alapfeltevés áll, hogy a fejlődés egymástól minőségileg 

és működésileg különböző szakaszokból áll. Az elmélet nagymértékben épít más 

fejlődéslélektani szakaszelméletekre, így Piaget (1972) kognitív, Kohlberg (1969) 

erkölcsi fejlődés elméletére, vagy Selman (1980) nézőpont-átvétel szakaszaira. 

 

Fowler megkülönbözteti a hitet („faith”) a hiedelmektől és a vallástól (hiedelmek 

alatt a hittartalmakat érti, míg vallás alatt a hittartalmak kifejezési formáit, pl. rítusokat, 

szimbólumokat). A hit a megismerő-értékelő strukturális műveletek olyan mintázata, 

amely a tételes tartalom (a hittartalmak) hátterében áll, megalapozza és szervezi azt. Az 

elmélet tehát a hitre való képesség kognitív alapjait írja le. 

A hit Fowler szerint: 

 egyetemes emberi jelenség; 

 a személyiségnek központi struktúrája, amely az élet értelmének, az élet legfőbb 

értékeinek, valamint a transzcendenssel való viszony keresésére irányul; 

 elköteleződést jelent bizonyos érték- és hatalomközpont(ok) mellett (ezek az értékek 

személyenként változnak, de mindenképpen létfontosságú dolgokra irányulnak, 

pl. vallás, család, hatalom); 

 kapcsolati aspektussal jellemezhető (Az egyén a számára jelentős másokhoz fűződő, 

kölcsönös bizalmon és hűségen alapuló kapcsolatok által tartja fenn identitását; a 

kölcsönös bizalmat és hűséget a transzcendens jellegű közös érték- és 

hatalomközpontokba vetett közös bizalom és hűség stabilizálja és mélyíti el.);  

 a benne foglalt tudatos és tudattalan motívumok által minden cselekvés végső 

alapja; 

 átfedésben van az intézményes vallásossággal, de a kettőnek vannak egymástól 

teljesen független területei is. (Ebből következik, hogy a hitnek lehetnek vallásos 

és nem vallásos megnyilvánulási formái is; és hogy a hit struktúrája alapvetően 

azonos a különféle vallásgyakorlatok esetében.) 

 12



A hit fejlődését 7 lépcsőfokban írja le. Az egyes szakaszok (lépcsőfokok) a 

megismerés, az értelemalkotás és az értékek melletti elköteleződés integrációjából 

származó tipikus mintázatokat jelentenek. Kiemeli, hogy azért használja inkább a 

szakasz, és nem a típus fogalmát, mivel feltételezi, hogy a szakaszok sorrendje nem 

változik, egy-egy szakasz nem ugorható át. A szakaszok között nincsen éles határvonal; 

és nem mindenki sorolható be egyértelműen egy-egy szakaszba. A következő szakaszba 

jutáshoz szükséges az értelemadás megszokott módjának lebontása és egy új rendszer 

felépítése; ez több éven át elhúzódhat. Az egyes életkorokat és a szakaszokat nem lehet 

egyértelműen megfeleltetni egymással; inkább tendenciát jelölnek, pl. a gyerekek nagy 

része az első és második szakaszban van, míg a felnőttek hite a harmadik és negyedik 

szakasz jellegzetességeivel írható le. (A korai szakaszok szükségszerűen, és az egyes 

emberek között sokkal több hasonlósággal jelennek meg, hiszen a gyerekkori 

fejlődésmenetet jobban meghatározzák a fejlődés egyéb területei, így pl. a kognitív 

fejlődés, vagyis a gondolkodás jellegzetességei. Ugyanakkor a biológiai változás nem 

hozza magával feltétlenül a hit fejlődését.) 

Hangsúlyozza, hogy a szakaszokat nem a hit tartalma, a benne foglalt elemek vagy 

értékek, hanem a hit szerkezete, az elemek elrendezési módja alapján különíti el. Éppen 

ezért a hittartalmak változása nem feltétlenül jár együtt a hit változásával, vagyis egy 

másik fokozatba lépéssel. 

 

A hit szakaszait közel 400 interjú elemzése alapján különítették el. A félig 

strukturált interjú kérdései a személy életének meghatározó eseményeire, kapcsolataira, 

értékrendjére irányultak, rákérdeztek attitűdjeire olyan témakörökkel kapcsolatban, 

melyekkel a hit foglalkozik (halál, szenvedés, szabadság, az élet értelme, bűn, stb.). Az 

alanyokat bátorították arra, hogy konkrét tapasztalatokat, kríziseket is mondjanak el. A 

vallást mint témát csak az interjú utolsó harmadában hozták be explicit módon. A 

legfiatalabb válaszadó 4, a legidősebb 80 éves volt. Az interjúk elemzéséhez, valamint a 

szakaszok felállításához 7 szempontot használtak. Ezek a szempontok a gondolkodás, a 

környező világ megismerésének, megértésének olyan általános aspektusai, amelyek 

segítségével jobban megérthetjük egy-egy szakasz, életkor hitének, hitfelfogásának 

jellegzetességeit. A hét megismerő-értékelő művelet a következő: 
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a) a gondolkodás jellegzetességei (Piaget kognitív fejlődési szakaszai alapján pl. 1972) 

b) (társas) nézőpontátvétel (social perspective taking; Selman 1980; az a képesség, 

hogy mások nézőpontjába beleképzeljük magunkat, és elgondoljuk, hogy miként 

észlelik ők cselekedeteinket, gondolatainkat) 

c) az erkölcsi ítéletalkotás módja (Kohlberg 1969; mi alapján ítélünk egy cselekedetet 

jónak vagy rossznak, miért tartjuk be a szabályokat) 

d) a társas tudat határa (kikből áll a világ számunkra) 

e) a tekintély (autoritás) helye (kit és miért fogadunk el a tekintély, a hatalom 

forrásának) 

f) a világ koherenciája (összefüggésformája) (mennyire állnak össze egységes egésszé 

a történések, a világban tapasztalt jelenségek) 

g) szimbólumalkotás képessége (hogyan látjuk a szimbólum és a szimbolizált közötti 

összefüggést). 

 

Ezek a megismerő-értékelő műveletek a fejlődés-érés folyamán változnak, 

különböző szakaszokon mennek keresztül. Fowler szerint e hét terület különböző 

fejlődési lépcsőfokai 6 jellegzetes mintázatban, vagyis együttes előfordulásban jelennek 

meg, ezt nevezi ő a hit 6 szakaszának. Ezek azok a mintázatok, amelyek a hittartalmak 

hátterében állnak, megalapozzák és szervezik azokat. 

 

A hit szakaszai ezek alapján röviden: 

0. A csecsemőkor és a differenciálatlan hit (magzati kortól néhány hónapos korig) Ezt 

a szakaszt a csecsemő és gondozója közötti bizalom, kapcsolat alakulása jellemzi, 

alapvető tapasztalatokat szerez a kölcsönösségről, hitről, bizalomról, autonómiáról, 

illetve ezek ellentéteiről, melyek a hit fejlődésének alapjait jelentik. Valódi hitről itt 

még nem beszélhetünk; a fogalmak kialakulását és a nyelvhasználatot megelőző 

szakaszról van szó. 

1. Az intuitív-projektív hit (kisgyerekkor). A hit a fantázia és a valóság keveredésével 

jellemezhető. A gyerekekre nagy és hosszan tartó hatással lehet a számukra fontos 

felnőttek látható hitének példája, érzésvilága, magatartási kifejeződése, nyelvezete. 

A műveletek előtti gondolkodás szakaszára jellemzően a kapcsolatok főképp 

egocentrikusak, nem képesek magukat mások nézőpontjába belehelyezni; a 
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2. A mitikus-literális hit (kisiskoláskor). Ebben a szakaszban a gyerekek egyre inkább 

a sajátjukként tekintenek azokra a történetekre, hittartalmakra, szokásokra, amelyek 

kifejezik a saját közösségükhöz tartozást. A konkrét gondolkodás szakaszába lépve 

a gyerekek már képesek elválasztani a fantáziát, a meséket a valóságtól; az ok-

okozati összefüggések megértésével képesek időben és térben rendezett 

történetekben gondolkodni; mindezek miatt kedvelik például a cselekményes bibliai 

történeteket. Képesek belehelyezkedni mások nézőpontjába; így akár abba is, hogy 

Isten hogyan tekint ránk, ami magával hozza az istenkapcsolat személyesebbé 

válását. Istenképük ugyanakkor a konkrét gondolkodás szakaszában még 

antropomorf (emberi tulajdonságokkal felruházott). Szimbólumok, hittartalmak 

vagy erkölcsi szabályok magyarázatánál hajlanak a konkrét, szó szerinti 

értelmezésre. A szó szerintiség a formális műveletek kialakulásával kezd gyengülni, 

ekkor gyakoriak lehetnek a történetek értelmezésének következtében megjelenő 

konfliktusok (pl. a bibliai teremtéstörténet vagy az evolúciós elmélet az igaz). 

3. A szintetikus-konvencionális hit (kora serdülőkor). A formális gondolkodás 

megjelenésével a serdülő képes az absztrakcióra, a kölcsönös perspektíva-átvételre; 

ez a hit (istenkép, szimbólumok, illetve az istenkapcsolat) területén is megjelenik. 

Hitében még inkább „konformista”: a gondolkodást, a viselkedést főképp a 

közösség értékrendjéhez való igazodás határozza meg, de már megjelennek a 

független, az önálló identitás alakulására utaló, azzal összefüggő személyes elemek 

is. A serdülő életében egyre több és változatosabb csoport van jelen (iskola, 

kortárscsoportok, média); a hitnek nagy szerepe lehet az ezekben való 

eligazodásban, az értékek és információk összehangolásában, az identitás 

építésében. A társas környezet strukturálásának, így az istenkapcsolatnak is a 

személyes kapcsolatokban szerzett tapasztalatok adják az alapját; szüksége van 

konkrét társakra, példaképekre a hit megélésében. A társakban, példaképekben való 

csalódás érzékenyen érinti, hiszen belső hitvilága még nem áll szilárd alapokon. A 
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4. Az individuális-reflektív hit (késő serdülőkor és fiatal felnőttkor, de sok esetben csak 

a harmincas-negyvenes évek). Az értékek és hittartalmak kritikai vizsgálata, a 

személyes hit felépítése történik meg; ez teszi lehetővé a tudatos döntésen alapuló 

elköteleződést. Ez az időszak az identitás kialakításának időszaka, melynek fontos 

része a vallásos identitás, a világnézeti elköteleződés. A korábban konvencionálisan 

elfogadott értékeket, hittartalmakat kritikai távolságból vizsgálja meg, és döntést 

hoz a tekintetben, hogy ő maga személyesen mely értékek, tartalmak mellett 

köteleződik el. Az átgondolás elmaradása (Erikson és Marcia identitásalakulás-

elméletéhez hasonlóan) konvencionális, ingatag alapokon álló vallásosságot fog 

eredményezni, míg az elköteleződés hiánya a hittel, a (vallásos) normákkal 

szembeni folyamatos lázadást okozhat. A stabil identitáshoz egységes értelmezési 

keret kialakítása szükséges. A személy önmagát (identitását) és azt, ahogyan a 

környezetét szemléli (világnézetét) elkülöníti a körülötte élőkétől. A szimbólumokat 

fogalmi jelentésbe fordítja át. A viselkedés és ítéletalkotás nem tudatos összetevőit, 

valamint a világban tapasztalható paradoxonokat ugyanakkor figyelmen kívül 

hagyja. 

5. Az összekapcsoló-elmélyülő hit (életközép és azon túl). Az ellentétek (pl. férfias-

nőies, destruktív-konstruktív vonások); valamint azon elemek integrációjának 

szakasza, melyeket az előző fokozaton a személy belső biztonsága és a valósághoz 

való kognitív és érzelmi alkalmazkodás érdekében figyelmen kívül kellett hagyni 

(pl. ellentmondások, a hit paradoxonjai; vagy hogy mások nézőpontja, igazsága is 

ugyanúgy igaz lehet). Képes túllépni a hitnek az előző szakaszban felépített 

határain; mer közel engedni magához olyan (hit)tartalmakat, spirituális vagy 

vallásos tapasztalatokat, amelyek nagyon különböznek vagy fenyegetőek lehetnek 

az identitás vagy a világnézet szempontjából. Dialogikus és több szintű megismerés 

jellemzi, vagyis nyitott a világ több perspektívából való vizsgálatára. A 

szimbólumok hordozta erő (vagyis a valóságnak az a mélyebb rétege, amire a 

szimbólumok utalnak) újra egyesül a szimbólum fogalmi jelentésével (ezt nevezi 

Ricoeur „második naivitásnak”). 
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6. Az univerzáló, egyetemes hit (nem köthető életkorhoz, de leginkább az érett 

személyiségre jellemző). Feltételezett szakasz, a vizsgálatban résztvevő személyek 

között nem jelent meg. A hit ezen szakaszára jellemző a minden élőt befogadó 

közösség érzése, elgondolása; ezek a személyek a beteljesedett emberi közösség 

lelkiségének megtestesülései és megvalósítói. Egység Istennel, cselekvő 

elköteleződés az igazságosság és szeretet mellett jellemzi őket. Gyakran tekintenek 

úgy rájuk, mint a biztonságot adó, meglévő (vallási, társadalmi) rendszereknek a 

felforgatóira. Készek közösséget vállalni a hit más szakaszaiban lévőkkel vagy 

bármilyen más vallásos hagyomány követőivel. Példának Ghandit, Martin Luther 

Kinget, vagy Kalkuttai Teréz anyát lehet megnevezni. 

 

Fowler elméletét több területen is érte kritika. A Fowler által használt hit-fogalom– 

vagyis az élet értelmét kutató általános emberi törekvés - például sokak szerint inkább a 

világnézet fogalmával írható le, hiszen a hitnek, általánosan elfogadott értelemben, a 

transzcendenssel való személyes kapcsolat is része, amely Fowler elméletében nem 

feltétlenül kerül elő explicit módon. A másik felmerülő kérdés az, hogy a sorrendben 

későbbi szakaszok vajon magasabb fejlődési szintet, fokozatot képviselnek-e. Az 

elmélet alapján ugyanis például a gyerekek vallásossága (első és második szint) a 

felnőttekéhez képest a hit alacsonyabb fejlettségi fokaként is értelmezhető, amely 

természetesen számos szempontból nem elfogadható állítás (Benkő 1998). Kritikát vált 

ki az is, hogy a feltételezett hatodik szakasz léte empirikusan nem bizonyítható. Nem 

tisztázott továbbá az sem, hogy a figyelembe vett különböző dimenziók vajon 

egymással párhuzamosan fejlődnek-e vagy sem, hiszen az egyes területeken 

bekövetkező gyorsabb fejlődés vagy lemaradás a fejlődési szakaszba való besorolás 

nehézségét okozná (Reich 1993). 

Összességében ugyanakkor az elmélet erényének tartjuk, hogy a hit változásának 

leírásakor számításba veszi az általános fejlődéslélektani törvényszerűségeket, és 

számos pszichológiai aspektust figyelembe véve kísérli meg átfogó módon leírni a hit 

fejlődésének összetett folyamatát. 

 

Mivel vizsgálódásunk középpontjában a serdülőkor és a fiatal felnőttkor áll, ezért 

csak a serdülőkor kezdetén jelenlévő szintetikus-konvencionális szakaszt, valamint 
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részletesebben a serdülőkorban kialakuló és a fiatal felnőttkort jellemző individuális-

reflektív szakaszt mutatjuk be. Ugyan a szintetikus-konvencionális szakasz leginkább a 

kora serdülőkorra jellemző, bemutatását itt mégis fontosnak tartjuk, egyrészt mivel ez 

jelenti a „kiindulási pontot” a serdülőkor és fiatal felnőttkor vallásos fejlődésében, 

másrészt mivel, mint látni fogjuk, ennek a szakasznak sok eleme szintén megtalálható 

felnőttkorban. (A többi szakasz részletes leírását ld. Kézdy 2007b). 

 

A szintetikus-konvencionális hit a serdülőkor kezdetén, illetve a kora serdülőkorban 

jellemző, ugyanakkor bizonyos elemei gyakran tapasztalhatók felnőtteknél is. A szakasz 

elnevezése arra utal, hogy a személy fejlett nézőpontátvétel és kezdeti formális műveleti 

gondolkodás segítségével rendezi egységbe (szintetizálja) a mások véleményén alapuló 

(konvencionális) tartalmakat. Ebben a szakaszban a kapcsolatok kialakítása és 

fenntartása jelenti a legfőbb értéket a személy számára; identitását a számára fontos 

személyekből, valamint azokból a csoportokból vezeti le, ahová személyes kapcsolatok 

fűzik (jó példa erre a tizenévesek öltözködési és nyelvhasználati szokásai). A 

kortárscsoport jelentősége egyre inkább előtérbe kerül. Fontosak számára a 

kapcsolatokban jelentkező elvárások, valamint a jelentős másoknak való megfelelés. 

 

A szakasz jellemzői a megismerő-értékelő műveletek alapján: 

 

A. A gondolkodás: formális műveletek kezdete 

Ez az időszak a formális műveletek kezdete: személy a rendszereket, 

összefüggéseket egyelőre inkább csak észreveszi, mint megalkotja. Formális műveletek 

tekintetében inkább induktív mint deduktív: adott eseményből képes általános szabályra 

következtetni. Képessé válik arra, hogy hipotézisekben gondolkodjék (ez előfeltétele 

annak, hogy képes legyen magát egy harmadik személy nézőpontjába beleélni); 

azonban hipotézis-alkotó képessége még nem tudatos: gyakran képes eljutni a helyes 

válaszokig, de nem tudja megmondani, hogyan jutott el oda. 

 

B. Nézőpontátvétel: kölcsönös interperszonális 

Ebben a szakaszban a személy már felismeri, hogy a másik személynek saját belső 

világa van; megpróbálja megérteni a másik belső világát. Ugyanakkor ebben a 
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folyamatban a fantázia és a projekció még keveredik a megfigyeléssel; emiatt gyakran 

inkább a másik érzelmeit, hangulati állapotát tudják elképzelni; sok sztereotip elemet 

használnak. Képes saját gondolatait és érzéseit egy másik személy nézőpontjából 

szemlélni (ez az önreflexív nézőpont). Foglalkoztatja az, hogy mások mit gondolnak; 

szeretne megfelelni mások elvárásainak. A látszatok (külsőségek) fontos szerepet 

játszanak saját és mások megítélésében. Önmeghatározásra jellemző a társas 

kapcsolatokba ágyazottság: a másik (pl. a jelentős másokkal való kapcsolat) meg tudja 

határozni az ént. Gyakran veszi át mások véleményét tudatos kiértékelés nélkül. 

 

C. Az erkölcsi ítéletalkotás módja: interperszonális elvárások és megegyezés 

(összhang) 

Mivel ebben a szakaszban a legfontosabb értéket a kapcsolatok jelentik, ezért az 

erkölcsi ítéletek alapja is a harmóniára és kölcsönösségre való törekvés a személyes 

kapcsolatokban; azok mellett az értékek mellett köteleződik el, amelyek a kapcsolatokat 

szolgálják: lojalitás, őszinteség, kölcsönösség, egyetértés, stb. A legfontosabb a személy 

számára, hogy megfeleljen a számára fontos mások elvárásainak, és teljesítse a 

szerepéhez tartozó kötelezettségeket. Mivel a társas tudat, a „világ” azokból áll, „akik 

olyanok, mint mi”, az idegenekhez (vagyis azokhoz, aki nem ebbe a kategóriába 

tartoznak) morális szempontból kétféle módon viszonyulhat: 1. úgy kezeli őket, mint a 

saját csoportot (vagyis projektál), ekkor ugyanazok az erkölcsi kötelezettségek 

érvényesek velük szemben, mint a saját csoport esetében; 2. deviánsnak tartja őket 

(vagyis a „társadalom” normáit nem absztrakt módon képezi le, hanem a saját csoport 

normáit kezeli úgy, mintha általános érvényűek lennének). 

 

D. A társas tudat határa: azok a csoportok, ahová személyes kapcsolatok fűzik az 

egyént 

A társas tudat határai nem nyúlnak túl azokon a csoportokon, amelyeknek a 

személy közvetlenül a tagja (elsősorban a család és a kortárscsoport, de a médián 

keresztül egyéb csoportok is). Ugyanakkor a család helyett kezd a kortárscsoport 

előtérbe kerülni. A saját kapcsolati hálóján kívül eső csoportokat a személy erősen 

sztereotip módon kezeli. A saját csoport normáihoz még nem képes kritikailag, vagy 

független nézőpontból viszonyulni. 
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E. A tekintély helye: megbecsült csoportok konszenzusa alapján; és hit-érték 

hagyományok személyesen is hiteles képviselői 

A személy számára a tekintély legitimitását leginkább a csoportkonszenzus és a 

társadalmi konvenció adja; a társas jóváhagyás gyakran a legfontosabb tényező annak 

megítélésénél, hogy az adott tekintélyt elfogadja-e vagy sem. A tekintélyszemélyeket 

gyakran az alapján választják ki, hogy van valamilyen mások által elismert, 

személyközi kapcsolatokban megmutatkozó erényük, pl. őszinteség, megbízhatóság, 

idealizmus. Ugyanakkor a látszat, a külsődleges megnyilvánulás az elsődleges kulcs a 

számára a másik szándékainak rekonstruálásához; így a tekintély megállapításánál is 

inkább a tekintély konvencionális jeleit, szimbólumait veszi figyelembe. 

 

F. A világ koherenciája (összefüggésformája): passzív, nem tudatosan átgondolt 

rendszer 

Ez a „passzív” érték- és hitrendszerek időszaka: a személy nincsen tudatában 

annak, hogy gondolkodásában az egyes elemek rendszerbe foglalhatóak lennének. 

Szintézist alkot a számára jelentős személyeknek és csoportoknak az elveiből, 

attitűdjeiből, hittartalmaiból; a tartalmi elemek között megjelenő esetleges 

ellentmondásokat figyelmen kívül hagyja, és nem próbál meg mélyebb megértésre jutni 

vagy hierarchiát felállítani ezekkel kapcsolatban. Világképe tehát konvencionális 

attitűdök és értékek szintézise, amely elemeit nem veti kritikai reflexió alá és nem 

foglalja tudatos rendszerbe. Világképének legitimitását érzések és külső 

tekintélyszemélyek adják, nem pedig a személyes átgondolás. 

 

G. Szimbólumalkotás képessége: többdimenziós szimbólumértelmezés, az evokatív 

erő a szimbólumhoz kapcsolódik 

A személy a szimbólumokat már több szinten értelmezi; elszakad a szó szerinti 

értelmezéstől, felismeri a szimbólumok ráutaló tulajdonságát, átvitt értelmét. 

Legtöbbször a szimbólum érzelemkiváltó ereje van előtérben. A szimbólumok 

értelmezése és elfogadása erősen függ a tekintélyszemélyektől és a csoport, illetve 

közösségi normáktól. A vallási szimbólumokat konvencionálisan értelmezi; gyakoriak 

az értelmezésben a személyközi kapcsolatokban megjelenő tulajdonságok. 
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Az individuális-reflektív hit serdülőkorban jelenik meg, és fiatal felnőttkor évein át 

általában egészen az életközépig, vagy azon is túl jelen van. A szakasz legfőbb 

jellemzője az egyénivé válás: a személy kritikai távolságba kerül társas kapcsolatainak 

rendszerétől, amely korábban identitásának alapját adta. A szakasz két meghatározó 

fejlődéslélektani faktora a formális gondolkodás kiteljesedése (általában a tizenéves kor 

első felében), valamint a társas kapcsolatok horizontjának kiszélesedése (a késő 

serdülőkorban). Társas kapcsolatok tekintetében a szakaszt az autonómia jellemzi: a 

kialakult formális gondolkodás lehetővé teszi, hogy a személy különálló és tudatos 

entitásként élje meg saját magát. Kilép az elsődleges csoportok kötelékéből, és maga 

választotta személyekkel és csoportokkal alakít ki kapcsolatokat. A felismerés, hogy 

egy csoport normái, nézetei relatív természetűek és nem általánosak, valamint az a 

képesség, hogy az egyéni és a csoport normáit explicit fogalmakká alakítsa át, lehetővé 

teszi azt, hogy a személy kritikai távolságba kerüljön mások véleményétől és kialakítsa 

saját álláspontját. Ezen a szinten a személy tudja, hogy miben hisz, és ki is tudja azt 

fejezni. 

Éppen ezért a hit ebben a szakaszban inkább ideológia- vagy világnézet-jellegű; a 

szakaszt az „életfilozófia” kialakítása időszakának is nevezhetjük. Ebben a folyamatban 

gyakori a világnézettel való túlzott azonosulás: a személy túlzott bizalmat helyezhet az 

autonóm érvelésbe, ami redukcionizmushoz vezethet. A gondolkodás dichotóm jellegű: 

túlságosan élesen különbözteti meg a megismerés alanyát és tárgyát, önmagát és 

másokat. Hangsúlyos a rendszerekben való gondolkodás: önmaga értékelésében vagy 

kapcsolatai megélésében absztrakt szabályok és normák vezetik. 

Előfordul azonban, hogy a szakaszra jellemző folyamatnak, vagyis a korábbi 

értékektől való kritikai eltávolodásnak és a saját identitás kialakításának csak az első 

fele valósul meg. Ez hasonlít az Erikson, illetve Marcia által leírt, az identitásalakulás 

folyamatában tapasztalható elakadáshoz. 

 

A szakasz jellemzői a megismerő-értékelő műveletek alapján: 

 

A. A gondolkodás: formális gondolkodás (dichotóm) 

Ebben a szakaszban a formális gondolkodás kiteljesedik; a személy képes 

rendszereket, összefüggéseket létrehozni és többdimenziós problémákat elemezni, képes 

 21



a hipotézisek szigorú tesztelésére, valamint képes magáról a gondolkodási folyamatról 

reflektálni. Rendkívül fontos számára a világnézeti és hitbeli kérdések logikus 

igazolása. Foglalkoztatja a rendszerhatárok kérdése, a megkülönböztetés, a definíciók; 

gyakoriak a vagy-vagy osztályozások. Az egyértelmű besorolások érdekében 

ugyanakkor kénytelen figyelmen kívül hagyni bizonyos ellentmondásokat – az 

ellentétes állításokat nem tartja feszültségben, inkább meg akarja őket szüntetni. 

 

B. Nézőpontátvétel: saját maga választotta csoportra vagy osztályra vonatkozó 

nézőpont (társadalmi perspektíva) 

A nézőpontátvétel (a formális gondolkodás kiteljesedésének köszönhetően) 

átgondoltabb, fogalmi alapokon nyugszik, kevésbé játszanak bele az érzelmek; a 

személy rendszerezett alapon tud közelíteni mások nézőpontjához. Képes magáévá tenni 

a társadalom, a törvények vagy az erkölcs általánosított nézőpontját. Figyelembe veszi 

és elemzi a másik nézőpontját; gyakran azonban ezt defenzív módon teszi, a saját 

álláspontját védve. Saját világnézetét összehasonlítja másokéval, azok fényében 

indokolja és törekszik fenntartani azt. Képes elemezni kapcsolatait, képes kritikai 

távolságba kerülni érzelmi és hitbeli elkötelezettségeitől. 

 

C. Az erkölcsi ítéletalkotás módja: társadalmi perspektíva; átgondolt relativizmus 

vagy osztályhoz kötött univerzalizmus 

Az erkölcsi ítéletek fókuszában a társadalom rendjének fenntartása, valamint az 

egyénnek az ezzel kapcsolatos kötelezettségei állnak (ez abból következik, hogy képes 

felvenni a társadalmi rendszer nézőpontját). Kohlberg a „törvény és rend” indoklás 

szakaszának nevezi. Az a helyes, a jó, ami az adott rendszerben az egyén kötelessége; a 

saját és mások megítélése a társadalmi rend fenntartásához való hozzájárulásukon 

alapul. Ezeket a szabályokat racionális alapokon meg tudja védeni. A társadalmi rend 

fenntartása előrébb való, mint az egyén jogai vagy szükségletei. A betartandó törvények 

a saját maga választotta csoport, osztály törvényei; nem képes még a törvények feletti 

(vagy törvényeken túli) perspektívát felvenni. 
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D. A társas tudat határa: világnézetileg kompatíbilis közösségek, amelyek 

összhangban vannak a személy maga választotta normáival és meglátásaival 

A saját csoport határait kiterjeszti azokra, akiknek ideológiája valamilyen 

mértékben kompatíbilis a sajátjával; mindenki mást a saját világnézete szempontjából 

kiindulva kritikusan kezel. Azt, hogy valaki egy adott csoporthoz tartozik-e, az 

ideológia egyezése alapján dönti el. Hajlik a dichotómiára: kompatibilis és nem 

kompatibilis kategóriákat állít fel (összefér vagy nem fér össze). 

 

E. A tekintély helye: saját ítéletalkotás alapján, amely az önmaga által jónak tartott 

világnézeti perspektívából indul ki; a tekintélynek és a normáknak egyezniük kell ezzel 

A tekintély helye bensővé tett, explicit; racionális műveleteken, szempontokon 

alapul. A tekintélyszemélyeket racionális elvek alapján választja ki, és a 

tekintélyszemélyek követeléseit, kéréseit az alapján teljesíti vagy utasítja vissza, hogy 

azok összhangban állnak-e a személy saját világnézetével. A tekintély sokféle formát 

ölthet: tekintélyszemély, törvény, hagyomány, szokás; ugyanakkor gyakoribb a 

világnézet és az intézmény, mint a személy. Ha a tekintély helye egy személy, abban az 

esetben a döntés alapja az a mód, ahogyan az illető személy egy világnézetet, 

intézményt vagy rendszert képvisel. A tekintélyhez való viszonyulás explicit; képes 

kritikai távolságból és ideológiai nézőpontból elemezni a tekintélyhez való kapcsolatát. 

 

F. A világ koherenciája (összefüggésformája): fogalmilag közvetített explicit 

rendszeralkotás; tisztában van a rendszer határaival és belső összefüggéseivel 

A világ összefüggésformája formális (absztrakt) műveleteken alapszik. A személy 

képes saját világnézetét kritikai átgondolásnak alávetni. Világnézete tudatos, explicit és 

racionálisan felállított rendszer; a személy törekszik arra, hogy ez koherens 

(összefüggő), konzisztens és átlátható legyen. Világnézeti kérdéseket nem szeret 

megválaszolatlanul hagyni; jellemző lehet ezért a redukcionizmus, a feszültségek, 

paradoxonok kiküszöbölése, kioltása (a világnézet koherenciájának érdekében). 
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G. Szimbólumalkotás képessége: a szimbólum elválik attól, ami szimbolizálja; az 

evokatív erő a szimbólum által közvetített jelentésben van 

A személy ezen a szinten a szimbólumokat fogalmakra, képzetekre „fordítja le”. A 

szimbólumoknak egy jelentést tulajdonít, ebből a szempontból redukcionista (gyakran 

redukálja a szimbólumot a saját világnézetébe illeszthető igazság-tartalommá). Ricoeur 

ezt a reduktív hermeneutika szakaszának nevezi. A mitológiáktól való tudatos 

megfosztás (demitologizálás) jellemzi (pl. az „ég”: a szimbolikus ég elképzelést - Isten 

az égben – lefordítja természettudományos nyelvre, összefüggésbe: az égnek mint 

kozmosznak természettudományos képbe való elhelyezése történik, amit végül is elvet, 

mert ebben az összefüggésben nincs értelme). A szimbólumokat megkísérli egy 

rendszerben vagy egy szisztematikus világnézetben elhelyezni. A szimbólumoknak a 

társadalomban, a csoportban betöltött funkcionális hatását hangsúlyozza. Mivel a 

kifejezések pontosságára törekszik, a két- vagy többértelműséget, így a szimbólumok 

többértelműségét is hibának tekinti. 

 

Példaként néhány részletet idézünk egy 15 éves középiskolás lánnyal, valamint egy 

26 éves, végzős egyetemista férfival készült hitfejlődési interjúból. A részletekben 

megtalálható néhány, a szintetikus-konvencionális hitre utaló elem, illetve túlnyomó 

részben az individuális-reflektív hit szakaszára jellemző kijelentés. Mindkét interjút a 

Fowler Hitfejlődés interjú (Faith Development Interview) magyar változatának 

kipróbálásakor készítettük; az interjúalanyok hozzájárultak a részletek jelen munkában 

történő bemutatásához. 

 

Részletek hitfejlődés interjúból: 15 éves középiskolás lány 

Az egész vallásosságom nagyon laza volt igazából, nem álltam sohase olyan 

nagyon közel Istenhez, ilyen mindennapos kapcsolatban, hogy úgy mondjam. Aztán x 

plébániára kerültem, de akkor is csak akkor imádkoztam, ha mondjuk valami baj volt. 

Aztán elkezdődtek a problémák a szüleim válásával, de akkor még egyáltalán nem 

gondoltam arra, hogy imádkozni kéne azért, hogy jobb legyen – mert nem úgy neveltek, 

szüleim egyáltalán nem jártak templomba. Aztán bekerültem x plébániára, meg 

katolikus gimnáziumba járok ugye, és mivel állandóan azt látom, hogy van Isten és 

beszélnek nekem róla, egyre közelebbinek tűnik, és így már jobban eszembe jut, hogy ő 
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is itt van, aki segíthet. Beszéltek róla, jobban megismertem, ha lehet így fogalmazni – 

közelebb kerültem hozzá, én úgy érzem. Úgy gondolom, hogy még mindig nem vagyok 

elég közel hozzá, annyira, amennyire kéne –szerintem nekem pillanatnyilag annyit 

jelent, ami nem jó, hogy ha baj van, ő ott van, és talán segít, talán nem segít, de tudom, 

hogy ott van. És ez egy kicsit mintha biztonsággal töltene el, hogy lehet hozzá beszélni, 

lehet kéréseket megfogalmazni – lehet, hogy nem fog segíteni, de akkor is meg tudom 

fogalmazni magamban, és tudom, hogy meg fogja hallgatni a szeszélyeimet, meg 

ilyeneket. És hogyha valami nagyon fontos kérdésben úgy érzem, hogy nekem van 

igazam, akkor megpróbálom úgy nézni, hogy lehet, hogy másnak is... hogy nem biztos, 

hogy nekem van igazam, és talán ez az önzőségemet egy kicsit leapasztja. 

 

Többféleképpen szoktam imádkozni, például templomban máshogy imádkozik az 

ember, mint otthon, a saját kis szobájában vagy az ágyában. Mert hogy ha nem vagyunk 

hivatalos keretek között, például mint a templomban, akkor csak úgy simán elmondom - 

mert ugye mondtam, hogy általában csak különleges helyzetekben szoktam imádkozni - 

akkor elmondom neki, hogy mi a baj, mit szeretnék, kérem a segítségét – de semmilyen 

hivatalosság nincsen benne, hogy azt a szöveget mondom, amit megtanultam és a 

fejembe vertek, hanem teljesen a saját szavaimmal. Ilyen előfordul néha a misén is, 

például amikor csöndben vagyunk és elhallgatunk, amikor áldozás után „mosogatják” 

az edényeket, tudod a víz meg a bor, és akkor csöndben vagyunk, és akkor néha el 

szoktam gondolkodni ezekről a dolgokról, vagy éppen imádkozom a saját szavaimmal, 

és akkor ezek így jók. De amúgy nekem ezekben az nem tetszik, hogy van egy séma, ami 

szerint minden mise lezajlik. Illetve nem az, hogy nem tetszik, hanem, hogy ez annyira 

nem fog meg engem, hogy igazából semmi különbséget nem látok meg benne, hogy már 

évszázadok óta ugyanezt csinálják, és ebből kellene kialakítani a személyes 

kapcsolatokat, mert ugye a prédikáció általában erről szól, hogy kell lennie egy 

személyes kapcsolatnak. Jó hát persze a prédikációt is a saját életemre kellene 

visszavonatkoztatni, vagy elvonatkoztatni, vagy nem tudom, hogy mondjam, de nekem 

nem mindig szokott sikerülni, mert itt van ez a bevett forma, és ezt ismételgetjük minden 

vasárnap. 

 

(szerinted mit jelent az érett hit?) 
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Szerintem az érett hit az, amikor valakinek van egy határozott elképzelése arról, 

hogy mi az, amiben hisz. És szívével-lelkével oda tudja adni magát annak, amiben hisz. 

És nincsenek kicsapongásai, meg ilyenek, hanem tudja, és akarja, és a szívével és az 

eszével is tudja, hogy miben hisz, és megpróbál mindent elkövetni azért, hogy közel 

jusson hozzá. És ha itt Istenről beszélünk, akkor hogy közel jusson az üdvösséghez. 

Szerintem ez az, ami éretté tesz egy hitet, hogy át tudja magát teljesen adni neki. 

 

(mit jelent számodra a halál?) 

Ez az a kérdés, amin nem nagyon szoktam gondolkodni – mert nem tudhatjuk... hát 

igen, ott van Isten, mert nem mondhatjuk, hogy nincs ott... hát igen, még nincsenek 

határozott elképzeléseim, mert lehet, hogy mégse úgy van, ahogy a papok mondják. 

Lehet, hogy nincsen mennyország, hogy nincsen pokol, lehet, hogy csak egy nagy semmi 

jön utána. És igazából nagyon sok vallás van ezen a földön, és nem tudhatjuk, hogy 

melyik az igaz, mert minden egyes vallásnak megvoltak a saját prófétái, és hogyha 

belegondolunk – és én egy istenhívő ember vagyok – ugyanannyi igazságalapja van 

ennek a vallásnak, mint bármelyik másiknak. Tehát akármi lehet. Szerintem ezt úgy kell 

felfogni, hogy éljünk a legjobbak szerint, törekedjünk a legjobbra, most mi ennyit 

tudunk tenni. 

 

 

Részletek hitfejlődés interjúból: 26 éves, végzős egyetemista férfi 

Gyerekkoromban jártunk templomba, bár emlékszem, hogy sokáig ezt egy 

elhagyandó rossz szokásnak tartottam. Emlékszem, volt egy ilyen gondolatom 

gyerekkoromban, hogy jó, hát ezt most csinálom, mert a szüleim itt vannak, de… nem 

tudom pontosan, de általános iskola vége felé lehetett ez, és akkor ezt úgy fogalmaztam 

meg magamnak, hogy ha nagyobb leszek, akkor nem hiszem, hogy ezt én így tovább 

csinálom. De gyerekkoromból vannak Istennel kapcsolatos emlékeim is. Például 

színtisztán emlékszem arra, amikor négy-öt éves koromban felmerültek bennem ilyen 

kérdések, hogy én honnan vagyok, honnan születtem, és a világ honnan van. Erre 

konkrétan emlékszem. Az egyikre, a honnan vagyok, arra édesapám felelt, számomra 

teljesen kielégítő módon, a másik kérdést is tőle kérdeztem meg, tehát hogy a világ 

honnan van, és akkoriban járt hozzánk P. atya egyszer-egyszer, és azt mondta, hogy 
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majd tőle kérdezzem meg. És megkérdeztem, és P. atya elmondta. Hát nem az Ádám és 

Éva történetet, de hogy a világot teremtették, és éreztem, emlékszem arra a hihetetlen 

megnyugvásra, hogy akkor így helyre került minden. És emlékszem, hogy később 

rengeteg dinoszauruszos könyvet olvastam, és ősemberest, és ez olyan érdekes volt, 

hogy én soha nem értettem azokat, akik az Ádám-Éva történetet és a dinoszauruszos 

dolgokat teljes ellentmondásnak vélték, és én gyerek fejjel kikövetkeztettem, vagy 

legalábbis soha nem merült fel bennem paradoxonként, hanem inkább úgy, hogy hát 

miért ne teremthette volna a Jóisten a dinoszauruszokat? És ez megint megnyugvással 

töltött el, hogy hát nem értem, hogy mit nem értenek mások ezen. De ezen kívül nem volt 

más élményem. Hát az ima, azt inkább ilyen fájdalmas kötelességnek éltem meg. 

 

Még talán általános iskolás voltam, amikor volt egy hittanos csoport, vagy egy 

táborban részt vettem, és emlékszem ilyen jó érzésekre, az együtt éneklések során 

bennem kibontakozó nagyon jó érzésre, de ezt csak így éltem meg. És Taizében 

szembesültem először azzal, hogy hát más is csinálja ezt. Hogy nem vagyok egyedül. És 

ez számomra nagyon sokkoló volt, hogy hirtelen ennyi mindenkit találtam magam körül: 

hozzám hasonlókat, korombelieket, és olyanokat is, akik számomra normálisnak tűntek. 

Ez gyökeresen megtartotta bennem azt, hogy emellett ki kell tartani - az azért nem lehet, 

hogy ennyi ember valami hülyeséget csináljon. Erre emlékszem, hogy Taizében a sok 

fiatalt látni, az nekem komoly megtartó erő volt. De különösen mélyebb istenkapcsolatra 

nem emlékszem. 

 

Az istenkapcsolatom komolyságát a munkában ért tapasztalatoktól számolnám, 

amikor azt láttam, hogy az emberek arcán megjelenik a transzcendenssel való 

találkozás, hogy az Istennel valamilyen kapcsolatba kerültek. Sok ilyennel találkoztam, 

és ezek mélyen bennem maradtak. Láttam ilyen arcokat, és éreztem, hogy ott történik 

valami. A munka során ezekben megerősítést láttam, és ugyanakkor meg a munka során 

azt is tapasztaltam, hogy a világ mennyire igazságtalan és kemény, tehát hogy a 

vallásosságot nem díjazza. Ugyanakkor bennem volt az, hogy ez az emberi létnek egy 

olyan gyökerére mutat, amit máshol egyszerűen nem találtam meg. Ez mindig 

megmaradt, és az Istennel való kitartásomat ez formálja leginkább, hogy a munkám 

során nap mint nap tanúságtételekkel találkozom, például annál az esetnél, ahol 
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hárman meghaltak, mert úgy éreztem, hogy én ezzel a helyzettel nem tudnék mit kezdeni. 

Annyira döbbenetes tanúságtételek ezek, hogy ezt nem tudtam figyelmen kívül hagyni, 

akárki akármit mond. Nem tud nekem valaki olyan bűnt mondani akár az egyházban is, 

vagy olyan érvet, ami felülmúlná ezeket. 

 

Nagyon nehezen éltem meg ezt az utolsó egy évet, amióta a külföldi ösztöndíjról 

hazajöttem Magyarországra, a szakdolgozat írásával, meg a mindenféle kapcsolat, 

barátok hiányával. Bármely apróbb kudarc sokkal súlyosabbnak mutatkozott, és még a 

mai napig nem lábaltam ki abból teljesen, hogy ahhoz képest, hogy milyen korán 

elkezdtem dolgozni, hogy milyen előremenetelem volt, hogy külföldön most végeztem, 

ahhoz képest egyáltalán nem látom a perspektívámat, tehát egyáltalán nem tűnik úgy, 

mintha ez az egész befektetés megérte volna. Az életem mintha megtorpanni és 

visszalépni látszana. És ez valamennyire kihat az Istennel való kapcsolatomra is, hát 

mondjuk az imáknak a szép lassan való elhagyásával.. este nem imádkozom, reggel nem 

imádkozom.. néha-néha nem megyek templomba, ha mondjuk olyan program van, vagy 

úgy alakul a vasárnap. És akkor még eszemben van, hogy jó, de akkor hétfőn elmegyek. 

És természetesen nem… 

 

 

1.3.2 Vallási fejlődés elméletek: A vallásos ítéletalkotás szakaszai (Oser) 

A vallásosság fejlődését, változását szintén kognitív alapon, de más aspektusból 

vizsgálja Oser (Oser és Gmünder 1991, Oser és mtsai 2003). Elmélete szerint a vallásos 

magatartásformák (vallásgyakorlás, érzelem, gondolkodás) alapját az ember Véső 

Valósághoz (Istenhez) való viszonyának szubjektív mintája jelenti. Ezt a szubjektív 

viszonyulási mintát nevezi vallásos ítéletnek. A vallásos ítélet fejlődésének fokai a 

személy és a Végső Valóság viszonyát kifejező ítéletek fejlődési lépcsőit írják le. 

Hasonlóan Fowler hit-szakaszihoz, a szerzők szerint a vallásos ítélet fejlődési fokai is 

általános emberi jellemzőt írnak le, és nem függenek a konkrét vallási hovatartozástól. 

Az ítéletalkotás módja 7 dimenzióban vizsgálható, ezek: 

 

1. Szabadság-függőség (az egyén szabadnak érzi magát vagy kiszolgáltatottnak) 

2. remény, értelem-abszurdum (az életet értelmetlennek tartja-e) 
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3. bizalom-félelem (pl. egzisztenciális kérdésekkel szemben) 

4. profán-szent (el lehet-e határolni konkrét teret, tárgyat a szent számára) 

5. transzcendens-immanens (a végső valóság és a hétköznapi dolgoktól, 

tevékenységek „távolsága”) 

6. maradandó, örökkévalóság-mulandóság (léteznek-e maradandó értékek) 

7. mágikus erők-rendezett kozmosz (a világ áttekinthető elveken működik-e) 

 

A vallásos ítélet leginkább egzisztenciális kérdésekkel kapcsolatosan (pl. élet 

értelme, szenvedés, halál) bukkan a felszínre; krízisek, egzisztenciális konfliktusok 

esetén a fenti 7 dimenzióban való állásfoglaláson keresztül nyilvánul meg. Vizsgálati 

módszere Kohlberg erkölcsi fejlődés vizsgálataihoz hasonlóan dilemmákat használ. Ez 

alapján a vallásos ítéletek 5 fokozata különíthető el: 

 

1. fokozat:  Az ember teljesen és mindenestül függ egy külső erőtől. A Végső Valóság 

közvetlenül beleavatkozik az ember életébe, jutalmaz és büntet. Isten cselekszik, az 

ember elviseli. „Deus ex machina” felfogás. 

2. fokozat:  A személy még mindig külső és mindenható erőnek ítéli a Végső Valóságot, 

de (mivel már képes cselekedetek következményeit azonosítani) már úgy gondolja, 

hogy hatást is gyakorolhat a Végső Valóságra, pl. büntetést csökkentő, vagy jóindulatot 

kiváltó tettekkel. A személy a számára kedvező vagy éppen kedvezőtlen eseményeket 

közvetlen kapcsolatba hozza imádsága vagy felajánlott áldozata minőségével. A 

kapcsolat kölcsönös, a Végső Valóság befolyásolható. „Do ut des” felfogás. 

3. fokozat:  Az ember függetleníti magát a Végső Valóságtól, elismeri saját felelősségét, 

autonómiáját. Emiatt vitathatja a Végső Valóság létét, illetve úgy tekinti, hogy az nem 

folyhat bele a világ sorsába. Az ember és a Végső Valóság a saját területén teljesen 

független a másiktól. A deizmus felfogása. 

4. fokozat: Az ember megőrzi belső szabadságát, de visszakapcsolja életét a Végső 

Valósághoz. A Végső Valóság minden szabad döntésnek és cselekedetnek az alapja. 

Isten nem közvetlenül avatkozik bele a világ dolgaiba, hanem megteremti a lehetőséget 

az emberi cselekvés számára. Isten és az ember kommunikálnak egymással: a konkrét 

cselekedetekben egymást feltételezik. 
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5. fokozat: Feltételezett fokozat. A Végső Valóság és az ember között közvetlen 

kapcsolat, kommunikáció alakul ki, ami beépül az ember életébe. Viszonyukat kettőjük 

kölcsönös és teljes elismerése jellemzi. Már nem csak szabadság valamitől, hanem 

szabadság valamire is. A nagy misztikusok felfogása. 

 

Életkori szakaszok tekintetében, hasonlóan Fowler elméletéhez, csak a szakaszok 

megjelenésének alsó korhatárát lehet megadni, így például a harmadik fok 10 éves kor 

alatt, míg a negyedik fokozat serdülőkor előtt nem jelenik meg. Az első fok a 

serdülőkor végére általában eltűnik, de a második fok, illetve az arra jellemző 

megnyilvánulások fellelhetőek felnőtteknél is.  

 

Ezzel az elmélettel kapcsolatban is megfogalmazódtak kritikák. Hasonlóan Fowler 

hitfejlődési szakaszihoz, Oser szakaszinál sem egyértelmű, hogy vajon a fejlődés 

különböző fokozatait jelölik-e (Benkő 1998). Nem egyértelműek továbbá a fokozatok 

közötti átmenetek sem. Az is nehezen bizonyítható, hogy a konkrét vallási felfogásoktól 

(vallási hovatartozástól) független-e a szakaszokon való előrehaladás. 

 

1.3.3 Vallási kételyek 

A serdülő- és fiatal felnőttkor fejlődési feladatainak, valamint vallási fejlődésének 

áttekintésekor láthattuk, hogy a vallástól való eltávolodás, a vallásos tartalmak 

megkérdőjelezése, a vallási kételkedés gyakori fejlődési jelenség ebben az 

életszakaszban. A vallásos kételkedés alatt a vallásos tanításokkal, hittel kapcsolatban 

fellépő bizonytalanságot, megválaszolatlan kérdéseket értjük. Jellegzetes pszichés 

kísérője a feszültség, a lehangolt állapot, a konfliktusok. Pozitív oldala lehet 

ugyanakkor, hogy hozzájárul a vallásosság fejlődéshez, a személyes vallásosság 

kialakulásához. A kételyek gyakran eseti krízisek, vagyis a személy életében 

bekövetkező nehézségek hatására lépnek föl, feltételezzük azonban, hogy pusztán a 

fejlődés részeként, azaz normatív krízisként is megjelenhetnek. A személyiség 

szempontjából átmenetileg mindenképpen sérülékeny állapotot jelentenek, hiszen a 

vallás struktúrája meginog, így az egészségvédő szerepét nem tudja ellátni. A 

kételkedés időszaka végső kimenetelét tekintve lehet hátrányos, amennyiben az a hit 

elvesztését, illetve a kételyekben való szélsőséges bennragadást eredményezi, de lehet 
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pozitív is a meglelt válaszok hatására létrejövő megerősödés, újra elköteleződés által, 

vagy az esetleges megbetegítő hittartalmak korrekcióján keresztül.  

 

A vallásos kételkedés megközelítései 

A vallásosság pszichoanalitikus megközelítése szerint a vallási kételyek mind 

érzelmi, mind intellektuális szinten megjelenhetnek. Vergote (1997) a kételyek 

hátterében az istenkép apai vonása által kiváltotta autoritás-problémát, valamint az 

anyai vonás által kínált biztonság és intimitás azonnali elérhetetlensége által okozott 

csalódást emeli ki. (Az autoritás problémára jó példa az ismert Nietzche idézet kevésbé 

ismert folytatása: „Isten nem létezik. De ha létezne is, nem tudnám elviselni, hogy nem 

én vagyok az.”) Felhívja továbbá a figyelmet az – emberi kapcsolatokban is 

megtapasztalható – vágyakozás és ellenállás kettősségére, amely szintén a hit 

konfliktusát eredményezheti. Hozzáteszi, hogy a legalapvetőbb konfliktus, amit a hitnek 

meg kell oldania, az Istennel kialakított kapcsolatban felmerülő autonómia-függőség 

kérdése. Vergote szerint serdülőkorban a vallásos kételyeknek három fő forrása van: az 

autoritás és az autonómia konfliktusa, a kibontakozó szexuális vágyak és a vallás 

erkölcsi törvényei közötti ellentét, valamint az általános bizalmi válság, amelyet például 

az élet abszurditásának megtapasztalása, vagy a létezés értelmetlenségétől való félelem 

válthat ki. Ezek szerint tehát a kételkedés okainál általános fejlődési tendenciákat 

találunk. A serdülőkor elején a vallási kételyek gyakran érzelmileg meghatározottak, az 

életkor előrehaladtával azonban inkább kognitív szinten jelennek meg (Vergote 2001). 

Ezt az elméletet alátámasztja egy magyar egyetemisták körében végzett kutatás is, ahol 

a vallásos kételkedés nem mutatott összefüggést az érzelmi változókkal (Kézdy 2006a, 

2007a). 

A vallás kognitív modellként való értelmezése esetében a kételyek a modell 

tartalmának, vagyis a hittartalmaknak a megkérdőjelezését, és, az esetek egy részében, a 

kételyek hatására ezen tartalmak megváltozását jelentik. Például előfordulhat az, hogy 

egy tragikus eseményt, vagy értelmetlennek látszó szenvedést nem sikerül beleilleszteni 

abba a korábbi keretbe (sémába), amely Isten jóságáról, mindenhatóságáról, vagy a 

helyzet feletti kontrolljáról szól, így a személy a kételyek megjelenésének hatására a 

séma megváltoztatására kényszerülhet (Gall és Grant 2005). Előfordulhat, hogy azok a 

személyek, akik kidolgozottabb vallásos séma-rendszerrel rendelkeznek, kisebb 
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mértékű változást tapasztalnak csak vallásos sémáikban egy traumát követően, mivel 

nekik könnyebb lehet a negatív eseményt beilleszteni vallásos (értelmezési) keretükbe 

(McIntosh 1995). Hood és munkatársai (1996) szerint egyébként serdülőkorban a 

kételyek legfőbb oka pontosan annak a belső összhangnak a hiánya, ami egy újonnan 

felfedezett tény és a korábban elfogadott és tisztelt hittartalmak 

összeegyeztethetetlenségéből származik. 

 

A kételkedés mint a vallásosság krízise 

A kételkedés felfogható a vallásosság kríziseként is. Ebben az esetben igazak rá a 

krízis lélektani jellemzői: magában hordozhatja a fejlődés, növekedés lehetőségét – így 

például a téves, megbetegítő vallási nézetek felülvizsgálatát. Ugyanakkor a fokozott 

sebezhetőség időszaka is lehet, hiszen átmeneti időszakot jelöl, amikor a régi, 

megküzdést segítő értelmezés már, az új pedig még nem elérhető. Láthattuk, hogy a 

kognitív alapú elméleteknél a vallásosság egy általános struktúrát jelöl, amely az egyes 

tartalmi elemek különbözősége (pl. Isten megbízható-e) miatt a vallásosság különféle 

formáit képezi, melyek azután különféle módon hatnak a lelki egészségre is, támogatva 

vagy veszélyeztetve azt. Ebből következik, hogy megbetegítő tartalmak esetén a 

kételyek, és a tartalmaknak a kételyek hatására esetlegesen bekövetkező módosulása 

esélyt adhatnak egy, a lelki egészség szempontjából egészségesebb vallásosság 

kialakítására. – Krause és Wulff (2004) hivatkoznak többek között Tillich, Allport, 

Batson műveire, amelyekből kiderül, hogy a kételyek a vallásosság fejlődését, 

elmélyülését szolgálják. Hangsúlyozzák ugyanakkor azt is, hogy mindezért „árat is kell 

fizetni”: a kételyek súlyos stresszforrások lehetnek. - A krízis és a vallásos kételyek 

párhuzamát tehát az is erősíti, hogy mindkettőt negatív érzések (szorongás, düh, 

lehangoltság, kétségbeesés, bizonytalanság) kísérik – melyek egyébként minden 

átmeneti állapotnak, életszakasz-váltásnak a pszichés velejárói. Tedeschi és munkatársai 

(1998) a poszttraumás növekedés – vagyis egy trauma sikeres feldolgozásával 

bekövetkező személyiségfejlődés, illetve érés – aspektusai között sorolja fel a spirituális 

növekedést. A trauma következményeként megjelenő spirituális növekedés megjelenhet 

a transzcendenssel való kapcsolat vagy Isten jelenlétének mélyebb átélésében, a vallásos 

hagyományhoz való szorosabb elköteleződésben, a vallásos hit világosabb 

megértésében, vagy akár megtérésben. Vergote (2001) szerint ugyanakkor a hitbeli 
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kételyek pozitív megoldásához az emberi kapcsolatokban szerzett pozitív 

tapasztalatokra is szükség van. 

A krízisekhez hasonlóan a kételkedésnek is lehet – vallásos szempontból - negatív 

kimenetele, a vallástól való elfordulás. A kételyek jelentkezése sok esetben megelőzi, 

előrejelzi a hitehagyást. A hitehagyást a vallás két fő elemétől való elszakadás, 

eltávolodás jellemzi: szakítás a hittel és szakítás a vallási közösséggel (Brinkerhoff és 

Mackie 1993). Hunsberger és munkatársai (1996) szerint a kételyek inkább tekinthetőek 

a vallástól való elfordulás előrejelzőjének, mintsem a folyamatosan változó hit integráns 

részének, ahogyan azt Allport és Tillich állítja. - A hitehagyás, a vallástól való 

elfordulás leggyakrabban a késő serdülőkorban következik be, ami összefüggésben lehet 

azzal, hogy a kételyek is leginkább serdülőkorban jelentkeznek. A vallástól való 

elfordulás egy speciális formája az érzelmi ateizmus; ez akkor alakul ki, ha a személy, 

Istent téve felelősnek az eseményért, az Isten iránt érzett haragot és negatív érzéseket 

úgy tudja csak feloldani, hogy úgy dönt: Isten nem létezik (Novotni és Petersen 2001). 

Az érzelmi ateizmus jellemzője, hogy bár tudatos szinten elutasítják Isten létezését, 

érzelmi szinten mégis erős haragot és negatív érzelmeket élnek meg vele szemben. 

Más krízisekhez hasonlóan a kételkedés is negatív lelki egészség jellemzőkkel járhat 

együtt; ezt a kérdést részletesebben az 1.4. fejezetben tárgyaljuk. 

 

A „vallásos vagy spirituális probléma” kategóriát egyébként felvették a DSM-IV-be 

is (4. kiadás, American Psychological Association 1994). Lukoff és munkatársai (1998) 

a vallási problémákat az intézményes vallásossághoz köthető problémákként 

definiálták, és ebbe a kategóriába soroltak olyan, a klinikai szakirodalomban szereplő 

jelenségeket, mint a hit megkérdőjelezése vagy elvesztése, más felekezetbe való áttérés, 

megtérés, illetve új vallási mozgalmakhoz, szektákhoz csatlakozás vagy azok elhagyása. 

A spirituális problémák ezzel szemben olyan spirituális értékek megkérdőjelezését 

jelentik, amelyek nem feltétlenül köthetők intézményes valláshoz; ide tartozik például a 

halál közeli vagy misztikus élményekhez kapcsolódó szorongás. 

 

A kételyek tartalmi területei 

A vallásos kételyek tartalom szerinti csoportosításával több szerzőnél is találkozunk. 

Exline és Rose (2005) négy fő kétely-területet vizsgál: a szenvedés kiváltotta 
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kételyeket; a vallási előírások, szabályok kapcsán jelentkező kétségeket (pl. bűn, 

lemondás, megbocsátás kérdései; aszketikus előírások, öncélúvá vált rituálék 

megkérdőjelezése); a gonosz létének kérdését; valamint a vallásos közösséggel 

kapcsolatban felmerülő kételyeket (pl. vallásos személyek emberi gyarlóságainak 

megtapasztalása esetén). A fentiek közül igen gyakori a szenvedés kiváltotta kétely: 

saját szenvedésünk, hozzátartozóink szenvedése, halála, vagy egyéb negatív 

életesemények megtapasztalása átmenetileg vagy tartósan megrendítheti az Isten 

létezésébe, illetve az Isten jóságába vetett hitet.  

Krause és Wulff (2004) vizsgálatában négy kérdés segítségével mérte a kételyeket: 

1) Milyen gyakran kételkedik abban, hogy problémáira a megoldás megtalálható a 

Bibliában? 2) Milyen gyakran vannak kételyei vallásos vagy spirituális hitével 

kapcsolatban? 3) Milyen gyakran vannak kételyei azzal kapcsolatban, hogy az imádság 

meg tud változtatni valamit? 4) Milyen gyakran vannak kételyei azokkal a dolgokkal 

kapcsolatban, amiket saját egyházában tanult?  

Hunsberger és munkatársai (1996) vizsgálatukban azt kérdezték a résztvevőktől, 

hogy mi jelenti számukra a legsúlyosabb kétséget hitükkel kapcsolatban. A válaszokat 

tartalomelemzésnek vetették alá, és az alábbi fő kétely-területeket különítették el: Isten 

létezése, a gonosz problematikája, kritikai kérdések a vallással kapcsolatban, valamint 

személyes gondok. A vizsgálat során használt egyéb kérdőívekből kiderült az is, hogy a 

különböző kétely-területek összefüggenek, ami arra utal, hogy a kételkedés általában 

nem csak egy-egy téma kapcsán jelenik meg, hanem minden területen felbukkan, 

„kételkedés-szindróma” formájában.  

Szintén a vallási kételkedés tartalmi területeinek vizsgálatára állított össze kérdőívet 

Altemeyer, melyben 10, a tradicionális vallásos tanítással kapcsolatos észérvű és 

tapasztalaton alapuló kétség megjelenését méri fel (Hill és Hood 1999). A felsorolt 

kételyek között találjuk például az azzal kapcsolatos kétséget, hogy Biblia valóban Isten 

szava, Isten jóindulatú-e; illetve kétségeket, melyek úgy fogalmazódnak meg, hogy a 

vallás nem teszi jobbá az embereket, vagy, hogy a vallást az emberek pusztán a haláltól 

való félelmük miatt hozták létre. – Ezeknek a kételyeknek a megjelenése pozitív 

összefüggést mutatott az extrinzik vallásossággal, negatív kapcsolatban állt ugyanakkor 

az ortodox vallásossággal, az intrinzik vallásos attitűddel, a templomba járás, illetve az 
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imádság gyakoriságával, az impulzuskontrollal, a tekintélynek való 

engedelmeskedéssel, valamint a gonosz létezésébe vetett hittel. 

 

A kételyek mint normatív krízis: a kételkedés megjelenése a vallási fejlődés 

elméletekben 

A kételyeket, a vallással kapcsolatos kérdések fölmerülését eddig főképp mint 

traumára adott választ vizsgálták (vö. Exline és Rose 2005). A szakirodalomban 

található elméletek, valamint kutatási eredmények azonban alapot adnak arra, hogy 

feltételezzük: a kételyek a vallásos fejlődés, illetve az identitásalakulás természetes 

részeként is felléphetnek.  

A fejlődéselméletek a vallással kapcsolatos kételyek megjelenését általában a 

serdülőkor, valamint a fiatal felnőttkor jellegzetességei közt mutatják be. A vallási-

világnézeti elköteleződést Erikson (1963, 1968) az identitásalakulás részeként írja le, 

mely jellemzően a serdülőkor, illetve a fiatal felnőttkor fő személyiségfejlődési feladata. 

A különböző vallási fejlődés elméletek (Fowler, Oser-Gmünder, ld. 1.3.1. fejezet) 

szintén a serdülőkor és a fiatal felnőttkor időszakára teszik a személyes, az identitásba 

beépülő vallásosság kialakulását. Az Erikson által leírt identitáskrízis folyamatához 

hasonlóan a személyes vallásosságnak a megvalósulásához, vagyis a gyerekkori, 

nagyrészt konvencionális vallásosság személyessé válásához, a személyesen elfogadott 

értékek melletti elköteleződéshez a vallásos hitnek megkérdőjelezési, újragondolási 

szakaszon kell keresztülmennie. Ezt a szakaszt gyakran a kétely, a kritika, a szülők vagy 

a környezet vallásossága elleni lázadás jellemzi, mely folyamatot a személy krízisként 

élheti meg. Az átgondolás elmaradása konvencionális, ingatag alapokon álló 

vallásosságot fog eredményezni, míg az elköteleződés hiánya a hittel, a (vallásos) 

normákkal, a vallási tekintéllyel szembeni folyamatos lázadást okozhat. Ebből is látszik, 

hogy serdülőkorban a vallással, az egyházzal kapcsolatos kritikák, kételyek 

hangoztatása az identitás, az önállóság keresésének módja is lehet. Ebben az esetben a 

hangsúly nem a kételyek tartalmi területein van; itt a lényeg, hogy a szülők hitének 

elutasítása elősegítheti a szülőkkel való kapcsolat átrendezését, az érzelmi kötelék 

oldását (Kézdy 2006a). 

Allport az érett vallásosság jellegzetességeit az érett személyiség jellemzőivel 

összefüggésben mutatja be (ismerteti Benkő 2006). Kialakulásuk előfeltétele az 
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elköteleződés; amelyhez azonban – Erikson-i koncepció szerint legalábbis – átgondolás, 

„krízis” útján lehet eljutni. A jellemzők között több olyat is találunk, amelyek 

formálódásához a kételyeknek köze lehet: így a differenciáltság, a saját dinamika, vagy 

az egységesítő jelleg. 

Bár a fenti elméletek a kételyek megjelenését a serdülőkorhoz kötik, fontos 

kiemelnünk, hogy szerepük a személyiség fejlődésében valószínűleg nem csak erre az 

életkorra korlátozódik - ezt feltételezhetjük többek között Baumgartner (2003), Erikson 

(1968), Meissner (1987), vagy akár Jung (1993) gondolatai alapján. Fowler (1980, 

2001) például az összekapcsoló-elmélyülő hit szakaszának - amely az életközép, és az 

életközépen túl jelenik meg – egyik jellemzőjeként említi az azon elemek integrációját, 

melyeket az előző fokozaton a személy saját belső biztonsága és a valósághoz való 

kognitív és érzelmi alkalmazkodása érdekében figyelmen kívül kellett hagyjon, így 

például a hittel kapcsolatos ellentmondásokat vagy a hit paradoxonjait. Mivel Fowler 

elmélete a gondolkodás fejlődését is figyelembe veszi, a megkérdőjelezés 

dinamikájának hátterében az is ott áll, hogy a hitbeli kérdésekre az újfajta válaszokat 

többek között az újfajta logikai érvelésre való képesség is lehetővé teszi. 

 

Az ismertetett elméleteket empirikus eredmények is alátámasztják, bár kevés az 

olyan kutatás, amely a serdülőkori vallásos kételyeket és azok szerepét vizsgálja. A 

kutatások általában azt bizonyítják, hogy serdülőkorban nagyon gyakori a vallással 

kapcsolatos kérdések, kételyek felmerülése (Hood és mtsai 1996). Hunsberger és 

munkatársai (2002) összefüggést talált a kételyek erőssége és az én-identitás fejlődése 

között. Hasonlóképpen Puffer és munkatársai (2008) azt az eredményt kapták, hogy a 

moratórium, az elért identitás, valamint a hittételekkel kapcsolatos bizonytalanságok 

pozitív előrejelzői a kételkedésnek, míg a korai zárás, a diffúz identitás, és a vallással 

való elégedettség a kételyek hiányát jelzik előre. 

A témában végzett kutatások közül Hunsberger és munkatársai (2002) munkáját 

mutatjuk be részletesebben. A szerzők longitudinális vizsgálattal mérték fel a 

serdülőkori kételyek erősségét, változását. Több mint 300 középiskolást vizsgáltak két 

év különbséggel, 17 és 19 éves korukban. Az eredmények szerint a kritika, a kételyek 

jelenléte ebben az életkorban, két éves időtartam alatt viszonylag állandó. A legerősebb 

kételyt a következő három problémakör váltotta ki: a vallás nem teszi jobbá az 
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embereket, a szent iratok (pl. Biblia) megbízhatósága és eredete megkérdőjelezhető, 

nyomás megtapasztalása a vallásos tanítások elfogadására tekintélyszemélyek részéről. 

A kételkedés mértéke pozitív összefüggést mutatott a megélt stresszel, a depresszióval, 

míg negatív kapcsolatban állt a szülőkkel való jó kapcsolattal, az optimizmussal, 

valamint az egyetemi élethez való sikeres alkalmazkodással. Pozitív összefüggés 

mutatkozott a problémás családi háttérrel, a kevésbé meleg és kevésbé szigorú szülői 

attitűddel. Az ortodox vallásos attitűddel rendelkező személyek alacsonyabb 

kételkedésről számoltak be. Érdekesség, hogy két év elteltével egyedül egy kétely 

terület változott szignifikánsan: az Isten létezésében való kételkedés csökkent. Az, hogy 

a serdülő vallásos vagy nem vallásos személlyel osztotta meg és beszélte át kételyeit, 

nagymértékben előre jelezte vallásosságának későbbi alakulását. 

 

Itt jegyezzük meg, hogy a vallásos kételyek empirikus vizsgálata sok nehézséget rejt 

magában, mivel a kételyek adott esetben erős szorongást provokálhatnak 

(bizonytalanság, kognitív disszonancia, esetleg a társas környezet elvárásai miatt), ezért 

a személyek gyakran maguknak is nehezen vallják be kételyeiket, beszélni pedig 

ugyanilyen nehezen beszélnek róla (vö. pl. Hood és mtsai 1996). A válaszadást szintén 

befolyásolhatja az adott vallásos közeg elvárása. 

 

 

1.3.4 Vallásos attitűdök 

Mint az előző fejezetben láthattuk, számos vizsgálat utal arra, hogy serdülőkortól 

kezdve a kételyek bizonyos mértékben természetes módon lehetnek jelen a valláshoz, 

vallási kérdésekhez való hozzáállásban. A megkérdőjelezés, a kritikai eltávolodás a 

vallásos attitűdök alakulásában is szerepet játszik. 

A quest-, vagy kutató orientáció olyan vallásos attitűdforma, amely a vallás és az 

egzisztenciális kérdések tekintetében elfogadja a kérdések, bizonytalanságok jelenlétét, 

az abszolút válaszok hiányát, valamint nyitott a változásra; ezen kívül nagyobb 

önelfogadással, személyes kompetencia és kontrollérzéssel jár együtt (Batson és 

Schoenrade 1991). A quest-orientációval összefüggésben tehát fölmerül az a lehetőség, 

hogy a kételyekkel együtt járó bizonytalanság tolerálása pozitív jellemzőként is 

felfogható. – Ugyanakkor úgy tűnik, az életkor előrehaladtával a quest-orientáció 
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mértéke kissé visszaesik. Egyes feltételezések szerint a kutató-orientáció az intrinzik 

(bensőséges) vallásosságot (Allport és Ross 1967) megelőző fejlődési fokozat (Hood és 

mtsai 1996). Watson és mtsai (1999) azonban, a Quest-orientáció és a babonás és 

ezoterikus gondolkodás között talált összefüggések alapján, úgy vélik, hogy a Quest-

skála inkább egyfajta New Age-elkötelezettséget tükröz, amely elutasítja a 

hagyományos vallásosságot. 

A kutató-orientáció nyitottságával a túl merev vallásos nézeteket állíthatjuk szembe. 

A kételyek megjelenése negatív összefüggésben van a vallásos fundamentalizmussal és 

az autoriter személyiségjellemzőkkel. Hunsberger és munkatársai (1996) szerint az 

alacsony és magas pontszámú fundamentalisták a kognitív feldolgozásban különböznek: 

az erősen fundamentalistákat konvergens információ-feldolgozás jellemzi, amely 

megerősíti a már meglévő hittartalmakat és az elfogadott vallásos tanításokat. Ezzel 

szemben azok, akik alacsony pontszámot érnek el a fundamentalizmus skálán, divergens 

gondolkodással jellemezhetőek, amelyben szerepet kap a megkérdőjelezés, az 

alternatívák mérlegelése, és, szükség esetén, a hittartalmak megváltoztatása. Különbség 

mutatkozik továbbá abban is, hogy a fundamentális vallásossággal rendelkezők nem 

Istenben vagy a vallásban magában kételkednek, hanem kételyeik mások 

vallásosságának hiányosságaira irányulnak. Ugyanakkor Altemeyer egy vizsgálatában, 

ahol az anonimitás igen magas szintjéről biztosította a résztvevőket, azt találta, hogy az 

autoritás skálán magas pontszámot elértek harmada mégis azt vallotta, hogy titokban 

kételyei vannak Isten létezését illetően, de erről még soha senkivel nem beszélt (Hood 

és mtsai 1996). 

 

A vallásos attitűdök mögött fellelhető fejlődési szempontokat is figyelembe veszi a 

Kritika utáni vallásosság-skála (Post-Critical Belief Scale, PCBS, Hutsebaut 1996, 

2000, Horváth-Szabó 2003, Martos és mtsai 2009). A skála elméleti hátterében Wulff 

(1991) azon koncepciója áll, mely szerint a valláshoz való viszonyulások két alapvető 

dimenzió mentén helyezkednek el: a transzcendencia elfogadása illetve elutasítása, 

valamint a vallásos kijelentések, írások szó szerinti illetve szimbolikus dimenziója 

mentén (1. ábra). Az elmélet megalkotásakor Wulff felhasználta Ricoeur hermeneutikai 

megközelítését, amely két, egymásra épülő folyamatként írja le a redukciót (vagyis a 

vallásos kijelentések, szimbólumok transzcendens vonatkozásainak megkérdőjelezését, 
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például materiális alapokra történő visszavezetését, leegyszerűsítését) és a resztoratív 

interpretációt (vagyis a szimbolikus alapokon történő, a transzcendenst is elismerő újra 

felépítést). 

 

1. ábra. A Kritika utáni vallásosság-skála elméleti hátterének fő dimenziói, és ezek 

kapcsolata a vallási attitűdök négy lehetséges formájával. A sorszámok egy elméletileg 

lehetséges fejlődési sorrendre utalnak  

Transzcendens elfogadása 

  
Ortodoxia  Második naivitás 
 

1. 4. Szó szerinti  Szimbolikus  
értelmezés értelmezés 

2. 3. 

  
Külső kritika Relativizmus 
  

Transzcendens kizárása 
 

 

 

Az egymástól független két dimenzió a vallásossággal kapcsolatos négyféle 

lehetséges állásfoglalást jelöl ki. Az első a transzcendens elfogadása szó szerinti 

értelmezéssel (ortodoxia), a második a transzcendens elutasítása szó szerinti 

értelmezéssel (külső kritika), a harmadik a transzcendens elutasítása szimbolikus 

értelmezéssel (relativizmus), végül a negyedik a transzcendens elfogadása szimbolikus 
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értelmezéssel (második naivitás). A vallásos attitűdformák tekintetében feltételezhető 

egy olyan fejlődési folyamat, amely a kritikai eltávolodásra, majd egy magasabb 

fejlődési szinten történő újraközeledésre épül: a vallásos kijelentések szimbolikus 

értelmezése a szó szerinti elfogadástól (fundamentalista vallásos attitűd) a kritikai 

lebontáson, valamint a transzcendens létezésének elutasításán át (külső kritikai vallásos, 

majd relativisztikus attitűd) jut el a vallásos szimbólumok összetett, és a transzcendens 

létezését elfogadó értelmezéséhez (második naivitás).  

 

A négy vallásos attitűd-forma párhuzamba állítható Fowler hitfejlődési szakaszaival 

(ld. 1.3.1. fejezet). Így például a szintetikus-konvencionális hit az ortodox vallásos 

attitűdhöz hasonlóan megkérdőjelezés nélkül fogadja el a vallásos tanításokat, míg az 

individualista-reflektív hit szakaszára a kritika, a redukcionizmus, a vallástól való 

eltávolodás jellemző, hasonlóan a külső kritikai és a relativisztikus attitűdhöz. Végül a 

második naivitás az összekapcsoló-elmélyülő hit szakaszával állítható párhuzamba. 

Hutsebaut (2000) a Marcia (1966) által leírt identitás-szintekkel is párhuzamba állítja a 

fenti vallásos attitűdformákat: az ortodoxia a korai zárással, míg a moratórium a 

relativizmussal mutat hasonlóságot, mind kialakulásának okaiban, mind a vallásról való 

gondolkodás jellegzetességeiben. 

 

A Kritika utáni vallásosság-skálát számos európai nyelvre lefordították és sok 

kutatásban használták az elmúlt években. Az eredmények szerint a transzcendens 

bevonásában magasabb pontszámot elérők előnyben részesítik a rendet, strukturáltságot, 

kiszámíthatóságot (Duriez 2003), kisebb fontosságot tulajdonítanak a hedonizmusnak és 

a környezeti stimulációknak, ellenben nagyobb valószínűséggel tartják fontosnak a 

tradíciót és a konformitást (Fontaine és mtsai 2005). Serdülőkkel végzett vizsgálatokban 

a transzcendens nagyobb elfogadása a szülőkre, tekintélyszemélyekre, 

referenciacsoportokra való nagyobb ráhagyatkozással is együtt járt a döntések 

tekintetében (Duriez és Soenens 2006). A transzcendens bevonása dimenzió nem 

mutatott összefüggést a Big Five személyiségvonásokkal, ellentétben a szimbolikus 

értelmezés dimenziójával, ahol a szimbolikus értelmezés magas foka esetében pozitív 

kapcsolatot találtak a tapasztalatokra való nyitottsággal és a barátságossággal (Duriez és 

mtsai 2004). A szimbolikus értelmezésben adott magas pontszám ezen kívül pozitív 
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összefüggésben volt az empátiás készséggel és a morális kompetenciával (Duriez 

2004a), az ellentmondások tolerálásával (Duriez és Soenens 2006), valamint negatív 

kapcsolatban az előítéletességgel és a rasszizmussal (Duriez 2004b). 

Vizsgálták a két vallásos attitűd dimenzió és a lelki egészség kapcsolatát is. Dezutter 

és munkatársai (2006) negatív összefüggést találtak a pszichológiai jólléttel az ortodox 

és a külső kritikai attitűd esetében, míg a második naivitás attitűdje a pszichológiai 

distresszel mutatott negatív korrelációt. Egy magyar mintán végzett vizsgálat kimutatta, 

hogy a transzcendens bevonásával jellemezhető két vallásos attitűdforma, az ortodoxia 

és a második naivitás, negatív kapcsolatban van a kiégéssel (Kovács és Kézdy 2008). 

 

1.4 Vallásosság és lelki egészség 

Egyre több kutatási eredmény számol be arról, hogy a vallásosságnak jelentős 

szerepe lehet a lelki egészség megőrzésében (Dezutter és mtsai 2006, Koenig és mtsai 

2001, Kopp és mtsai 2004, Martos és Kézdy 2007). Koenig és munkatársai (2001) 

elméleti modelljükben 7 olyan általános faktort írnak le, amelyeken keresztül a 

vallásosság kifejtheti hatását a lelki egészségre: 

1. Genetikai és biológiai faktorok. A vallás a szelektív párválasztáson (vagyis az 

azonos vallási közösségből származó pár preferenciáján) keresztül fokozhatja a 

genetikai alapú mentális betegségek átörökítésének kockázatát (pl. a depresszióra való 

hajlamot). Pozitív hatása lehet viszont azáltal, hogy a vallásos anyák terhességük során 

kevésbé valószínű, hogy dohányozzanak, alkoholt vagy kábítószert fogyasszanak, így 

optimálisabb körülmények adottak a magzat egészséges fejlődéséhez. 

2. Fejlődési fakorok. A korai gyerekkori tapasztalatok lényeges hatással lehetnek a 

későbbi érzelmi stabilitásra, illetve a lelki egészségre. Vallásos beállítottságukból 

kifolyólag a szülők motiváltabbak lehetnek arra, hogy a gyerek érzelmi szükségleteire 

figyelemmel legyenek. Ha a szülőket a vallás segíti az élet egyéb nehézségeivel való 

megküzdésben, akkor még inkább képesek lesznek érzelmileg a gyerekük felé fordulni. 

A vallásos értékrendből adódóan a szülők több időt és energiát fordíthatnak a családra, 

illetve problémák eseten kevésbé valószínű, hogy a válást választják, ami mind a 

gyerekek optimális érzelmi fejlődéséhez szükséges környezet kialakulását segíti elő. 

Mivel a vallásos értékrend az alkohol, a drog, a bűnözés, a házasság előtti szexuális 

kapcsolatok kerülését támogatja, ezért a serdülőkorú gyerekek is nagyobb 
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valószínűséggel lesznek védettek az ilyen jellegű kockázatos tapasztalatokkal szemben. 

Ugyanakkor a szélsőséges vagy túl merev vallásos nézetek (például a Biblia szó szerinti 

értelmezése) a gyerekek, illetve a házastárs túlzott büntetéséhez, fizikai 

bántalmazásához vezethetnek, ami növeli az érzelmi sérülékenység kockázatát. 

3. Stressz-keltő események és körülmények. A vallás a mindennapi életvitelre 

vonatkozó döntéseken keresztül csökkentheti a negatív életesemények és stressz-keltő 

körülmények előfordulásának valószínűségét a felnőtt ember életében. Ilyen döntés 

lehet például a házasságon kívüli kapcsolat kerülése, a dohányzás vagy kábítószerek 

mellőzése, a munkával és a családdal töltött idő mértékének meghatározása. A vallás 

elősegítheti a megfontoltabb döntések meghozatalát, ami a felesleges stressz-keltő 

helyzetek kiküszöbölését, és ezáltal nagyobb lelki jól-létet és érzelmi stabilitást 

eredményezhet. Ezzel szemben az előző pontban említett szélsőséges vallási nézetek itt 

is negatívan befolyásolhatják a lelki egészséget, például azáltal, hogy a túlzottan 

gyakorolt vallási tevékenység a családi vagy munkahelyi kötelezettségek 

elhanyagolásához vezethet. 

4. A testi betegség, mint stresszor. A krónikus fájdalom, a kellemetlen testi tünetek, 

a cselekvési képességben való korlátozottság, a fogyatékosság, és ezzel együtt a 

másoktól való függés, különösen az idősek esetében, gyakran a legjelentősebb stresszor. 

A fentiekhez hasonlóan a vallás ebben az esetben is az egészségre, illetve az 

egészségmagatartásra tett pozitív hatásán keresztül csökkentheti ezt a stressz-forrást, 

valamint a vallásos coping stratégiák által segíthet megküzdeni a helyzettel. 

5. A stressz-keltő életesemények kognitív kiértékelése. Mivel a vallás pozitív és 

koherens világképet ad, olyan kognitív értelmezési keretként is működik, amely segíti 

az események egészségesebb és az énre nézve kevésbé fenyegető kiértékelését. Az 

értelmezés szempontjából három fontos területet kell kiemelni:  

a.) Vallás és önértékelés. A vallás az egyéni teljesítménytől, képességektől, külső 

megjelenéstől, másokkal való kapcsolatoktól, anyagi javaktól független 

önértékelési alapot kínál, így a személy az ezekkel kapcsolatos veszteségeket 

saját boldogságára nézve kevésbé fenyegetőként élheti meg. Az önértékelés 

kérdésében a vallás a személyen kívül eső fókuszt biztosít, és a személyes 

identitás gyökereit egyszerre helyezi az egyénbe és a vallási közösségbe, 

valamint ennek közös hagyományaiba.  
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b.) Vallás, világnézet és a kontroll érzése. A nyugati vallásos hagyományok szerint 

Isten egy személyhez hasonlatos (szerető, gondoskodó, hatalmas, mindenhol 

jelen lévő és mindentudó), aki válaszol az imákra és semmi nem történhet az ő 

akaratán kívül. Ebből következik, hogy a hívő ember Istenhez imádkozva úgy 

érzi, hogy befolyással bír saját helyzetére, hiszen közvetlen kapcsolatban van 

minden irányítás forrásával. Az a hit, hogy Isten kellő időben és a maga módján 

megválaszolja az imákat, akár a helyzet megváltoztatásával, akár azáltal, hogy 

segíti az alkalmazkodást és a személyes növekedést, csökkenti azt a nyomást, 

hogy mindenáron kontrollálni akarjuk a helyzetet, csökkenti a szorongást, az 

eredmények miatti aggódást, a reménytelenség érzését, a kétségbeesést, valamint 

megkönnyíti a kontrollálhatatlan életeseményekhez való adaptációt.  

c.) Vallás és szenvedés. Napjainkban a fájdalomra és szenvedésre általában úgy 

tekintenek, mint aminek nincsen semmi célja, értelme, ami rombol és megaláz, 

és amit éppen ezért mindenáron el kell kerülni. Ez a hozzáállás felnagyíthatja a 

szenvedést. A vallásos tanítások ezzel szemben azt az álláspontot képviselik, 

hogy a szenvedés szükséges velejárója az életnek, hasznos lehet, értelme és célja 

van; ez a látásmód pedig megkönnyíti a szenvedések elviselését. - 

Természetesen a kognitív kiértékelésnek is vannak negatív hatású vallásos 

megjelenései. A merev gondolkodás, a szabályoktól való túlzott függőség, a 

személyiség egyediségének és autonómiájának figyelmen kívül hagyása, a 

túlzott bűntudat, az előítéletesség könnyen beilleszthető bizonyos vallásos 

nézetekbe.  

6. Erőforrások. A vallás pozitív hangsúlyt helyezhet a megküzdést segítő 

erőforrásokra, így például az egészségre, az iskolázottságra, társas támaszra, vagy az 

altruista tevékenységekre. Ezek közül kettő különösen jól körülhatárolható: 

a) Szocio-ökonómiai státusz. Habár a vallásosság gyakran fordítottan arányos az 

iskolai végzettséggel és a jövedelemmel, a vallásos elköteleződés - például a 

tizenéves terhesség, a droghasználat és az ezekhez hasonló, az iskolából való 

kimaradás esélyét növelő magatartásminták kerülésének támogatása által - a 

tanulást és a szakmai előmenetelt segíti. A vallás hangsúlyt fektet a személyiség 

fejlesztésére, a felelősségvállalásra, a társas készségekre is, amelyek mind a 

munkában való sikeresség esélyét növelik. 

 43



b) Társas támasz. Azok a személyek, akik aktívan részt vesznek a vallásos 

közösség életében, nagyobb eséllyel építenek ki támogató társas kapcsolatokat, 

ami az egyén a társadalmi integrációját segíti és csökkenti az elidegenedést. A 

vallásos gyülekezet a közös emberi tapasztalatok, a közös hit és közös értékek 

helye is, amely szintén összehozza a tagokat.  

7. Megküzdés. A vallás többnyire az aktív problémamegoldást, majd, egy adott 

ponton túl, a probléma Istennek történő átadását szorgalmazza. A vallásos megküzdés 

lelki egészséget negatívan befolyásoló tényezőjeként meg kell említeni azt a jelenséget, 

hogy a vallásos megnyilvánulások gyakran túl sokáig elfednek mentális betegségeket 

(így például a túl gyakran ismételt rituális cselekedetek elfedhetik a kényszeres zavart), 

késleltetve ezáltal a szakmai beavatkozást és az adekvát segítségnyújtást. 

 

Koenig és munkatársainak modellje több hasonlóságot is mutat a Jessor által 

felállított serdülőkori problémaviselkedés koncepciójával (ld. 1.2 fejezet), így a 

biológiai-genetikai faktorok, vagy a családi környezet terén. Fontos megjegyezni, hogy, 

Jessor modelljéhez hasonlóan, a Koenig és munkatársai által leírt faktorok is egyaránt 

magukban foglalhatnak rizikó- és protektív tényezőket. Ez azt jelenti, hogy mind a hét 

faktor esetében a kimenetel, vagyis hogy a vallásnak pozitív vagy negatív hatása lesz-e 

a lelki egészségre, az adott személy vagy vallásos közeg hitrendszerének a konkrét 

tartalmától, megnyilvánulási formájától függ. 

 

A serdülő- és fiatal felnőttkor fejlődési jellegzetességei alapján Crawford és 

munkatársai (2006) négy fő pontban foglalták össze azokat a folyamatokat, amelyeken 

keresztül a vallás a fiatalok alkalmazkodási képességet (resilience) növelhetik; ezek a 

kötődés, a társas támogatás, a magatartási előírások és erkölcsi értékek, valamint a 

személyes növekedést, átalakulást biztosító lehetőségek. 

A kötődés és kapcsolatok szempontjából a szerzők kiemelik, hogy a vallás egyik 

alapvető eleme a transzcendens létezővel való kapcsolat, amely különleges biztonságot 

és feltétel nélküli elfogadást tud nyújtani. Ide tartozik a biztos családi háttér is, amelyet 

a házasságot, a gyerekekről való gondoskodást támogató vallásos előírások és normák 

nagyobb valószínűséggel biztosítanak. A vallási közösségben kialakuló pozitív kortárs 

kapcsolatok az identitáskeresés kevésbé kockázatos normáit kínálhatják a fiatalok 
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számára. Végezetül a vallási közösségben a fiataloknak több lehetőségük van pozitív 

felnőtt modellekkel találkozni, ami segítségükre lehet későbbi életvitelük 

kialakításában. 

A vallás nyújtotta egyik legfőbb erőforrás a társas kapcsolatok hálója, az általános 

társas támogatás. A valahová tartozás érzése alapvető szükséglet. A társak ezen kívül 

gyakorlati segítséget is tudnak nyújtani: betegeket látogatni, rászorulókat támogatni, a 

bajbajutottakért imádkozni. A vallási közösség az élet főbb fordulópontjain rituálékkal 

támogatja, fogadja be tagjait (keresztelő, esküvő, temetés). 

Bizonyos erkölcsi előírások, erények gyakorlása (pl. empátia, altruizmus, 

könyörületesség), úgy tűnik, pozitív hatással van a lelki egészségre. A vallás képviselte 

magatartási előírások és erkölcsi értékek közül egyre több kerül a pszichológiai 

kutatások középpontjába, így például a megbocsátás, amelynek egyébként adaptív 

evolúciós alapjai is vannak. 

A személyes növekedést, átalakulást biztosító lehetőségek közül a vallásos rítusok 

(ima, meditáció, istentisztelet) szerepe többek között abban áll, hogy támogatja a pozitív 

érzelmek (pl. elfogadás, hála) átélését. Az értelemadás és a traumatikus események 

átkeretezése azon folyamatok közé tartoznak, amelyeken keresztül a vallás gyakran 

hozzájárul a nehéz élethelyzetekkel való megbirkózáshoz fiatalok esetében is. 

Ezen szerzők szintén felhívják a figyelmet arra, hogy a vallás kockázati tényező is 

lehet, így például abban az esetben, ha egy trauma alapjaiban rengeti meg valakinek a 

hitét, vagy ha a vallásos közösség tagjai nem megfelelő modellként működnek. 

 

Mivel a serdülőkor, valamint a felnőttkorba való átmenet fokozott sérülékenységgel 

járó, és a későbbi életvitelre nézve is meghatározó életszakasz, egyre több empirikus 

kutatás is vizsgálja a vallás és lelki egészség kapcsolatát, ezen belül is a fent 

ismertetetett veszélyeztető és protektív tényezőket specifikusan ebben az életkorban. A 

legtöbb vizsgálat a normaszegő, testi és lelki egészséget veszélyeztető 

magatartásformák és a vallásosság kapcsolatára irányul. Úgy találták, hogy vallásos 

(rendszeresen templomba járó) serdülőknél jobb pszichológiai alkalmazkodóképesség 

mutatható ki (Good és Willoughby 2006), valamint kevésbé veszélyeztetettek az 

öngyilkosság és túl korai szexuális kapcsolatok létesítésének tekintetében (Greening és 

Dollinger 1993, Donahue és Benson 1995). Alacsonyabb depresszió értéket találtak 
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azoknál a serdülőknél, akik rendszeresen jártak templomba, és úgy érezték, a vallás 

értelmet ad az életüknek (Wright és mtsai 1993). A vallásosság negatív összefüggést 

mutat a kockázatvállaló magatartással, így például a dohányzással, az 

alkoholfogyasztással és a droghasználattal, mind serdülők, mind fiatal felnőttek 

esetében (Barry és Nelson 2005, Good és Willoughby 2006, Sinha és mtsai, 2007). 

Booth és Martin (1998) serdülő és fiatal felnőtt mintán végzett vizsgálatok 

áttekintésekor azt találták, hogy az alkohol és droghasználat esetében a protektív 

tényező a személyes vallásosság mértéke, valamint a rendszeres templomba járás. A 

vallás protektív hatását a serdülőkori problémás viselkedés tekintetében magyar mintán 

is kimutatták: a rendszeresen templomba járó középiskolások dohányzás, alkohol-, és 

droghasználat tekintetében is alacsonyabb értéket adtak, mint nem vallásos társaik; ez az 

összefüggés különösen a fiúk esetében volt szignifikáns (Pikó és Fitzpatrick 2001, 

2004). A szerzők szerint ezen eredmények hátterében a vallás nyújtotta erkölcsi 

értékrend állhat, illetve a templomba járás gyakorisága összefüggésben lehet a nagyobb 

családi kohézióval, szülői monitorozással, valamint a társas támasszal, amelyek mind a 

szerhasználattól való tartózkodást segítik. Miller és Kelley (2005) szerint a vallás azon 

jellemzői közül, amelyek protektív szerepet játszanak a serdülők lelki egészségére 

nézve, a személyes elköteleződés és a vallásos társas támasz, illetve közösséghez 

tartozás a leginkább számottevő. Érdekes Blakeney és Blakeney (2006) megjegyzése, 

amely szerint a vallás nem feltétlenül, vagy nem kizárólagosan a szabálysértő vagy 

kockázatvállaló magatartás kerülésén keresztül járul hozzá a jobb lelki egészséghez, 

hanem azáltal is, hogy segít a fiataloknak tanulni a hibáikból és kilépni az 

egészségromboló magatartásmódokból. 

 

A vallás és egészség kapcsolatának feltárását célzó vizsgálatok közül számos kutatás 

foglalkozik a vallásos kételyek és a lelki egészség összefüggéseivel is. Úgy tűnik, hogy 

a kételkedés általában negatív hatással van a lelki egészségre, bár az eredmények nem 

mindig egyértelműek (Hunsberger és mtsai 2002). Krause vizsgálatai szerint a kételyek 

szégyent és a bűntudatot okozhatnak, mely az önértékelés, az élettel való elégedettség és 

az optimizmus csökkenését, valamint depresszív tüneteket von maga után (Krause és 

Wulff 2004, Krause 2006). Egyetemisták vizsgálatából az derült ki, hogy a spirituális 

jellegű problémák együtt járnak többek között az öngyilkossági fantáziák erősödésével, 
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az értékrend összezavarodásával, valamint a kortárskapcsolatok zavaraival (Johnson és 

Hayes 2003). Úgy tűnik, a kételyek a serdülők és a fiatal felnőttek lelki egészségére 

jelentik a legnagyobb veszélyt (Hunsberger és mtsai 2002). 

Elképzelhető, hogy a vallásnak nem csak a tartalmai elemei, de a szilárdsága is 

befolyásolhatja a lelki egészséget (James és Wells 2003). A kételyek például a vallás 

nyújtotta értelmezési keretnek a szilárdságát ingathatják meg. Ebben az esetben 

feltételezhetően hasonló jelenségnek lehetünk tanúi, mint amit Eliassen és munkatársai 

(2005) a vallásosság mértéke és a depresszió közötti összefüggéssel kapcsolatosan leírt. 

A szerzők úgy találták, hogy a szubjektíven megélt vallásosság és a depresszió között 

fordított U alakú összefüggés van – vagyis a leginkább és a legkevésbé vallásosak 

esetében a legkisebb a depresszió valószínűsége (bár ez az eredmény nemre kontrollálva 

már csak nőkre marad érvényes). Ez az összefüggés arra enged következtetni, hogy a 

vallással kapcsolatban kialakított meggyőződés szilárdsága az, ami védelmet nyújt a 

depresszió ellen, legyen a meggyőződés akár elfogadás, akár elutasítás. 

A vallásos megküzdési stratégiák (Pargament és Park 1995, Pargament és Brant 

1998) nem adaptív, vagyis a helyzettel való megbirkózást nem segítő, testi és lelki 

egészséggel negatív összefüggést mutató csoportjában több olyan megküzdési formát is 

találunk, amely kapcsolatban lehet átmeneti kételkedéssel is. Kételkedés állhat például a 

lelki megküzdés stratégiáin belül az Istennel szemben megélt negatív érzések, 

elégedetlenség hangoztatása (pl. „Hogyan engedhet meg ilyen rettenetes dolgot az 

Isten?”); vagy a közösségi megküzdés csoportján belül az elégedetlenkedés a vallási 

közösséggel és az egyház képviselőivel szemben (pl. „Nem értettem egyet azzal a 

móddal, ahogyan az egyház akarta, hogy megoldjam a helyzetet.”) hátterében. 

 

Az empirikus kutatások tehát alátámasztják, hogy a vallás a lelki egészség 

szempontjából jelentős protektív tényező lehet serdülő- és fiatal felnőttkorban. 

Ugyanakkor a kételyek, melyek megjelenése szintén ennek az életkornak a 

jellegzetessége, éppen hogy negatív pszichés jellemzőkkel járnak együtt. A kételyek, és 

ezen keresztül a vallásosság tartalmának, struktúrájának tanulmányozása közelebb visz 

a vallásosság fejlődésének, valamint a vallásosság és lelki egészség kapcsolatának 

megértéséhez. 
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2. Célkitűzések 

 

2.1 A vallásosság (templomba járás gyakorisága és vallásos attitűdök), a 

megküzdési módok és a lelki egészség összefüggései serdülő- és fiatal felnőttkorban 

Egyre több kutatási eredmény számol be arról, hogy a vallásosságnak jelentős 

szerepe lehet a lelki egészség megőrzésében (Dezutter és mtsai 2006, Koenig és mtsai 

2001, Kopp és mtsai 2004, Martos és Kézdy 2007). Ez a protektív hatás serdülők és 

fiatal felnőttek esetében is kiemelkedő. A vallásosság szerepét a nehéz élethelyzetekkel 

való megküzdésben szintén egyre nagyobb érdeklődés kíséri az utóbbi évtizedekben 

(Koenig és mtsai 2001, Pargament 1997). Az empirikus vizsgálatok során ugyanakkor 

fény derült arra is, hogy megbízható eredmények csak akkor születhetnek, ha a 

kutatások figyelembe veszik a vallásosság komplexitását, és a vallásosságnak a 

pszichológiai fejlődéssel sok esetben összefüggő változását is (Kézdy 2006b, Martos és 

Kézdy 2007). 

 

Korábbi kutatási eredmények arra utalnak, hogy a vallás azon jellemzői közül, 

amelyek protektív szerepet játszanak a serdülők lelki egészségére nézve, a személyes 

elköteleződés és a vallásos társas támasz, illetve közösséghez tartozás a leginkább 

számottevő (Miller és Kelley 2005). Kimutatható az is, hogy a vallás az érzelmek 

kezelésén keresztül is hozzájárulhat a lelki egészséghez (Horváth-Szabó 2007, Martos 

és Kézdy 2007). Ez alapján feltételeztük: 

 

Hipotézis 1: a rendszeres vallásgyakorlás, valamint a transzcendencia nagyobb 

mértékű elfogadása pozitív összefüggésben van az érzelmi-adaptív és a társas támaszt 

igénybevevő megküzdési formákkal. 

 

Amennyiben a vallásosság jellemzői kapcsolatban vannak bizonyos adaptív 

megküzdési formákkal (Hipotézis 1), a fent idézett kutatások és összefüggések alapján 

feltételezhetjük, hogy: 

 

Hipotézis 2: A megküzdés közvetítő (mediátor) szerepet tölt be a vallásosság és lelki 

egészség közötti kapcsolatban. 
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A vallásosság ugyanakkor jelentős változásokon megy át a serdülőkor és a fiatal 

felnőttkor évei alatt, amely jellegzetesen az intézményes vallásosságtól való 

eltávolodással, a vallásos hit csökkenésével (pl. Fowler 1980, 2001, Oser és Gmünder 

1991, Rosta 2007), valamint a vallásos attitűdök terén a vallásos kijelentések 

szimbolikus értelmezésének növekedésével (pl. Hutsebaut 1996, 2000) jár együtt. E 

változások következtében lehetséges, hogy a vallás és lelki egészség kapcsolatának 

vizsgálatakor a vallásosság különböző mutatói különböző mértékben játszanak szerepet 

a serdülő és a fiatal felnőtt mintában. Ezért tehát: 

 

Hipotézis 3: feltételezzük, hogy a fenti összefüggések eltérő mintázatot mutatnak a 

középiskolás és egyetemista mintában: a vizsgált változók kapcsolata a vallásosság 

különböző mutatóival a transzcendens elfogadásának vizsgálata esetében azonos lesz a 

középiskolás és egyetemista mintában, míg a templomba járás gyakorisága tekintetében 

a középiskolások esetében erősebb, a szimbolikus értelmezés tekintetében pedig 

gyengébb (nem szignifikáns) összefüggések várhatók az egyetemista mintához képest. 

 

 

2.2 A vallásos attitűdök módosító (moderáló) szerepe a vallásos kételyek és lelki 

egészség kapcsolatában 

Mint láthattuk, a vallás a lelki egészség szempontjából jelentős protektív tényező 

lehet serdülőkorban és fiatal felnőttkorban (Barry és Nelson 2005, Donahue és Benson 

1995, Good és Willoughby 2006, Pikó és Fitzpatrick 2001). Ugyanakkor a kételyek, 

melyek megjelenése szintén ennek az életkornak a jellegzetessége (Fowler 1980, 2001, 

Oser 1991), éppen hogy negatív lelki egészség jellemzőkkel vannak összefüggésben 

(Hood és mtsai 1996, Hunsberger és mtsai 2002, Krause és Wulff 2004). Kutatásunk 

második részében a vallásos kételyek, a lelki egészség és a vallásos attitűdök közötti 

összefüggést vizsgáltuk középiskolás és egyetemista mintán. Arra a kérdésre kerestük a 

választ, hogy a vallásos kételyek és lelki egészség közötti összefüggést módosíthatják-e 

a vallásos attitűdök. Miközben az erősebb vallásos kételyek feltételezhetően rosszabb 

lelki egészséggel járnak együtt, elképzelhető, hogy ennek a kapcsolatnak az erőssége az 

egyén vallásosságának jellegzetességeitől is függ. 
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Felnőttekkel végzett korábbi kutatások kimutatták, hogy a vallásos kételyek 

rosszabb pszichés állapottal járnak együtt azok esetében, akik számára a vallás 

fontosabb (Krause és Wulff 2004). Ennek alapján várakozásunk: 

 

Hipotézis 4: a transzcendencia elfogadásának magasabb mértéke esetén a vallásos 

kételyek és negatív lelki egészség mutatók közötti összefüggés erősebb lesz középiskolás 

és egyetemista mintán is. 

 

Korábbi kutatások arra utalnak, hogy a szimbolikus értelmezés dimenziója olyan 

kognitív képességekkel van összefüggésben, amelyek képessé tehetik az egyént arra, 

hogy a vallásos kételyeket, ellentmondásokat, bizonytalanságokat jobban kezeljék 

(Desimpelaere és mtsai 1999, Duriez 2003, Duriez és Soenens 2006). Ennek alapján 

várakozásunk: 

 

Hipotézis 5.a: a vallásos tartalmak, kijelentések szimbolikus értelmezése csökkenti a 

kételyek és a negatív lelki egészségmutatók közötti pozitív összefüggést. 

 

Hipotézis 5.b: Ezen kívül azt várjuk, hogy - amennyiben a vallásos kétely és negatív 

lelki egészség összefüggése erősebb a transzcendens nagyobb elfogadása esetén 

(Hipotézis 4) – a két vallásos attitűd dimenzió további interakcióba lép egymással: a 

vallásos kétely és negatív lelki egészség közötti összefüggés erősebb lesz abban az 

esetben, amikor a transzcendencia elfogadása szó szerinti értelmezéssel párosul, és 

gyengébb, amikor a transzcendencia elfogadása szimbolikus értelmezéssel jár együtt. A 

transzcendencia elutasítása esetén a vallásos kétely és negatív lelki egészség közötti 

összefüggés az értelmezés módjától függetlenül gyenge vagy nem szignifikáns lesz. 

 

Ugyan korábbi kutatások arra utalnak, hogy a vallásos kételyek és a vallásos 

attitűdök változóban, alakulóban vannak serdülő- és fiatal felnőttkorban, ez azonban 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vallásos attitűdök szerepe a kételyek és lelki egészség 

kapcsolatában szintén változna. A megküzdési stratégiák vizsgálatához hasonlóan tehát 
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azt is megvizsgáljuk, hogy a fenti kapcsolatok mind a középiskolás, mind az 

egyetemista mintában egyaránt érvényesek-e: 

 

Hipotézis 6: Feltételezésünk szerint a vallásos attitűdök módosító szerepe a vallásos 

kételyek és lelki egészség kapcsolatában hasonló mintázatot mutat középiskolás és 

egyetemista mintán. 
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3. Módszerek 

 

3.1 A minta leírása 

A vizsgálatban 403 középiskolás és egyetemista adatait elemeztük (173 férfi, 43,1%, 

és 228 nő, 56,9%, 2 esetben hiányzott az adat), a válaszadók életkora 15 és 25 év között 

volt (M = 19,3, SD = 2,80). A középiskolás alminta 190 főből állt, átlagéletkoruk 16,87 

(SD = 1,36). Az egyetemista alminta 213 főből állt, átlagéletkoruk 21,37 (SD = 1,90). A 

megküzdési stratégiák vizsgálatában 7 fő esetében hiányzott a templomba járás 

gyakoriságára vonatkozó adat, így ezeknél az elemzéseknél 396 személy (185 

középiskolás és 211 egyetemista) adatait tudtuk felhasználni. 

 

A kérdőíveket két budapesti egyházi középiskolában, valamint a PPKE BTK 

piliscsabai campusán vettük fel. A vizsgálatban való részvétel önkéntes volt; a 

kérdőívek kitöltése névtelenül történt. A minta kiválasztásánál szándékosan kerestünk 

olyan közeget, ahol az átlagosnál nagyobb arányban fordulnak elő vallásos fiatalok, 

hiszen a vallásos jelenségek tanulmányozását célszerűbb vallásos közegben végezni. A 

minta 73,2%-a katolikus és 18,4%-a protestáns (református vagy evangélikus) volt; 

3,2% vallásos, de felekezethez nem tartozóként, míg 4,6% nem vallásoskén jellemezte 

magát – ez a magyar népességi átlaghoz képest magasabb felekezeti hovatartozási 

arányt jelent. (A Központi Statisztikai Hivatal által végzett 2001-es népszámlálás adatai 

szerint a népesség 54,5% katolikus, 18,9% protestáns, nem keresztény valláshoz 

tartozik 1,2%, egyházhoz, felekezethez nem tartozik 14,5%, nem kíván válaszolni 

10,10%, hiányzó adat 0,70%; KSH 2002). 

 

A nem, életkor, felekezeti hovatartozás mellett a kérdőíven szerepelt még a 

templomba járás gyakoriságára vonatkozó kérdés. Itt három lehetőség közül lehetett 

választani: hetente vagy gyakrabban, csupán különleges alkalmakkor, szinte soha vagy 

soha. A teljes minta 49,8%-a legalább hetente egyszer jár templomba, 37,2% csupán 

különleges alkalmakkor, 10,4% soha vagy szinte soha (7 esetben hiányzott az adat). A 

templomba járás gyakorisága tehát szintén magasabb volt, mint a népességben 

általában: egy 2004-es reprezentatív felmérés szerint 15-17 évesek között a legalább 
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havi egyszeri templomba járók aránya 22%, míg a 18-24 évesek között ez az arány 11% 

(Rosta 2007). 

 

Mivel a középiskolás mintában a templomba soha vagy szinte soha nem járók 

aránya nagyon alacsony volt (6 fő, 3,3%), annak érdekében, hogy megbízható 

statisztikai elemzéseket tudjunk végezni, a megküzdés vizsgálatánál ezt a csoportot 

összevontuk a templomba nem rendszeresen járók csoportjával (49 fő, 26,5%). Bár az 

egyetemistáknál a temploma szinte soha vagy soha nem járók aránya magasabb volt (39 

fő, 16,5%), az egységes adatkezelés érdekében az ő esetükben is összevontuk a két 

csoportot. Így mindkét minta esetében egy templomba soha, illetve ritkán járó, valamint 

egy templomba rendszeresen járó csoporttal végeztük az elemzéseket. 

 

 

3.2 Eszközök 

 

3.2.1 A Kritika utáni vallásosság-skála (PCBS) 

A vallásos attitűd mérésére a Kritika utáni vallásosság-skála magyar változatát 

alkalmaztuk (Post-Critical Belief Scale, PCBS; Fontaine és mtsai 2003, Hutsebaut 1996, 

Horváth-Szabó 2003, Martos és mtsai 2009). A kérdőív a valláshoz való viszonyulás két 

alapvető dimenzióját méri. Az egyik dimenzió két végpontja a transzcendens 

kizárása/elutasítása és a transzcendens bevonása/elfogadása, másik dimenzió két 

végpontja a vallásos kijelentések, iratok szó szerinti, illetve szimbolikus értelmezése. A 

kérdőív 33 tételből áll, a válaszadás 7 fokú Likert-skálán történik. Az itemek a két fő 

dimenzió mentén négy lehetséges attitűdöt mérnek: a transzcendens elfogadását szó 

szerinti értelmezéssel (pl. „Fontos vallási kérdésekre csak pap adhat választ”), a 

transzcendens elutasítását szó szerinti értelmezéssel (pl. „Végső soron a hit nem több, 

mint védőháló az emberi szorongásokkal szemben”), a transzcendens elutasítását 

szimbolikus értelmezéssel (pl. „Az életszemléletre vonatkozó világi és vallási 

felfogások egyaránt értékes válaszok az élet fontos kérdéseire”), valamint a 

transzcendencia elfogadását szimbolikus értelmezéssel (pl. „A Biblia mély igazságot 

tartalmaz, amely csak személyes kereséssel tárul fel”). A kiértékelést a Martos és 

munkatársai (2009) által részletesen leírt faktoranalitikus eljárás szerint végeztük (a két 
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dimenzió átlaga a teljes mintára ebben az esetben is 0,00, szórása 1,00). A magasabb 

pontszámok a transzcendencia esetében a transzcendens erősebb elfogadását, a 

szimbolikusság esetében a magasabb fokú szimbolikus értelmezést jelentik. Mivel a 

kérdőív a transzcendens elutasításának mértékét is képes mérni, ezért nem vallásos 

környezetben is jól használható. 

 

3.2.2 Vallásos kétely skála 

A vallásos kétely skála a tradicionális vallásos tanításokkal kapcsolatos kétségek 

megjelenését méri fel (Religious Doubts Scale, szerzője Altemeyer, ismerteti Hill és 

Hood 1999). A válaszadó 5 fokú skálán jelölheti be, hogy mennyire tapasztalt már 

észérvű kételyeket (pl. „Milyen mértékben tapasztalt már kétségeket azzal kapcsolatban, 

hogy vallásos írások, mint például a Biblia, valóban Isten szava lenne, mert ezek az 

írások ellentmondásosnak, irracionálisnak, vagy hibásnak tűnnek”), illetve 

tapasztalatokon alapuló kételyeket (pl. „Milyen mértékben tapasztalt már kételkedést 

egy jóakaratú, jóságos Isten létezésében egy ön által ismert személy szenvedése vagy 

halála miatt”). A válaszlehetőségek 1 és 5 között voltak (1 = egyáltalán nem 

tapasztaltam, 5 = nagyon sokszor tapasztaltam), a magasabb pontszám magasabb 

kételkedést jelölt. A kérdőívet egy nagyobb kutatás céljára fordítottuk le magyarra a 

szerző engedélyével, a jelen vizsgálat ennek a nagyobb kutatásnak a részét képezi. A 

fordítás-visszafordítás munkáját két független szakfordító végezte, a magyar 

változatban található eltérések kérdésében a kutatócsoport hozott döntést. A Cronbach-

alfa alapján a skála megbízható mérőeszköznek bizonyult (0,859; a Cronbach-alfa az 

eredeti angol változattal, egyetemista mintán végzett felmérésben 0,84 volt; Hill és 

Hood 1999). 

 

3.2.3 Megküzdési módok (Konfliktusmegoldó) kérdőív 

A megküzdés módjainak feltérképezésére a Lazarus és Folkman által kifejlesztett 

Konfliktusmegoldó Kérdőív 22 tételes változatát alkalmaztuk (Kopp és Skrabski 1995). 

A Konfliktusmegoldó kérdőívvel végzett vizsgálatokban a főkomponens-elemzéssel 

megállapított faktorok a különböző mintákon nagy eltérést mutatnak, a tételek együtt 

járása változó. Mivel a mérőeszköz nem mutat stabil faktorstruktúrát, a kutatások 
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tekintetében nemzetközi ajánlás támogatja az adott mintán kimutatható dimenziók 

használatát (Rózsa és mtsai 2008). 

 

Mintánkban a tételeken elvégzett főkomponens-elemzés a megküzdés három 

dimenzióját mutatta ki: érzelmi-adaptív és problémaelemző, érzelmi-inadaptív, valamint 

problémaközpontú megküzdést (1. táblázat). 

Az érzelmi-adaptív megküzdést a társas támasz elfogadása, a probléma elemzése, 

valamint a kockázatvállaló magatartás kerülése jellemezte (pl. „Elfogadtam mások 

együttérzését és megértését,” „Átgondoltam, hogy mit fogok mondani vagy tenni az 

ügyben”, „Egy lapra tettem fel mindent, valami nagyon kockázatosba fogtam”). 

Az érzelmi-inadaptív stratégiák csoportjába az érzelmek szabadjára engedése, a 

kockázatvállaló magatartás, a probléma elkerülése tartozott (pl. „Azt kívántam, hogy 

bárcsak megváltozna a helyzet,” „Magamat okoltam és hibáztattam”, „Evéssel-ivással, 

dohányzással, nyugtatók vagy gyógyszerek szedésével próbálkoztam”). Ide tartozott 

azonban két problémaelemző tétel is (pl. „Megpróbáltam elemezni a problémát, hogy 

jobban megértsem”). A dimenziót alkotó tételek közül két tétel a másik két dimenzió 

egyikével is pozitív kapcsolatot mutat; ez a 0,3-at meghaladó kereszttöltés azt jelzi, 

hogy az adott tétel nem tesz különbséget a két faktor között. Ez a jelenség azonban más 

esetben is előfordul a kérdőív hazai mintán végzett vizsgálata esetében (Rózsa és mtsai 

2008). 

A problémaközpontú megküzdés faktorát az aktív problémamegoldó stratégiák, a 

céltudatos cselekvés és a pozitív átkeretezés alkották (pl. „Tudtam, mit kell tennem, így 

megkétszereztem az erőfeszítésemet a siker érdekében,” „Gondoltam, minden rosszban 

van valami jó, próbáltam derűsen felfogni a dolgot”). 

 

Három tételt egyik faktorba sem lehetett besorolni, ezért ezek a tételek a későbbi 

elemzésekben nem szerepeltek. Ezek a tételek a következők: „Megpróbáltam a 

probléma előidézőit lehetetlenné tenni”, „Egy általam nagyra tartott baráttól vagy 

rokontól kértem tanácsot”, valamint „Imádkoztam.” Ez utóbbi tétel kultúrától függően 

is különösen nagy eltérést mutat abban a tekintetben, hogy melyik tételekkel ját együtt 

(Kopp és Skrabski 1995). 

 

 55



1. táblázat. A Konfliktusmegoldó Kérdőíven végzett faktorelemzés eredményei, a 0,3-nél 

nagyobb faktorsúlyok feltüntetésével 

 Érzelmi-

adaptív 

Érzelmi-

inadaptív 

probléma

központú

Egy lapra tettem fel mindent, valami nagyon kockázatosba fogtam. -,700     

Másokon vezettem le feszültségemet. -,656     

Elfogadtam mások együttérzését és megértését. ,589     

Nem akartam, hogy mások megtudják, milyen nehéz helyzetben 

vagyok. 

-,561     

Átgondoltam, hogy mit fogok mondani vagy tenni az ügyben. ,320     

Azt kívántam, hogy bárcsak megváltozna a helyzet.   ,537   

Magamat okoltam és hibáztattam.   ,503   

Valami olyasmibe fogtam, amirõl tudtam, hogy nem fog használni, de 

legalább csináltam valamit. 

  ,467   

Evéssel-ivással, dohányzással, nyugtatók vagy gyógyszerek szedésével 

próbálkoztam. 

-,387 ,464   

Megpróbáltam elemezni a problémát, hogy jobban megértsem. ,424 ,460   

Engedtem, vagy egyezkedtem, hogy valami jó is származzon a 

dologból. 

  ,437 ,302 

Igyekeztem megszabadulni a problémától egy idõre, megpróbáltam 

pihenni, szabadságra menni. 

  ,399   

Valahogy szabadjára engedtem érzéseimet.   ,363   

Igyekeztem a dolgot a másik személy szempontjából nézni.   ,355   

Megpróbáltam a probléma elõidézõit lehetetlenné tenni.       

Imádkoztam.       

Egy általam nagyra tartott baráttól vagy rokontól kértem tanácsot.       

Több különbözõ megoldást találtam a problémára.     ,723 

Tudtam, mit kell tennem, így megkétszereztem az erõfeszítésemet a 

siker érdekében. 

    ,679 

A helyzet valamilyen kreatív, alkotói tevékenységre ösztönzött.     ,544 

Gondoltam, minden rosszban van valami jó is, próbáltam derûsen 

felfogni a dolgot. 

    ,490 

Más emberként kerültem ki a helyzetbõl - jó értelemben véve.     ,399 

Magyarázott variancia (%) 11,06 10,58 9,83 
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A teljes mintán kimutatott komponens-struktúrát a középiskolás és egyetemista 

almintákon kis eltérésekkel külön-külön is reprodukálni tudtuk, így az általunk talált 

struktúra az alminták között stabilnak tekinthető. A továbbiakban a komponensek 

regressziós módszerrel létrehozott és változóként elmentett értékeivel számoltunk. (Az 

SPSS programcsomag által így létrehozott mindhárom változó átlaga a teljes mintára 

értelmezve 0,00, szórása 1,00). 

 

3.2.4 A lelki egészség mutatói: szorongás (STAI) és depresszivitás (BDI-S) 

A lelki egészség vizsgálatához a szorongást és a depresszivitást mérő eszközöket 

választottunk, mivel a vallás és egészség összefüggéseinek kutatásában ezek a 

leggyakrabban vizsgált dimenziók (Koenig és mtsai 2001, Smith és mtsai 2003, Tix és 

Frazier 2005). A szorongás mérésére a 20 tételes Spielberger-féle STAI-T szolgált 

(Sipos és mtsai 1998), a kérdőív belső megbízhatósága megfelelő volt (Cronbach-alfa 

0,870). 1983-ban magyar mintán az átlag 43,72 volt (szórás 8,53), a jelen minta átlaga 

44,70 (szórás 8,06). A depresszivitást a 9 tételes Rövidített Beck Depresszió Kérdőív 

(BDI-S, Rózsa és mtsai 2001) segítségével mértük (Cronbach-alfa = 0,849). 

Mintánkban 80 fő (19,85%) esetében jeleztek a pontszámok enyhe depressziós 

állapotot, 4 fő (0,99%) esetében pedig középsúlyos depressziós állapotot. A teljes minta 

átlaga majdnem azonos volt a Hungarostudy felmérésben résztvevő serdülő és fiatal 

felnőtt korcsoport BDI-S átlagával (Kopp 2008). Mivel a BDI-S pontszámok eloszlása 

jelentős eltérést mutatott a normális eloszlástól, az értékeket inverz transzformáció 

segítségével korrigáltuk, és a további statisztikai elemzések során a transzformált 

értékekkel dolgoztunk. 

 

3.3 Statisztikai eljárások 

Adataink elemzéséhez az alábbi statisztikai eljárásokat alkalmaztuk: 

Az egyes skálákon (megküzdési módok, Kétely-skála, PCBS) belüli faktorok 

kimutatására főkomponens-elemzést végeztünk. A faktorok számát a sajátértékek 

lejtődiagramja, valamint a magyarázott variancia mértéke alapján állapítottuk meg. A 

skálák, illetve faktorok reliabilitását a Cronbach-alfa érték kiszámításával ellenőriztük. 

A PCBS esetében a két faktor belső konzisztenciájának megállapításához Zumbo és 

mtsai (2007) által ajánlott módon Theta értéket számoltunk. 
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A PCBS faktoranalízise során a kultúrközi kutatásokban használt Prokrusztész-

forgatást is alkalmaztuk annak érdekében, hogy megállapítsuk adataink illeszkedését a 

magyar és a flamand faktorstruktúrára. Az illeszkedés mértékét a Tucker Phi értéke 

fejezi ki, amely 0-tól 1-ig terjedhet, és 0,9 felett jelez megfelelő illeszkedést (Fontaine 

és mtsai 2003, Martos és mtsai 2009), ami arra utal, hogy a faktorok szerkezete a 

különböző mintákban azonosnak tekinthető. 

 

A változók leíró statisztikai elemzésénél a különböző csoportok értékeit független 

mintás t-próbával (nem, iskolatípus alapján képzett csoportok), valamint ANOVA 

segítségével (templomba járás gyakorisága alapján képzett csoportok) hasonlítottuk 

össze. A t-próba esetében a különbség mértékének megállapítására Cohen-féle d-értéket 

is számoltunk (0,2-től kicsi, 0,5-től közepes, 0,8-tól nagy hatásméretről beszélhetünk, 

Wuensch 2009). 

A folytonos változók összefüggéseinek feltárására Pearson korrelációs 

együtthatókat számítottunk.  

 

Az adatok komplex összefüggéseit többszörös lépésenkénti lineáris 

regresszióelemzéssel vizsgáltuk; ennek célja, hogy a független változók értékei alapján 

valószínűségi becslés tegyünk a függő változó (vizsgálatunkban a depressziós tünetek 

és a szorongás mértéke) várható értékeire. A független változók egyes típusait 

lépésenként, külön blokkokban bocsátottuk az egyenletbe. Így megállapítható volt az 

egyes blokkok által magyarázott variancia mértéke, illetve a korábbi blokkokban 

bebocsátott változók együtthatóinak változásából következtetni lehet az esetleges 

közvetítő (mediációs) összefüggésekre is (Frazier és mtsai 2004). Az első lépésben ezért 

a háttérváltozókat (nem, életkor a megküzdési stratégiák vizsgálatában, valamint a 

kételyek vizsgálatában a templomba járás gyakorisága, iskolatípus, kétely és vallásos 

attitűdök is) bocsátottuk az egyenletbe, míg a második és harmadik lépésben azokat a 

változókat, amelyek szerepét a feltételezett összefüggésekben ellenőrizni kívántuk. 

Mivel a regressziós elemzésekbe nominális változók nem vonhatók be, a 

csoportváltozók a ’dummy’ kódolási eljárást követve 0-1 kódolású dichotóm 

változókként szerepeltek az egyenletekben (West és mtsai 1996). A nemek (0=férfi, 
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1=nő), az iskolatípusok (egyetem=1, középiskola=0), valamint a templomba járás 

gyakorisága (a megküzdés vizsgálatánál 0=nem/ritkán, 1=rendszeresen) tehát ezzel a 

kódolási eljárással váltak az elemzésbe bevonható változókká. Mivel a kételyek 

vizsgálatánál a templomba járás gyakorisága tekintetében az eredeti három csoporttal 

végeztük az elemzést, a dummy kódolás során referenciaként a rendszeresen templomba 

járók csoportját választottuk, és ehhez a csoporthoz képest vizsgáltuk azt, hogy milyen 

mértékű eltérés várható a függő változó értékében a templomba soha, illetve ritkán járók 

csoportja esetén. 

 

A kételyek és lelki egészség kapcsolatának vizsgálatánál interakciós tagokat is 

bevontunk a regressziós egyenletbe a második és harmadik lépésben. Az interakciós 

tagok bevonásával az a hipotézis tesztelhető, hogy a függő és független változók közötti 

kapcsolat erőssége függ-e más változók értékétől (moderáló változók, Frazier és mtsai 

2004). A regressziós egyenletben az interakciós tag elsőfokú interakció esetén a 

független és egy moderáló változó szorzata; ez vizsgálatunkban kétely X 

transzcendencia bevonása, valamint kétely X szimbolikus értelmezés, amivel azt a 

hipotézist kívántuk tesztelni, hogy a vallásos kételyek és a lelki egészség mutatói 

közötti kapcsolat erőssége változni fog magas, illetve alacsony transzcendens bevonás 

és szimbolikus értelmezés esetén. A másodfokú interakció esetén az interakciós tag a 

független változó és két moderáló változó szorzata; esetünkben kétely X 

transzcendencia bevonása X szimbolikus értelmezés, amely interakcióval azt kívántuk 

ellenőrizni, hogy a transzcendens bevonásának és a szimbolikus értelmezésnek van-e 

együttes módosító hatása a kételyek és a lelki egészség mutatók kapcsolatára. 

Amennyiben az interakciós tag együtthatója szignifikáns, a függő és független változó 

közötti kapcsolat erőssége a moderáló változó, illetve változók értékétől függ. Ezen 

kívül az eredmények értelmezésénél a regressziós egyenlet többi blokkjához hasonlóan 

itt is figyelembe kell venni azt, hogy az interakciós tag által magyarázott variancia 

szignifikáns-e. A West és munkatársai (1996) által javasolt módon az interakcióba 

bevont folytonos változókat az interakciós tag képzése előtt centráltuk, azaz valamennyi 

értékből kivontuk a mintára vonatkoztatott átlagukat, majd ezeket a centrált értékeket 

használtuk az egyenletben is. 
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Az interakciós összefüggésének szemléltetésére a függő változók (depresszivitás és 

a szorongás) várható értékeit grafikusan is ábrázoltuk. Az ábrán a „magas” és 

„alacsony” értékek a független változóknak az átlaguktól való +/- 1 szórásnyi távolságú 

értékeit jelentik, az egyenletbe helyettesítve, az ábrázolási konvencióknak megfelelően. 

Annak megállapítására, hogy az egyenesek meredeksége különbözik-e 0-tól, t-próbákat 

végeztünk egyenként az egyenesekre. Ezen kívül Dawson és Richter (2006) ajánlása 

alapján post hoc teszteket is végeztünk annak megállapítására, hogy az egyenesek 

egymástól különböznek-e. 

 

A regressziós elemzésekben a független változók értékei alapján valószínűségi 

becslés teszünk a függő változó várható értékeire; ezen eredmények alapján beszélünk 

előrejelző (prediktor) változókról az eredmények bemutatása, valamint a diszkusszió 

során. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezt a kifejezést csupán statisztikai előrejelzés 

értelemben használjuk, ami nem feltétlenül jelent oksági kapcsolatot a változók között - 

oksági kapcsolat egyértelmű megállapítása keresztmetszeti kutatásból származó 

adataink alapján nem lehetséges. 

 

 

4. Eredmények 

 

4.1.1 A vallásosság (templomba járás gyakorisága és vallásos attitűdök), a 

megküzdési módok és a lelki egészség összefüggései serdülő- és fiatal felnőttkorban 

A Kritika utáni vallásosság-skála két dimenzióját Martos és mtsai (2009) által leírt 

módon számoltuk ki. A 33 itemet először válaszbeállítódásra korrigáltuk olyan módon, 

hogy személyenként kivontuk az egyes itemekből az összes item súlyozott átlagát. Ezt 

követően a válaszbeállítódásra korrigált értékeken főkomponens-elemzést végzünk. A 

lejtődiagram alapján ennek eredménye egyértelmű kétkomponenses megoldás lett, az 

első két faktor által magyarázott variancia mértéke 38,4%. A komponenseket ezután 

merőleges Prokrusztész-forgatásnak vetettük alá, először az átlagos magyar struktúra 

felé. A Thucker Phi értékek kiváló illeszkedést mutattak a magyar mintával (0,991 az 

első komponens esetében és 0,968 a második komponens esetében; a flamand mintán a 

Thucker Phi átlagértéke 0,95 és 0,94 volt, ld. Fontaine és mtsai 2003). Ez egyrészt azt 
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jelenti, hogy a kapott faktorok valóban értelmezhetők a transzcendens bevonása (illetve 

kizárása) és a szimbolikus (illetve szószerinti) értelmezés dimenziójaként, másfelől 

megállapítható, hogy a minta adatai jól illeszkednek a magyar mintán végzett korábbi 

felmérések összesített adatainak eloszlásához, ami az eljárás megbízhatóságát 

bizonyítja. – Ugyanezt az eljárást megismételtük a középiskolás és egyetemista 

almintán külön-külön. Az illeszkedés foka mindkét dimenzió esetében elfogadhatóan 

magas volt (a Phi minden esetben 0,9 fölött volt, kivéve a szimbolikus értelmezést a 

középiskolások esetében: 0,87), ami azt jelenti, hogy a vallásos attitűdök struktúrája 

nagyfokú egyezést mutat a két almintában. Az egész mintán számított faktorértékeket a 

Prokrusztész-rotáció szerint transzformáltuk, majd a további elemzésekben a 

transzformált faktorértékeket használtuk változóként. A magas értékek a transzcendens 

bevonása dimenzióban a transzcendens létezését jobban elfogadó attitűdöt, a 

szimbolikus értelmezés dimenziójában pedig a vallásos tartalmak komplexebb 

feldolgozását jelentik. A két faktor belső konzisztenciája Zumbo és mtsai (2007) által 

ajánlott módon kiszámítva elfogadhatóan magas volt (Theta 0,932 és 0,619). 

 

A középiskolások és egyetemisták csoportja a t-próba eredményei szerint az összes 

változó tekintetében szignifikánsan különbözött (2. táblázat). A templomba 

rendszeresen járók aránya szignifikánsan magasabb volt a középiskolásoknál (khi-

négyzet próba, p < 0,001). A transzcendens elfogadása, a szorongás és a depressziós 

tünetek mértéke a középiskolások esetében volt magasabb (p < 0,01; kivéve a szorongás 

esetében, ahol p < 0,05), míg a szimbolikus értelmezés és a megküzdési stratégiák az 

egyetemisták csoportjában mutattak magasabb értéket (p < 0,01; kivéve a 

problémaközpontú megküzdés esetében, ahol p < 0,05). A Cohen-d értéke a 

transzcendens elfogadása, az érzelmi-adaptív megküzdés és a depressziós tünetek 

mértéke esetében közepes hatásméretet jelzett. 
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2. táblázat. A vallásos attitűd, a megküzdési stratégiák, és a lelki egészség mutatóinak 

leíró jellemzői a középiskolás és az egyetemista mintában 

 középiskola  egyetem     
 átlag szórás átlag szórás t p cohen-d 
Transzcendencia elfogadása 0,27 0,79 -0,23 1,10 5,15 0,000 0,52 
Szimbolikus értelmezés -0,18 0,97 0,16 1,00 -3,42 0,001 -0,35 
érzelmi-adaptív -0,3 1,08 0,22 0,86 -5,31 0,000 -0,53 
érzelmi-inadaptív -0,17 1,12 0,12 0,85 -2,99 0,003 -0,30 
problémaközpontú -0,12 0,94 0,04 1,06 -1,58 0,114 -0,16 
szorongás (STAI) 45,65 8,49 43,84 7,57 2,25 0,025 0,23 
depresszivitás (BDI-S) 15,99 5,22 12,91 4,32 6,43 0,000 0,65 
        

 N % N % 
Khi 

négyzet p  
templom: rendszeresen 130 70,30% 74 35,10%    
templom: soha / ritkán 55 29,70% 137 64,90% 48,90 0,000  

 
 

A templomba nem, illetve ritkán, valamint a templomba rendszeresen járók 

csoportját a középiskolás és az egyetemista almintában külön-külön hasonlítottuk össze 

(3. táblázat). A kétmintás t-próba eredményei szerint a középiskolások esetében a 

rendszeresen templomba járók szignifikánsan magasabb értéket adtak a transzcendencia 

elfogadásában és az érzelmi-adaptív megküzdés tekintetében (p < 0,001), valamint az 

érzelmi-inadaptív megküzdésben (p < 0,05), depresszivitás pontszámaik pedig 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak (p < 0,001). Az egyetemisták esetében a 

középiskolásoknál tapasztalt különbségek a megküzdési stratégiák és a depresszivitás 

tekintetében nem jelentek meg; a transzcendencia elfogadása itt is szignifikánsan 

magasabb volt a rendszeresen templomba járóknál (p < 0,001), a szimbolikus 

értelmezés pedig szignifikánsan alacsonyabb (p < 0,05). 
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3. táblázat. A kimeneti jellemzők összefüggése a templomba járás gyakoriságával a 

középiskolás és az egyetemista mintában 

középiskolások 
soha / 
ritkán  

rend-
szeresen     

 átlag szórás átlag szórás t p cohen-d 
Transzcendencia elfogadása -0,17 0,83 0,48 0,66 -5,58 0,000 -0,91 
Szimbolikus értelmezés 0,00 1,00 -0,26 0,94 1,65 0,101 0,27 
érzelmi-adaptív -0,91 0,93 0,00 1,01 -5,67 0,000 -0,91 
érzelmi-inadaptív -0,39 1,30 -0,03 1,00 -2,06 0,041 -0,33 
problémaközpontú -0,22 0,90 -0,05 0,96 -1,07 0,285 -0,17 
szorongás (STAI) 47,24 9,30 45,11 7,89 1,59 0,114 0,26 
depresszivitás (BDI-S) 18,72 5,93 14,68 4,42 3,81 0,000 0,82 
        

egyetemisták 
soha / 
ritkán  

Rend-
szeresen     

 átlag szórás átlag szórás t p cohen-d 
Transzcendencia elfogadása -0,73 0,98 0,70 0,61 -11,31 0,000 -1,64 
Szimbolikus értelmezés 0,29 1,01 -0,07 0,94 2,53 0,012 0,37 
érzelmi-adaptív 0,23 0,86 0,29 0,81 -0,48 0,630 -0,07 
érzelmi-inadaptív 0,15 0,86 0,08 0,87 0,63 0,533 0,09 
problémaközpontú 0,16 1,05 -0,03 1,01 1,30 0,196 0,18 
szorongás (STAI) 43,81 8,09 43,84 6,10 -0,02 0,981 0,00 
depresszivitás (BDI-S) 12,59 4,12 13,27 4,49 -1,25 0,214 -0,16 

 
 

 

A változók közötti korrelációs összefüggéseket a 4. táblázat mutatja be. A 

transzcendens elfogadása mind a középiskolás, mind az egyetemisták csoportjában 

szignifikáns kapcsolatban áll az érzelmi-adaptív és problémaelemző megküzdéssel. Az 

egyetemisták esetében a másik vallásosság dimenzió, a szimbolikus értelmezés is együtt 

jár az érzelmi-adaptív és problémaelemző stratégiákkal. A szimbolikus értelmezés ezen 

kívül egyetemisták esetében a depressziós tünetekkel mutat negatív összefüggést. A 

transzcendencia elfogadása a középiskolások esetében negatívan korrelál mindkét lelki 

egészség mutatóval, ám ez a kapcsolat az egyetemisták csoportjában eltűnik. A 

megküzdési stratégiák és a lelki egészség mutatók között hasonló összefüggés 

mutatkozik a két életkori csoportban. Az érzelmi-inadaptív és az érzelmi-adaptív 

stratégiák közötti korreláció középiskolások esetében pozitív, egyetemisták esetében 

negatív. 
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4. táblázat. A vallásos attitűd, a megküzdési stratégiák, és a lelki egészség mutatók 

közötti kapcsolatok korrelációs elemzése 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 Transzcendencia elfogadása   0,124  0,305*** -0,05  0,037 -0,197** -0,273***
2 Szimbolikus értelmezés -0,002   0,001  0,106 -0,092  0,099 -0,015 
3 érzelmi-adaptív  0,243***  0,219**   0,202** -0,039 -0,138+ -0,55*** 
4 érzelmi-inadaptív  0,002 -0,022 -0,366***  -0,018  0,379*** -0,129 
5 problémaközpontú -0,136 -0,012 -0,017 -0,081  -0,33*** -0,215** 
6 szorongás (STAI)  0,048 -0,078 -0,221**  0,384*** -0,185**   0,478***
7 depresszivitás (BDI-S)  0,037 -0,186** -0,375***  0,217** -0,115  0,46***  

 
Az átló alatt az egyetemistákra, az átló felett a középiskolásokra vonatkozó adatok láthatók. 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, + p = 0,057 
 

 

A megküzdési stratégiák feltételezett mediáló szerepének feltárása érdekében 

regresszióelemzést végeztünk a BDI-S és a STAI tekintetében, külön-külön a 

középiskolás és az egyetemista mintán. Első lépésben a kontrolláló változókat (nem és 

kor) bocsátottuk be az egyenletbe, második lépésben ez kiegészült a vallásosság 

mérőeszközeivel (templomba járás gyakorisága, transzcendencia elfogadása, 

szimbolikus értelmezés). Harmadik lépésben a megküzdési stratégiákat bocsátottuk be 

az elemzésbe (érzelmi-adaptív, érzelmi-inadaptív, problémaközpontú megküzdés). Az 

eredményeket az 5. és 6. táblázat mutatja be. 

 

A BDI esetében a végső modell a középiskolásoknál a teljes variancia 36,7%, míg 

az egyetemistáknál 18,1%-át magyarázta. A középiskolások esetében a második 

lépésben a depresszív tünetekre nézve szignifikáns előrejelző értéke volt a nemnek ( = 

0,178, p < 0,05), a templomba járás gyakoriságának ( = -0,219, p < 0,01), valamint a 

transzcendens bevonásának ( = -0,198, p < 0,05). Eszerint a középiskolások között a 

lányok, a nem rendszeresen vagy templomba soha nem járók, valamint az alacsonyabb 

hittel rendelkezők esetében nagyobb a valószínűsége a magasabb depresszivitás 

értékeknek. Az egyetemista minta esetében a szimbolikus értelmezésnek volt csak 

előrejelző értéke ( = -0,167, p < 0,05), vagyis azoknál, akikre jellemzőbb a vallási 

tartalmak szimbolikus értelmezése, alacsonyabb BDI-S értékek várhatók. A harmadik 

lépésben ugyanakkor a középiskolásoknál a templomba járás gyakorisága és a 

transzcendencia elfogadás elveszíti szignifikanciáját, ezzel szemben szignifikáns 
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előrejelző értéke lesz az érzelmi-adaptív ( = -0,505, p < 0,001), és a problémaközpontú 

stratégiának ( = -0,177, p < 0,01), vagyis ezen stratégiák meglétekor várhatóak 

alacsonyabb BDI-S értékek. Az egyetemistáknál a szimbolikus értelmezés veszíti el 

szignifikáns előrejelző értékét, helyette az érzelmi-adaptív megküzdés esetében 

várhatóak alacsonyabb BDI-S értékek szignifikánsan ( = -0,345, p < 0,001). 

 

A STAI esetében a végső modellnél a teljes magyarázott variancia a 

középiskolásoknál 33,1%, az egyetemistáknál 22,1% volt. A középiskolások esetében a 

második lépésben a szorongásosságra nézve szignifikáns előrejelző értéke volt a 

nemnek ( = 0,246, p < 0,001), az életkornak ( = -0,176, p < 0,05), valamint a 

transzcendens bevonásának ( = -0,221, p < 0,01). Eszerint a középiskolások között a 

lányok, a fiatalabbak, valamint az alacsonyabb hittel rendelkezők esetében nagyobb a 

valószínűsége a magasabb szorongás értékeknek. Az egyetemista minta esetében a 

vallásosság mérőeszközeinek nem volt szignifikáns előrejelző értéke. A depressziós 

tünetekhez hasonlóan a harmadik lépésben a transzcendencia elfogadása elveszíti 

szignifikanciáját a középiskolásoknál, ezzel szemben szignifikáns előrejelző értéke lesz 

mindhárom megküzdési stratégiának (érzelmi-adaptív  = -0,220, p < 0,01; érzelmi-

inadaptív  = 0,319 p < 0,001; problémaközpontú  = -0,317 p < 0,001), vagyis az 

érzelmi-inadaptív stratégia esetén magasabb, a másik két stratégia esetén alacsonyabb 

STAI értékek várhatóak. 

 



5. táblázat. A szorongás (STAI) előrejelzése hierarchikus lineáris regresszióelemzéssel a középiskolás és egyetemista mintában 

 
  Középiskolások  Egyetemisták 
  B St. hiba béta p  B St. hiba béta p 
1. lépés Nem 3,503 1,226 0,209 0,005  2,619 1,085 0,168 0,017 
 Kor -0,752 0,448 -0,123 0,095  -0,313 0,277 -0,079 0,260 

  R2 változás = 0,056,  F = 5,26, p = 0,006  R2 változás = 0,038,  F = 3,968, p =0,020 
           
2. lépés Nem 4,120 1,209 0,246 0,001  2,879 1,132 0,185 0,012 
 Kor -1,077 0,449 -0,176 0,017  -0,261 0,286 -0,066 0,362 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -2,007 1,462 -0,110 0,171  -1,068 1,412 -0,068 0,450 
 Transzcendencia elfogadása -2,391 0,844 -0,221 0,005  0,551 0,606 0,080 0,365 
 Szimbolikus értelmezés 0,775 0,634 0,089 0,223  -0,833 0,548 -0,111 0,130 

  R2 változás = 0,082,  F = 5,50, p = 0,001  R2 változás = 0,014,  F = 0,97, p =0,407 
           
3. lépés Nem 1,852 1,126 0,111 0,102  2,677 1,045 0,172 0,011 
 Kor -0,927 0,427 -0,152 0,031  -0,127 0,262 -0,032 0,629 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -1,191 1,37 -0,065 0,386  -0,954 1,299 -0,060 0,464 
 Transzcendencia elfogadása -1,229 0,785 -0,114 0,119  0,532 0,576 0,078 0,356 
 Szimbolikus értelmezés 0,285 0,571 0,033 0,618  -0,630 0,508 -0,084 0,216 
 Érzelmi-adaptív -1,725 0,584 -0,220 0,004  -1,028 0,648 -0,117 0,114 
 Érzelmi-inadaptív 2,400 0,522 0,319 0,000  2,757 0,62 0,310 0,000 
 Problémaközpontú -2,854 0,582 -0,317 0,000  -1,118 0,456 -0,158 0,015 

  R2 változás = 0,192,  F = 16,30, p < 0,001  R2 változás = 0,170,  F = 14,23, p < 0,001 

 teljes magyarázott variancia 0,331  0,221 
 
St. hiba: a B-együttható standard hibája. 
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6. táblázat. A depresszivitás (BDI-S) előrejelzése hierarchikus lineáris regresszióelemzéssel a középiskolás és egyetemista mintában 

 

  Középiskolások  Egyetemisták 
  B St. hiba béta p  B St. hiba béta p 
1. lépés Nem 0,543 0,0034 0,118 0,113  0,088 0,0032 0,020 0,781 
 Kor 0,304 0,0013 0,180 0,016  -0,093 0,0008 -0,082 0,247 

  R2 változás = 0,48,  F = 4,42, p = 0,013  R2 változás = 0,083,  F = 0,768, p =0,465 
           
2. lépés Nem 0,820 0,0033 0,178 0,014  0,249 0,0033 0,056 0,445 
 Kor 0,198 0,0012 0,117 0,108  -0,080 0,0008 -0,070 0,333 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -1,098 0,0040 -0,219 0,006  0,208 0,0041 0,046 0,609 
 Transzcendencia elfogadása -0,593 0,0023 -0,198 0,011  0,039 0,0017 0,020 0,825 
 Szimbolikus értelmezés -0,128 0,0017 -0,054 0,458  -0,357 0,0016 -0,167 0,024 

  R2 változás = 0,114,  F = 7,79, p < 0,001  R2 változás = 0,033,  F = 2,26, p =0,083 
           
3. lépés Nem 0,644 0,0030 0,140 0,035  0,340 0,0031 0,076 0,268 
 Kor -0,054 0,0012 -0,032 0,641  -0,045 0,0008 -0,039 0,560 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -0,252 0,0037 -0,050 0,494  0,069 0,0038 0,015 0,856 
 Transzcendencia elfogadása -0,298 0,0021 -0,099 0,162  0,194 0,0017 0,099 0,251 
 Szimbolikus értelmezés -0,081 0,0015 -0,034 0,597  -0,235 0,0015 -0,110 0,116 
 Érzelmi-adaptív -1,085 0,0016 -0,505 0,000  -0,867 0,0019 -0,345 0,000 
 Érzelmi-inadaptív -0,123 0,0014 -0,060 0,383  0,163 0,0018 0,064 0,370 
 Problémaközpontú -0,441 0,0016 -0,177 0,006  -0,209 0,0013 -0,103 0,119 

  R2 változás = 0,204,  F = 18,06, p < 0,001  R2 változás = 0,141,  F = 12,22, p < 0,001 

 teljes magyarázott variancia 0,367  0,181 
 
St. hiba: a B-együttható standard hibája. 
 



4.1.2 Rövid összefoglalás 

A megküzdési stratégiák használatát az egyetemista korosztályban jellemzőbbnek 

találtuk, ez alátámasztja azt a gondolatot, hogy a megbirkózás módjai, mind az adaptív, 

mind a kevésbé adaptív stratégiák, a serdülőkor folyamán alakulnak ki (Pikó 2009). Ez 

az eredmény természetesen összefügghet az önismeret, illetve a stratégiák 

tudatosságának növekedésével is. A megküzdési stratégiák fejlődését, differenciálódását 

jelezheti az is, hogy az érzelmi-inadaptív stratégia a középiskolások esetében még 

pozitívan, az egyetemisták esetében pedig már negatívan korrelál az érzelmi-adaptív 

stratégiák faktorával. 

 

Korábbi kutatások alapján azt feltételeztük, hogy a rendszeres vallásgyakorlás, 

valamint a transzcendencia nagyobb mértékű elfogadása pozitív összefüggésben van az 

érzelmi-adaptív és a társas támaszt igénybevevő megküzdési formákkal (Hipotézis 1). 

Várakozásunknak megfelelően a transzcendens elfogadása, azaz a vallásos hit erőssége 

mindkét csoportban erős összefüggést mutatott az érzelmi-adaptív megküzdéssel. A 

templomba járás gyakorisága a középiskolás mintában szintén magasabb érzelmi-

adaptív megküzdéssel járt együtt, ez az összefüggés azonban az egyetemista mintában 

nem jelent meg. A vallásos kijelentések szimbolikus értelmezésének mértéke 

ugyanakkor csak az egyetemista mintában mutatott összefüggést az érzelmi-adaptív 

megküzdéssel. 

 

Eredményeink megerősítik azt a hipotézist, hogy a megküzdés közvetítő (mediátor) 

szerepet tölt be a vallásosság és lelki egészség közötti kapcsolatban (Hipotézis 2) - ami 

arra utalhat, hogy a vallás az adaptív megküzdési módok (problémaközpontú és érzelmi-

adaptív megküzdés) megválasztásán keresztül is kifejtheti lelki egészségvédő hatását. 

Ez az eredmény mindkét életkori csoportban jellemző volt, ugyanakkor – 

feltételezhetően a vallásosság változása miatt - a vallásosság eltérő aspektusai 

(középiskolásoknál a templomba járás gyakorisága és a transzcendens bevonása, 

egyetemistáknál a szimbolikus értelmezés) járulnak hozzá a megküzdési módok 

választásán keresztül a jobb lelki egészséghez. Mindez az általunk vizsgált lelki 

egészség mutatók közül a depresszivitás esetében szignifikánsan, a szorongás esetében 

részben, illetve tendenciaszerűen jelent meg. 
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Mivel a vallásosság jelentős változásokon megy át a serdülőkor és a fiatal felnőttkor 

évei alatt, kutatásunkban azt is vizsgáltuk, hogy a fenti összefüggések középiskolások és 

egyetemisták esetében egyaránt érvényesek-e. Azt feltételeztük, hogy a fenti 

összefüggések eltérő mintázatot mutatnak a középiskolás és egyetemista mintában: a 

vallásosság és a vizsgált változók közötti kapcsolatok a transzcendens elfogadása 

esetében azonosak lesznek a két mintában, míg a templomba járás gyakorisága 

tekintetében a középiskolások esetében erősebb, a szimbolikus értelmezés tekintetében 

pedig gyengébb (nem szignifikáns) összefüggés várható az egyetemista mintához képest 

(Hipotézis 3). Ez a várakozásunk a vallásosság mutatók és az érzelmi-adaptív 

megküzdés kapcsolatának vizsgálatában teljesen, míg a megküzdés közvetítő 

szerepének vizsgálatakor részben beigazolódott; ez utóbbi eredmények esetében a 

transzcendens elfogadásának - a templomba járás gyakoriságához hasonlóan - csak a 

középiskolás mintában volt szignifikáns prediktív értéke a lelki egészségre nézve. 
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4.2.1 A vallásos attitűdök módosító (moderáló) szerepe a vallásos kételyek és lelki 

egészség kapcsolatában 

A Kritika utáni vallásosság-skála két dimenzióját a 4.1.1 fejezetben leírtak szerint 

végeztük.  

A Kétely-skála tételein főkomponens-elemzést végeztünk annak érdekében, hogy 

megtudjuk, kimutatható-e több faktor a skálán belül. A főkomponens-elemzés 

eredményeként egy olyan faktort kaptunk, melynek sajátértéke 1-nél magasabb volt; ez 

a teljes variancia 45,3 %-át magyarázta. Így a skálát a további elemzésben nem volt 

indokolt több faktorra bontani. 

 

A változók átlagát és szórását a teljes mintában, valamint nem, iskolatípus, és a 

templomba járás gyakorisága alapján bontott almintákban a 7. táblázat mutatja be. A 

csoportok közötti különbségek megállapítása érdekében végzett t-próba és ANOVA 

eredményeit szintén a 6. táblázat mutatja be. A nemi különbségeket vizsgálva a nőknél 

magasabb értéket találtunk a transzcendens bevonása, a szimbolikus értelmezés, 

valamint a szorongás tekintetében. Nem mutatott viszont különbséget a t-próba a 

kételyek átlagában. Az iskolatípus alapján történt bontás esetében a középiskolásoknál 

alacsonyabb volt a kétely, a szimbolikus értelmezés, és magasabb a transzcendens 

bevonása, mint az egyetemistáknál. A rendszeres templomba járás alacsonyabb kétellyel 

és a transzcendens magasabb elfogadásával járt együtt. A rendszeresen templomba járók 

átlagéletkora alacsonyabb volt, mint azoké, akik csak alkalmanként vagy soha nem 

jártak templomba. Az egy szempontú ANOVA nem mutatott ki különbséget a 

depresszivitás és szorongás tekintetében a három csoport között. 

 



 
7. táblázat. Az életkor, a vallásos attitűdök, a kétely, és a lelki egészség mutatók átlaga, valamint szórása zárójelben, csoportonkénti 

összehasonlításban 

 

  nem   iskolatípus   
templomlátogatás 

gyakorisága 
  

 
teljes minta 

M (SD) 
férfi 

M (SD) 
nő 

M (SD) 
t 

középiskola 
M (SD) 

egyetem 
M (SD) 

t 
rendszeresen 

M (SD) 
alkalmanként

M (SD) 
soha 

M (SD) F 

életkor 19.25 (2.80) 18.97 (2.98) 19.45 (2.63) -1.70 16.87 (1.36) 21.37 (1.90) -27.55** 18.48 (2.90) 19.85 (2.45) 20.90 (2.38) 20.21** 

transzcendens 
bevonása 

0.00 (1.00) -0.12 (1.09) 0.09 (0.93) -2.04* 0.27 (0.79) -.23 (1.10) 5.15** 0.56 (0.65) -0.32 (0.79) -1.49 (1.03) 148.71** 

szimbolikus 
értelmezés 

0.00 (1.00) -0.24 (1.01) 0.18 (0.95) -4.19** -0.18 (0.97) 0.16 (1.00) -3.42** -0.19 (0.94) 0.29 (1.00) -0.09 (1.02) 10.70** 

kétely 2.52 (0.83) 2.59 (0.92) 2.46 (0.76) 1.48 2.42 (0.79) 2.60 (0.86) -2.11* 2.15 (0.66) 2.77 (0.75) 3.30 (0.94) 58.73** 

BDI-S 1 
14.37 (5.00) 

0.923 (0.024) 
0.922 (0.025) 0.923 (0.022) 0.16 0.930 (0.023) 0.916 (0.022) 6.43** 0.923 (0.023) 0.923 (0.025) 0.917 (0.020) 1.25 

STAI 44.70 (8.06) 43.28 (7.77) 45.83 (8.06) -3.18** 45.65 (8.49) 43.84 (7.57) 2.25* 44.63 (7.31) 45.14 (8.69) 44.00 (8.39) 0.39 

 

1 a teljes mintára az eredeti és a transzformált értékek, a csoportonkénti összehasonlítás csak a transzformált értékekkel. * p < 0.05, ** p < 0.01. A t értékek t-

próbából,az F értékek ANOVA-ból származnak. 
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A főbb változók közötti korrelációs összefüggéseket a 8. táblázat tartalmazza. A 

vallásos kételyek és az életkor, valamint a szimbolikus értelmezés között nem 

mutatkozott szignifikáns együtt járás. A kételyek a teljes mintán szignifikáns negatív 

összefüggést mutattak a transzcendens bevonásával, és szignifikáns pozitív összefüggést 

a lelki egészség mutatókkal (szorongás, depresszivitás). Szignifikáns negatív 

összefüggés volt az életkor és a transzcendens bevonása, míg pozitív kapcsolat az 

életkor és a szimbolikus értelmezés között. 

 

 

8. táblázat. Az életkor, a vallásos attitűdök, a kétely, és a lelki egészség mutatók közötti 

korrelációs kapcsolatok 

 életkor 
transzcendens 

bevonása 
szimbolikus 
értelmezés 

kétely BDI-S 1 STAI 

életkor -      

transzcendens 
bevonása 

-0.16** 0.932     

szimbolikus 
értelmezés 

0.20** 0.00 0.619    

kétely 0.05 -0.71** -0.01 0.859   

BDI-S 1 -0.24** 0.01 -0.15** 0.19** 0.849  

STAI -0.16** -0.02 -0.01 0.16** 0.48** 0.870 

 
 1 transzformált értékekkel. Az átlóban a Theták (a transzcendens bevonása és a szimbolikus értelmezés 
esetében) és a Cronbach alphák szerepelnek. * p < 0.05, ** p < 0.01 
 

 

A vallásos kételyek és a lelki egészség változók kapcsolatában feltételezett módosító 

tényezők ellenőrzésére olyan többszörös lépésenkénti lineáris regresszióelemzéseket 

végeztünk, melyekben független változóként a BDI-S és a STAI szerepelt. Az első 

lépésben a kontrollváltozókat (nem, életkor, templomba járás gyakorisága, iskolatípus), 

valamint a vallásos kételyt és a vallásos attitűdöket (transzcendens bevonása, 

szimbolikus értelmezés) bocsátottuk be az egyenletbe. Az életkor folytonos változóként, 

míg a csoportváltozók 0-1 kódolású dichotóm változókként szerepeltek az egyenletben. 

A második lépésben a kétely és a vallásos attitűdök interakciós tagjait (kétely X 

transzcendens bevonása, kétely X szimbolikus értelmezés, valamint transzcendens 

bevonása X szimbolikus értelmezés) bocsátottuk az egyenletbe. Ezeknek az interakciós 
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tagoknak a bevonásával azt a hipotézist kívántuk tesztelni, hogy a vallásos kételyek és a 

lelki egészség mutatói közötti kapcsolat erőssége változni fog magas, illetve alacsony 

transzcendens bevonás és szimbolikus értelmezés esetén. Legvégül, annak ellenőrzése 

céljából, hogy a transzcendens bevonásának és a szimbolikus értelmezésnek van-e 

együttes módosító hatása a kételyek és lelki egészség kapcsolatára, a harmadik lépésben 

a háromszoros interakciós tagot bocsátottuk az egyenletbe. Követve West és 

munkatársai ajánlását (1996), a célváltozót az interakciós tag képzése előtt centráltuk, 

azaz valamennyi értékből kivontuk a mintára vonatkoztatott átlagukat. Ugyanezek a 

centrált értékek szerepeltek az egyenletben is. – Ellenőriztük azt is, hogy az életkor és 

az iskolatípus nyilvánvaló összefüggése nem okoz-e problémát multikollinearitás 

tekintetében, de a VIF mutatók értéke elfogadható volt (mindegyik a 4,0 határ alatt 

volt), így a két változót használhattuk egyszerre az egyenletben. A regresszióelemzés 

eredményeit a 9. táblázat tartalmazza. 

 

A BDI-S esetében a végső modell a teljes variancia 23,2%-át magyarázta. Az első 

lépés 19,2%-kal, míg a második lépésben az elsőfokú interakciók további 2,8%-kal 

járultak hozzá a kimeneti változóhoz. A másodfokú interakció (3. lépés) szintén 

szignifikáns volt a magyarázott variancia szempontjából (1,2%). A végső modellben a 

nemnek, az iskolatípusnak, és a kételyeknek volt szignifikáns előrejelző értéke: a lányok 

( = 0.11, p < 0.05), a középiskolások ( = -0.40, p < 0.001 az egyetemisták esetében a 

középiskolásokhoz viszonyítva), valamint azok, akik magasabb kételyről számoltak be 

( = 0.38, p < 0.001), nagyobb valószínűséggel számolnak be erősebb depressziós 

tünetekről. Ez utóbbi hatást ugyanakkor az interakciós elemzés fényében kell 

értelmezni: szignifikánsnak bizonyult az egyik elsőfokú interakció (kétely X 

transzcendens bevonása,  = 0.28, p < 0.01), valamint a hármas interakció is ( = 0.17, 

p < 0.05). 
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9. táblázat. A depresszivitás és szorongás előrejelzése hierarchikus lineáris 

regresszióelemzéssel 

 
 BDI1   STAI   
 B St. hiba béta B St. hiba béta 

1. lépés       
Intercept 0.931 0.003  43.76 1.03  
nem: nő (0=férfi) 0.005 0.002 0.11* 3.44 0.82 0.21*** 
életkor (években) 0.001 0.001 0.12 -0.31 0.24 -0.11 
templomba járás gyakorisága: 
alkalmanként (0=rendszeresen) 

0.002 0.003 0.05 0.23 1.00 0.01 

templomba járás gyakorisága: 
soha  (0=rendszeresen) 

0.000 0.005 -0.01 0.89 1.72 0.03 

intézmény: egyetem 
(0=középiskola) 

-0.019 0.004 -0.40*** -0.88 1.37 -0.06 

kétely 0.011 0.002 0.38*** 3.07 0.67 0.32*** 
transzcendens bevonása 
(TR) 

0.003 0.002 0.12 0.94 0.67 0.12 

szimbolikus értelmezés 
(SYM) 

-0.002 0.001 -0.10 0.00 0.45 0.00 

 R2 = 0.192 F (8. 373) = 11.07 *** R2 = 0.101 F(8. 376) = 5.28 *** 
2. lépés       
kétely X transzcendens bev. 0.006 0.001 0.28*** 1.44 0.48 0.20** 
kétely X szimbolikus ért. 0.002 0.002 0.07 2.08 0.66 0.22** 

transzcendens X szimbolikus 0.001 0.002 0.06 0.94 0.60 0.12 

 DR2 =0.028 F(8. 370) = 4.41 ** DR2 =0.030 F(8. 373) = 4.28** 

3. lépés       

kétely X transzcendens bev. 
X szimbolikus ért. 

0.003 0.001 0.17* 0.85 0.40 0.16* 

 DR2 =0.012 F(8. 369) = 5.99 * DR2 =0.011 F(8. 372) = 4.60 * 

 sum R2=0.232 F(8. 369) = 9.30*** sum R2=0.142 F(8. 372) = 5.11*** 

 
1 transzformált értékekkel. Az együtthatók a végleges modellből származnak. * p < 0.05, ** p < 0.01 
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A változók komplex interakciós összefüggésének pontosabb szemléltetésére a BDI-

S várható értékeit grafikonon is ábrázoltuk. Az ábrán a „magas” és „alacsony” értékek a 

független változóknak az átlaguktól való +/- 1 szórásnyi távolságú értékeit jelentik, az 

egyenletbe helyettesítve, az ábrázolási konvencióknak megfelelően. Annak 

megállapítására, hogy az egyenesek meredeksége különbözik-e 0-tól, t-próbákat 

végeztünk egyenként az egyenesekre. Ezen kívül Dawson és Richter (2006) ajánlása 

alapján post hoc teszteket is végeztünk annak megállapítására, hogy az egyenesek 

egymástól különböznek-e.  

 

Az interakciók egyenkénti vizsgálatának eredménye szerint minden egyenes 

szignifikánsan különbözött a 0-tól (t > 5,00, df 368); kivéve az alacsony 

transzcendencia X magas szimbolikus esetében, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben a 

magasabb kételyek nem jeleztek előre magasabb depresszivitás értéket (2. ábra). A 

magas, illetve alacsony transzcendens bevonás esetében az egyenesek mind magas, 

mind alacsony szimbolikus értelmezés esetén szignifikánsan különböztek (t = 3,94, p < 

0,001; valamint t = 2,03, p < 0,05), ami arra utal, hogy a mélyebb vallásos hit felerősíti 

a kételyek és depresszivitás közötti kapcsolatot. A magas, illetve alacsony szimbolikus 

értelmezés esetében az egyenesek csak a transzcendens magas elfogadása esetén 

különböztek szignifikánsan (t = 3,94, p < 0,001), a transzcendens alacsony elfogadása 

esetén nem (t = -0,30); ez arra enged következtetni, hogy a szimbolikus értelmezés és a 

vallásos kételyek közötti feltételezett interakció csak mélyebb vallásos hit esetén 

érvényesül. Ezenkívül az egyenesek vizsgálata azt is kimutatta, hogy a módosító hatás 

iránya, amennyiben fennáll, a feltételezettnek éppen az ellenkezője. A szimbolikus 

értelmezés nem csökkentette, hanem erősítette a kétely és depresszivitás kapcsolatát. A 

háromszoros interakciót tehát a következőképpen értelmezhetjük: a transzcendens 

elfogadásának és a szimbolikus értelmezésnek együttes felerősítő hatása van a kétely és 

depresszivitás kapcsolatára: a transzcendens magas bevonása és magas szimbolikus 

értelmezés esetén a kételyek magasabb depresszivitás szinttel lesznek kapcsolatban, 

mint a vallásos attitűdök egyéb kombinációinak esetében. 
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2. ábra. A kételyek, a transzcendens bevonása (TR), valamint a szimbolikus értelmezés 

(SYM) értékeinek interakciója a depresszivitás (BDI-S) előrejelzésében 

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

alacsony kétely magas kétely

B
D

I-
S

(1) magas TR
magas SYM

(2) magas TR,
alacsony SYM

(3) alacsony TR,
magas SYM

(4) alacsony TR,

alacsony SYM

 

A magas és alacsony értékek az átlagtól +/- 1 szórásnyi távolságú értékeket jelentik. Az eredményeket 

nemre, életkorra, oktatási intézmény típusára, és templomba járás gyakoriságára kontrolláltuk. 

 

A regresszióelemzés a szorongás tekintetében is szignifikáns hármas interakciós 

hatást mutatott ki. A végső modell a szorongás teljes varianciájának 14,2%-át 

magyarázta. Az első lépés 10,1%-kal, míg a második lépésben az elsőfokú interakciók 

további 3%-kal járultak hozzá a kimeneti változó varianciájához. A másodfokú 

interakció további 1,1 % magyarázott varianciát eredményezett. A vallásos kételyek 

szignifikánsan magasabb szorongást jeleztek előre ( = 0,32, p < ,001). A többi változó 

közül egy sem volt konzisztensen szignifikáns, leszámítva nemet: a nők nagyobb 

valószínűséggel jobban szoronganak ( = 0,21, p < .01). Szignifikánsnak bizonyult az 

elsőfokú interakciók közül a kétely X transzcendens bevonása, és a kétely X 

szimbolikus értelmezés ( = 0.20, valamint 0.22,  p < 0.01), valamint a hármas 

interakció is ( = 0,16, p < 0.05). 
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Az interakciós összefüggésének pontosabb szemléltetésére a STAI várható értékeit is 

ábrázoltuk grafikonon. Az interakciók egyenkénti vizsgálatának eredménye szerint 

minden egyenes szignifikánsan különbözött a 0-tól (t > 2,21, df 371); kivéve az 

alacsony transzcendencia X alacsony szimbolikus esetében, ami azt jelenti, hogy ebben 

az esetben a magasabb kételyek nem jeleztek előre magasabb szorongás értéket (3. 

ábra). A magas, illetve alacsony transzcendens bevonás esetében az egyenesek csak 

magas szimbolikus értelmezés esetén különböztek szignifikánsan (t = 2,96, p < 0.01), 

alacsony szimbolikus értelmezés esetén nem (t = 1.36), ami arra utal, hogy a mélyebb 

vallásos hit akkor erősíti fel a kételyek és szorongás közötti kapcsolatot, ha a vallásos 

kijelentéseket szimbolikusan értelmezi az egyén. A magas, illetve alacsony szimbolikus 

értelmezés esetében az egyenesek csak a transzcendens magas elfogadása esetén 

különböztek szignifikánsan (t = 3,55, p < 0.001), a transzcendens alacsony elfogadása 

esetén nem (t = 1,71); ez arra enged következtetni, hogy a szimbolikus értelmezés és a 

vallásos kételyek közötti feltételezett interakció csak mélyebb vallásos hit esetén 

érvényesül. Az egyenesek vizsgálata ismét kimutatta azt is, hogy a módosító hatás 

iránya a várthoz képest ellentétes irányú: szimbolikus értelmezés nem csökkentette, 

hanem erősítette a kétely és depresszivitás kapcsolatát. A háromszoros interakciót tehát 

a következőképpen értelmezhetjük: a transzcendens elfogadásának és a szimbolikus 

értelmezésnek együttes felerősítő hatása van a kétely és szorongás kapcsolatára: a 

transzcendens magas bevonása és magas szimbolikus értelmezés esetén a kételyek 

magasabb szorongásszinttel lesznek kapcsolatban, mint a vallásos attitűdök egyéb 

kombinációinak esetében. 

 77



3. ábra. A kételyek, a transzcendens bevonása (TR), valamint a szimbolikus értelmezés 

(SYM) értékeinek interakciója a szorongás (STAI) előrejelzésében 
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A magas és alacsony értékek az átlagtól +/- 1 szórásnyi távolságú értékeket jelentik. Az eredményeket 

nemre, életkorra, oktatási intézmény típusára, és templomba járás gyakoriságára kontrolláltuk.  

 

 

Végezetül annak ellenőrzésére, hogy az összefüggések a nem vagy az iskolatípus 

tekintetében különböznek-e, a fentieken kívül elvégeztünk még több háromszoros (pl. 

nem X kétely X transzcendencia bevonása; iskolatípus X kétely X transzcendencia 

bevonása), illetve négyszeres (pl. nem X kétely X transzcendencia bevonása X 

szimbolikus értelmezés; iskolatípus X kétely X transzcendencia bevonása X 

szimbolikus értelmezés) interakciós elemzést, melyekben a független változóként 

továbbra is a BDI-S és a STAI szerepelt. Ezek közül az interakciós tagok közül egyik 

sem bizonyult szignifikánsnak (p > 0,15 minden esetben); vagyis a fent részletesen 

bemutatott interakciós mintázatok nem különböztek szignifikánsan nemtől és 

iskolatípustól függően. 
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4.2.2 Rövid összefoglalás 

Vizsgálatunk célja annak feltárása volt, hogy lehet-e a vallásos attitűdöknek 

módosító szerepük a vallásos kételyek és lelki egészség kapcsolatában serdülő- és fiatal 

felnőttkorban. Mintánkban a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a vallásos kétely 

pozitív kapcsolatot mutatott a depresszivitással és a szorongással. A vallásos attitűdök 

szerepével kapcsolatban azt feltételeztük, hogy a transzcendens nagyobb bevonása, 

vagyis erősebb hit esetén a vallásos kételyek és negatív lelki egészség közötti kapcsolat 

erősebb lesz (Hipotézis 4), míg a szimbolikus értelmezés gyengíteni fogja ezt a 

kapcsolatot (Hipotézis 5.a), különösen a transzcendens nagyobb bevonása esetén 

(Hipotézis 5.b). Az eredmények bizonyítják a háromszoros interakciós hatást, a 

transzcendencia esetében a várakozásoknak megfelelően (vagyis a transzcendencia 

elfogadásának magasabb mértéke esetén a vallásos kételyek és negatív lelki egészség 

mutatók közötti összefüggés erősebbnek bizonyult – H4), ám a szimbolikus értelmezés 

tekintetében éppen a várakozással ellentétes irányban (vagyis a vallásos tartalmak 

szimbolikus értelmezése nem csökkentette, hanem növelte a kételyek és a negatív lelki 

egészségmutatók közötti pozitív összefüggést – H5a). Ez azt jelenti, hogy a vallásos 

kétely és a negatív lelki egészség közötti kapcsolat magas hit és magas szimbolikus 

értelmezés együtt járása esetében volt a legerősebb (nem pedig magas hit és alacsony 

szimbolikus értelmezés együtt járása esetén – H5b). Ez az interakciós mintázat, 

várakozásunknak megfelelően, megegyezett a középiskolás és az egyetemista mintában 

(Hipotézis 6). 

 



5. Megbeszélés 

 

Kutatásunkban a vallásosság és lelki egészség kapcsolatát vizsgáltuk középiskolás 

és egyetemista mintán. Mivel korábbi elméletek, illetve empirikus eredmények arra 

utaltak, hogy a vallás összefüggésben lehet olyan, a lelki egészséget megőrző 

tényezőkkel, mint a társas támasz és az érzelmek sikeres kezelése (Miller és Kelley 

2005, Horváth-Szabó 2007, Martos és Kézdy 2007), ezért kutatásunk első részében a 

vallásosság, a megküzdés, valamint a lelki egészség összefüggéseit vizsgáltuk. A 

serdülő- és fiatal felnőttkor fejlődési jellegzetességeinek szakirodalma ugyanakkor 

beszámol arról is, hogy a vallásosság jelentős változáson megy át ebben az életkorban 

(Erikson 1968, Fowler 1980, 2001, Oser és Gmünder 1991), melynek egyik 

jellegzetessége a kritikai eltávolodás, a vallásos kételyek felmerülése – amely jelenség, 

így a kételyek és a hozzájuk kapcsolódó negatív pszichés állapot, értelmezhető normatív 

krízisként is (Kézdy és Boland 2009). Kutatásunk második részében tehát a vallásos 

kételyek, a vallásosság jellemzői és a lelki egészség kapcsolatát vizsgáltuk.  

 

Korábbi eredmények arra engednek következtetni, hogy a valláslélektani kutatások 

sikere jelentős mértékben múlik azon, hogy a vallásosság összetett voltát figyelembe 

veszik-e például a vizsgálatban felhasználandó mérőeszközök kiválasztásakor (Koenig 

és mtsai 2001). Kutatásunkban a vallásosságot három aspektusból vizsgáltuk: a 

templomba járás gyakorisága, a vallásos attitűdök (transzcendens elfogadása és 

szimbolikus értelmezés), valamint a vallásos kételyek szempontjából. Eredményeink 

áttekintésénél tehát elsőként röviden összefoglaljuk e három terület jellemzőit 

mintánkban. 

 

A templomba járás gyakorisága az intézményhez kötődő vallásosság egyik 

dimenziója; a vallásosság leggyakrabban mért aspektusai közé tartozik (Hill 2005, 

Koenig és mtsai 2001). Mintánkban a középiskolások között sokkal nagyobb arányban 

fordultak elő olyanok, akik heti rendszerességgel járnak templomba. A templomba járás 

gyakoriságának csökkenése az egyetemista mintában a középiskolásokhoz képest a 

Fowler-i individuális-reflektív szakasz jellegzetességeinek megjelenését tükrözheti a 

vallásgyakorlási szokásokban (Fowler 1980, 2001). Eredményeink értelmezésekor 
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ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy kérdőívünkben a vallásgyakorlás 

rendszerességére háromfokozatú skálán lehetett válaszolni (hetente vagy gyakrabban, 

csupán különleges alkalmakkor, szinte soha vagy soha). Így a „rendszeres” templomba 

járáshoz szigorúbb kritériumot kellett teljesíteni, mint más vizsgálatoknál, így például 

azokban a kutatásokban, ahol a legalább havi egyszeri templomlátogatás a legmagasabb 

választható érték (pl. Rosta 2007). 

 

A vallásos attitűdök két alapvető dimenzióját, a transzcendens elfogadását és a 

szimbolikus értelmezést, a Kritika utáni vallásosság-skála segítségével vizsgáltuk. A 

transzcendens elfogadása, illetve elutasítása a transzcendens létezésével kapcsolatos 

állásfoglalásra vonatkozik (Wulff 1991), a Kritika utáni vallásosság-skálán a 

transzcendens elfogadására adott magasabb pontszámok a nagyobb vallásos hitet jelzik 

(Hutsebaut 1996). A középiskolások és az egyetemisták adatait összehasonlítva a 

transzcendensbe vetett hit alacsonyabb értéket mutatott az egyetemista mintán, ami 

szintén a Fowler-i individuális-reflektív szakasz megjelenését tükrözheti (Fowler 1980, 

2001). A másik alapvető vallásos attitűd dimenzió, a szimbolikus értelmezés a vallásos 

kijelentések, tartalmak szó szerinti, konkrét, illetve szimbolikus, absztrakt értelmezését 

ragadja meg (Wulff 1997, Hutsebaut 1996). A két minta összehasonlításánál az 

egyetemisták átlaga a szimbolikus értelmezés tekintetében magasabb volt. A 

szimbolikus értelmezés az életkorral is pozitív korrelációt mutatott.  

 

A harmadik jellemző, amely szempontjából a vallásosságot vizsgáltuk, a vallásos 

kételyek voltak, vagyis a vallásos tanításokkal, hittel kapcsolatban fellépő 

bizonytalanság, megválaszolatlan kérdések. Ennek mérése a Vallásos kétely skálával 

történt. A skálán végzett főkomponens-elemzés alapján a mérőeszköz mintánkban is 

egydimenziós mérőeszköznek bizonyult, ami alátámasztja Hunsberger és mtsai (1996) 

feltételezését a „kételkedés-szindrómáról”, vagyis hogy általában nem csak egy konkrét 

probléma tekintetében kételkedik valaki, a kételkedés mintha generalizálódna más 

kérdésekre is. 

Kételkedés tekintetében magasabb értéket értek el az egyetemisták; ez az eredmény 

ismét az individuális-reflektív hit jellegzetességeit mutatja, amikor – az identitás 

kialakításra is jellemzően – a megkérdőjelezésnek, a kritikai eltávolodásnak nagy 
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szerepe van a fejlődésben. Ezzel összhangban szintén magasabb pontszámot értek el a 

kétely-skálán azok, akik ritkán, illetve soha nem járnak templomba – ez értelmezhető 

úgy is, mint a kételkedés egyfajta viselkedéses szinten történő megjelenése, kifejezése. 

A kételkedés tekintetében nemi különbséget nem találtunk. Nem mutatkozott 

összefüggés a kételkedés és a szimbolikus értelmezés foka között sem. Ugyanakkor 

eredményeink az egész mintát tekintve megerősítik a kételyek együtt járását a negatív 

lelki egészség jellemzőkkel, amelyről a szakirodalom beszámol (pl. Hunsberger és mtsai 

2002, Johnson és Hayes 2003, Krause és Wulff 2004, Krause 2006). Ez az eredmény 

azért érdemel különös figyelmet, mert - a szakirodalmi beszámolók és saját 

eredményeink alapján – úgy tűnik, a kételkedés a serdülő- és fiatal felnőttkori vallásos 

fejlődés velejárója.  

 

5.1 Vallásosság és megküzdés 

A vallásosság és lelki egészség vizsgálatában elsőként arra a kérdésre kerestük a 

választ, hogy kimutatható-e kapcsolat a vallásosság bizonyos formái és az adaptív 

megküzdés között. Azt feltételeztük, hogy a rendszeres vallásgyakorlás, valamint a 

transzcendencia nagyobb mértékű elfogadása pozitív összefüggésben van az érzelmi-

adaptív és a társas támaszt igénybevevő megküzdési formákkal (Hipotézis 1). 

Várakozásunknak megfelelően a transzcendens elfogadása, azaz a vallásos hit erőssége 

mindkét csoportban erős összefüggést mutatott az érzelmi-adaptív megküzdéssel; a 

templomba járás gyakorisága a középiskolás mintában szintén magasabb érzelmi-

adaptív megküzdéssel járt együtt, ez az összefüggés azonban az egyetemista mintában 

nem jelent meg. A vallásos kijelentések szimbolikus értelmezésének mértéke 

ugyanakkor csak az egyetemista mintában mutatott összefüggést az érzelmi-adaptív 

megküzdéssel. 

Mintánkban az érzelmi-adaptív megküzdés faktorában a társas támasz, az érzelmek 

kontrollálása és azoknak adaptív kifejezése, a kockázatvállaló magatartás kerülése 

szerepeltek, amelyeket feltételezhetően a vallás a társas támogatáson, az érzelmek 

kifejezésének segítésén, kezelésén, az önkontroll gyakorlásán keresztül tud 

kibontakoztatni. A vallásos tanítások értelmezési keret biztosításával (James és Wells 

2003), a pozitív érzelmek támogatásával (megbocsátás, hála, remény) hozzájárulhatnak 

az adaptív érzelmi megküzdéshez (Crawford és mtsai 2006, Horváth-Szabó 2007, 
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Martos és Kézdy 2007). A kockázatvállaló magatartás kerülését, az önkontroll 

gyakorlását szintén szorgalmazzák a vallásos előírások (Blakeney and Blakeney 2006, 

Koenig és mtsai 2001). A vallásukat rendszeresen gyakorlók esetében a vallásos közeg 

által biztosított, elérhetőbb társas támogatás is hozzájárulhat a sikeres megküzdéshez 

(Crawford és mtsai 2006, Koenig és mtsai 2001, Miller és Kelley 2005). A vallási 

rituálék ezen kívül keretet biztosítanak az érzelmek kifejezésére és adaptívabb 

feldolgozására, a kapcsolatok építésére is, például a bűnbánat, a kiengesztelődés, vagy a 

gyász szertartásain keresztül (Jacobs 1992, Spilka 2005). 

 

5.2 A megküzdés mint közvetítő tényező a vallás és lelki egészség kapcsolatában 

Feltételezésünk szerint abban az esetben, ha a vallásosság jellemzői kapcsolatban 

vannak bizonyos megküzdési formákkal (vagyis ha H1 beigazolódik), akkor a 

megküzdés közvetítő (mediátor) szerepet tölthet be a vallásosság és lelki egészség 

közötti kapcsolatban (Hipotézis 2). Eredményeink mindkét életkori csoportban 

megerősítik az érzelmi-adaptív és a problémaközpontú megküzdés közvetítő szerepét a 

vallásosság és a lelki egészség mutatók között. A középiskolások esetében a templomba 

járás gyakorisága és a transzcendens bevonása, míg az egyetemistáknál a szimbolikus 

értelmezés járult hozzá a megküzdési módok választásán keresztül a jobb lelki 

egészséghez. Mindez az általunk vizsgált lelki egészség mutatók közül a depresszivitás 

esetében szignifikánsan, a szorongás esetében részben, illetve tendenciaszerűen jelent 

meg.  

Ez az eredmény arra utalhat, hogy a vallás az adaptív megküzdési módok 

(problémaközpontú és érzelmi-adaptív megküzdés) megválasztásán keresztül is 

kapcsolatban lehet a lelki egészséggel, hiszen például középiskolás korban az érzelmi-

adaptív és a problémaközpontú megküzdés alkalmazása közvetítő tényezőként szerepelt 

a rendszeres templomba járás mint vallásosság mutató és a pozitív lelki egészség 

kapcsolatában. Ez azt jelentené, hogy nem önmagában véve a templomlátogatás jár 

együtt alacsonyabb depresszivitással, hanem azok a megküzdési módok, amelyeket a 

vallásos közeg, illetve a vallásos rituálék hangsúlyozottan segítenek elérhetővé, 

elsajátíthatóvá tenni az egyén számára (pl. segítségnyújtás, érzelmek adaptív kifejezése, 

értelmezési keret biztosítása). 
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Eredményeink értelmezésekor fontos azonban hangsúlyozni, hogy oksági kapcsolat 

egyértelmű megállapítása keresztmetszeti kutatásból származó adatainkból nem 

lehetséges; a regressziós elemzés alapján csupán statisztikai értelemben beszélhetünk 

előrejelző változókról. 

 

5.3 A középiskolás és egyetemista minta összehasonlítása a vallásosság és a 

megküzdés kapcsolata szempontjából 

Mivel a vallásosság jelentős változásokon megy át a serdülőkor és a fiatal felnőttkor 

évei alatt (ld. pl. Fowler 1980, 2001, Oser és Gmünder 1991), kutatásunkban azt is 

vizsgáltuk, hogy a vallásosság és megküzdés kapcsolata különbözik-e középiskolások 

és egyetemisták esetében. Azt feltételeztük, hogy a fenti összefüggések eltérő 

mintázatot mutatnak a két almintában: a vallásosság és a vizsgált változók közötti 

kapcsolatok a transzcendens elfogadása esetében azonosak lesznek, míg a templomba 

járás gyakorisága tekintetében a középiskolások esetében erősebb, a szimbolikus 

értelmezés tekintetében pedig gyengébb (nem szignifikáns) összefüggés várható az 

egyetemista mintához képest (Hipotézis 3). Ez a várakozásunk a vallásosság mutatók és 

az érzelmi-adaptív megküzdés kapcsolatának vizsgálatában teljesen, míg a megküzdés 

közvetítő szerepének vizsgálatakor részben beigazolódott; ez utóbbi eredmények 

esetében a transzcendens elfogadásának - a templomba járás gyakoriságához hasonlóan 

- csak a középiskolás mintában volt szignifikáns prediktív értéke a lelki egészségre 

nézve. 

A templomba járás gyakorisága az egyetemista mintán nem mutatott összefüggést a 

lelki egészség mutatóival és a megküzdés dimenzióival. A vallásosság fiatal felnőttkori 

jellegzetességei, így például az intézményes vallásgyakorlás háttérbe szorulása miatt 

azonban elképzelhető, hogy ezen eredmények hátterében az is áll, hogy ebben az 

életkorban ez a mutató nem feltétlenül informatív mérőeszköz a vallásosság és lelki 

egészség kapcsolatának vizsgálatában. 

Az az eredmény, hogy a szimbolikus értelmezés a középiskolásoknál nem mutat 

összefüggést egyetlen más változóval sem, arra utalhat, hogy ez az értelmezési mód 

ebben az életkorban még alakulóban van, differenciálódás alatt áll. Ugyanakkor az 

egyetemisták esetében bizonyos értelemben átveszi a szerepet a másik két vallásosság 

mutatótól: a középiskolásoknál a templomba járás gyakorisága és a transzcendens 
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bevonása mutat pozitív összefüggést a lelki egészség változókkal, míg az egyetemista 

mintában ezek az összefüggések eltűnnek, viszont megjelenik a szimbolikus értelmezés 

és a lelki egészség mutatók közötti kapcsolat. Hasonlóképpen a középiskolásoknál az 

érzelmi-adaptív megküzdés a templomba járás gyakorisága, illetve a transzcendencia 

bevonása és a depresszivitás közötti kapcsolatban közvetít, addig az egyetemistáknál az 

érzelmi-adaptív megküzdés a szimbolikus értelmezés és a depresszivitás kapcsolatában 

lesz mediáló tényező. Mindez ismét a vallásosság átalakulását jelezheti: az individuális-

reflektív hit előtérbe kerülésével a templomba járás gyakorisága és a transzcendencia 

elfogadása helyett a szimbolikus értelmezésnek lesz meghatározóbb szerepe a lelki 

egészségre nézve. 

 

A szimbolikus értelmezés fontosságának növekedése részben összefügghet 

fejlődéslélektani tényezők változásával, így például a formális gondolkodás 

kiteljesedésével, differenciálódásával; ugyanakkor természetesen nem redukálható 

pusztán más fejlődési vagy kognitív tényezők összességére. A szimbolikus gondolkodás 

tekintetében kapott eredmények hátterében az is feltételezhető például, hogy a 

fejlődéssel egyre differenciáltabban mérhető a személy vallásos attitűdje, illetve egyre 

differenciáltabb vallásos attitűdök válnak elérhetővé. 

 

Lehetségesnek látszik az is, hogy a szimbolikus értelmezés differenciálódásában a 

formális gondolkodás kontextusfüggő alkalmazásához hasonló folyamatot figyelhetünk 

meg. Úgy tűnik, hogy a formális műveletek alkalmazása azokban a helyzetekben 

bontakozik ki leginkább, amelyekben az egyén a legtöbb tapasztalattal rendelkezik 

(Cole és Cole 1998; Piaget 1972), vagyis akár azokban a kérdésekben, amelyek felé 

nagyobb érdeklődést tanúsít. Mivel az identitásalakulás részeként a vallási-világnézeti 

elköteleződés életkori feladat, a világnézeti, ideológiai kérdésekkel való foglalkozás a 

szimbolikus értelmezés differenciálódását, könnyebb elérhetőségét segítheti. - 

Elképzelhető, hogy ezt támaszthatja alá az az eredmény is, hogy nők esetében mind a 

transzcendencia bevonásának, mind a szimbolikus értelmezésnek az átlaga magasabb 

volt – a magasabb szimbolikus értelmezés hátterében ebben az esetben feltételezhető, 

hogy a hitbeli kérdések iránt mutatkozó nagyobb érdeklődés áll. 
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5.4 A transzcendens bevonása mint módosító tényező a kételyek és lelki egészség 

kapcsolatában 

Kutatásunk második részében a vallásos kételyek, a lelki egészség és a vallásos 

attitűdök közötti összefüggést vizsgáltuk középiskolás és egyetemista mintán. Arra a 

kérdésre kerestük a választ, hogy a vallásos kételyek és lelki egészség közötti 

kapcsolatot módosíthatják-e a vallásos attitűdök. Miközben az erősebb vallásos kételyek 

feltételezhetően rosszabb lelki egészséggel járnak együtt, elképzelhető, hogy ennek a 

kapcsolatnak az erőssége az egyén vallásosságának jellegzetességeitől is függ. Mivel 

korábbi kutatások felnőtt mintán kimutatták, hogy a vallásos kételyek rosszabb pszichés 

állapottal járnak együtt azok esetében, akik számára a vallás fontosabb (Krause és Wulff 

2004), ezért feltételeztük, hogy a transzcendencia elfogadásának magasabb mértéke 

esetén a vallásos kételyek és negatív lelki egészség mutatók közötti összefüggés erősebb 

lesz serdülők és fiatal felnőttek esetében is (Hipotézis 4). Eredményeink igazolták a 

hipotézist: a transzcendencia elfogadása felerősítette a vallásos kételyek és a lelki 

egészség negatív kapcsolatát középiskolások és egyetemisták esetében is. Ennek 

hátterében életkortól függetlenül az állhat, hogy az elkötelezetten vallásos személyek 

számára a vallásos kételyek identitásuk fontos aspektusára nézve jelentenek fenyegetést. 

Egy másik lehetséges magyarázat Festinger (1957) kognitív disszonancia-elméletének 

keretében képzelhető el: azok számára, akik elfogadják a transzcendens létezését, a 

transzcendenssel kapcsolatban felmerülő kételyek alapvető problémát jelenthetnek. 

Eredményeink összefügghetnek azzal is, hogy a transzcendens bevonása dimenzióról 

kimutatták, hogy kapcsolatban áll a stabilitásra és bizonyosságra való törekvéssel 

(Fontaine és mtsai 2003, 2005), így tehát a kételyekkel együtt járó bizonytalanság az ő 

esetükben nagyobb pszichés stresszel járhat együtt. 

 

5.5 A transzcendens bevonása és a szimbolikus értelmezés interakciója a kételyek 

és lelki egészség kapcsolatában 

Korábbi kutatások arra utaltak, hogy a szimbolikus értelmezés dimenziója olyan 

kognitív képességekkel van összefüggésben, amelyek képessé tehetik az egyént arra, 

hogy a vallásos kételyeket, ellentmondásokat, bizonytalanságokat jobban kezeljék 

(Desimpelaere és mtsai 1999, Duriez 2003, Duriez és Soenens 2006). Ez alapján azt 

feltételeztük, hogy a vallásos tartalmak, kijelentések szimbolikus értelmezése csökkenti 
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a kételyek és a negatív lelki egészségmutatók közötti pozitív összefüggést (Hipotézis 

5.a). Továbbá azt is feltételeztük, hogy a két vallásos attitűd dimenzió további 

interakcióba lép egymással: a vallásos kétely és negatív lelki egészség közötti 

összefüggés erősebb lesz abban az esetben, amikor a transzcendencia elfogadása szó 

szerinti értelmezéssel párosul, és gyengébb, amikor a transzcendencia elfogadása 

szimbolikus értelmezéssel jár együtt (Hipotézis 5.b). Ennek a hipotézisnek a 

tekintetében várakozásunkkal ellentétes eredményt kaptunk: a szimbolikus értelmezés 

nem csökkentette, hanem erősítette a kételyek és negatív lelki egészség közötti 

kapcsolatot; és a kételyek magas hit és magas szimbolikus értelmezés együttes 

megjelenése esetén jártak együtt leginkább magas depresszivitással és szorongással. 

 

Az egyik lehetséges magyarázat arra, hogy a szimbolikus értelmezés a csökkentés 

helyett miért erősítette a kétely-negatív lelki egészség kapcsolatot, az lehet, hogy a 

szimbolikus értelmezés dimenziójában alacsony és magas pontszámot elérő személyek 

között a különbség nem abban van, hogy a bizonytalanságokat és ellentmondásokat 

jobban elviselik vagy kezelik, hanem abban, hogy mennyire hajlandóak közel engedni 

ezeket magukhoz, létezésüket elismerni. Ebből a szempontból a szimbolikus értelmezés 

a quest(kutató)- orientációhoz hasonlíthat, amely esetében a személy nyitott az 

egzisztenciális kérdések felé, és ezáltal nagyobb egzisztenciális szorongást is él át, 

amikor kételyekkel találkozik (Ventis 1995). Ezt a lehetséges magyarázatot támasztja 

alá a szimbolikus értelmezés és a Big Five között kimutatott kapcsolat is, amely szerint 

a szimbolikus értelmezés nagyobb élmények iránti nyitottsággal jár (Duriez és mtsai 

2004). 

 

A fenti értelmezéshez kapcsolható az is, hogy a vallási fejlődés elméletei alapján azt 

feltételezhetjük, hogy a vallási kérdésekkel kapcsolatos kételyek és ellentmondások 

elviselésének képessége a felnőttkor folyamán még növekedhet. A serdülőkortól az érett 

felnőttkor felé haladva a hit fejlődésének területén a gondolkodás a redukcionizmustól 

az ellentétek és ellentmondások tudatosulása felé mozdul el (Desimpelaere és mtsai 

1999, Fowler 1980, 2001). Hasonló folyamatot ír le Labouvie-Vief (2000) is; szerinte, a 

kognitív és érzelmi tapasztalatok integrálásával párhuzamosan, az érett felnőttkor 

feladata az is, hogy a valóság dualista felfogását dialektikusabb, integráltabb fogalmak 
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váltsák föl a transzcendensről vallott nézetek tekintetében is. Oser és Gmünder (1991) 

ugyancsak hangsúlyozza az integrálásra, illetve a polarizált gondolkodás meghaladására 

való képesség szerepét a vallásos ítéletalkotás későbbi szakaszaiban. – Ha figyelembe 

vesszük azt, hogy mintánkban a felső korhatár 25 év volt, feltételezhetjük, hogy az 

eredmények egy átmeneti időszakot írnak le, amikor a személy már képes az 

ellentmondásokat közel engedni magához, de ez az élmény még jelentős negatív 

érzéseket ébreszt benne - míg mindez máshogy működne a szimbolikus értelmezés 

későbbi fejlődési fokain. Ezt a feltételezést azonban felnőtt mintákon végzett további 

vizsgálatokkal lehetne csak igazolni. 

 

Eredményeink szerint tehát a vallásos kétely és a negatív lelki egészség közötti 

kapcsolat magas hit és magas szimbolikus értelmezés együtt járása esetében volt a 

legerősebb, vagyis - ebben az életkorban – a kételyek felmerülése esetén az szenved a 

legjobban, akinek fontos a hite és vallási kérdésekben komplex módon gondolkodik. 

Nyitott kérdésként felmerül, illetve további vizsgálatokat igényel az a kérdés, hogy a 

templomból való elmaradás, vagyis a transzcendencia csökkentése, illetve a szektákhoz, 

szigorú előírásokat tartalmazó vallási mozgalmakhoz való csatlakozás, vagyis a 

szimbolikus értelmezés csökkentése, nem tekinthető-e egyfajta öngyógyító 

mechanizmusnak, a fejlődéssel együtt járó stressz csökkentésére irányuló viselkedésnek 

ebben az életkorban. Mindez természetesen csak feltételezés, hiszen, még egyszer 

hangsúlyozzuk, eredményeink keresztmetszeti kutatásból származnak, amelyből 

egyértelmű ok-okozati következtetések nem vonhatóak le. A keresztmetszeti kutatásból 

nyert adatok alapján abban sem lehet állást foglalni, hogy a kételyek a vallástól való 

elfordulás előrejelzői-e, ahogyan azt Hunsberger és munkatársai (1996) feltételezik, 

vagy pedig a változó vallásosság integráns jellemzői. A kétely ugyanakkor tekinthető 

spirituális krízisnek, ahol a krízis megoldásától függ a vallásosság további alakulása. 

 

5.6 A vallásos attitűdök módosító szerepe a két mintában 

Az a feltételezésünk, amely szerint a vallásos attitűdök módosító szerepe a vallásos 

kételyek és lelki egészség kapcsolatában hasonló mintázatot mutat középiskolás és 

egyetemista mintán (Hipotézis 6), beigazolódott. A szimbolikus értelmezés tekintetében 

kapott, várakozással ellentétes eredmények alapján azonban úgy tűnik, további 
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kutatásokra lenne szükség annak megállapítására, hogy ez a mintázat más életkorban is 

jellemző-e. Ahogy a fentiekben láttuk, elképzelhető, hogy a szimbolikus értelmezés 

tovább differenciálódik a felnőttkor során, így akár módosító szerepe is változhat a 

vallásos kételyek és lelki egészség kapcsolatában. 

 

5.7 A kutatás korlátai 

Az eredmények értelmezésekor figyelembe kell vennünk a jelen kutatás korlátait is. 

Fontos kiemelni, hogy adataink keresztmetszeti kutatásból származnak; egy 

longitudinális vizsgálatból a fejlődési aspektusok tekintetében biztosabb 

következtetéseket lehetne levonni. Nem tudjuk például, hogy pontosan mikor jelennek 

meg a változások a vallási attitűdök vagy a kételyek területén, illetve azt sem, hogy mi 

jellemzi ezeket a változásokat 25 éves kor után. A keresztmetszeti adatok az okság 

tekintetében sem nyújtanak információt. Az eredmények általánosíthatóságát korlátozza 

ezen kívül a minta nem reprezentatív volta is. A minta felekezetek tekintetében 

túlságosan homogén volt, így felekezeti különbségeket nem tudnunk vizsgálni a 

vallásosság és lelki egészség kapcsolatának területén. 

 

 

7. Konklúzió és kitekintés: Az eredmények gyakorlati 

felhasználhatósága 

 

Kutatásunkban a vallásosság, ezen belül is az intézményes vallásgyakorlás, a 

vallásos attitűdök, valamint a vallásos kételyek kapcsolatát vizsgáltuk a lelki 

egészséggel serdülő- és fiatal felnőttkorban. Mivel mind a vallásosság, mind a lelki 

egészség összetett jelenség, a vallásosság és egészség kapcsolatának vizsgálatakor 

kulcsfontosságú kérdés a vallásosság, illetve az egészség mérni kívánt aspektusának a 

pontos meghatározása. A vallásosság szempontjából ez azért is szükséges, mert – 

ahogyan azt az elméleti modellekben is láthattuk – elsődlegesen nem az a meghatározó 

az egészségre nézve, hogy egy személy vallásos-e vagy sem, hanem az, hogy milyen 

formában, illetve milyen mértékben vallásos; melyek a vallásosságának a meghatározó 

tartalmi elemei, működésmódjai. Amennyiben pontosítjuk mind a vallásosság, mind a 
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lelki egészség fogalmát, valamint a kutatásokban ezeknek konkrét aspektusait 

vizsgáljuk, az eredmények és összefüggések egyértelműbbé válnak. 

 

Napjainkban a segítségnyújtásban egyre nagyobb szerepet kap a megelőzés, a 

protektív tényezők feltárása és erősítése; ehhez a területhez jelentősen hozzájárulhat a 

fiatalkori vallásosság változásának, működésének megértése. Éppen ezért kutatási 

eredményeink serdülőkkel és fiatal felnőttekkel dolgozó szakemberek munkáját 

segíthetik, elsősorban a pszichológiai segítségnyújtás, de a lelkigondozás és hitoktatás 

területén is. A pszichológiai segítségnyújtás során az egyik fontos lépés a személy azon 

erőforrásainak feltárása, amelyekre támaszkodhat, építkezhet a gyógyulás, illetve a 

fejlődés folyamatában. Ilyen erőforrás lehet a vallás is, ami hosszú ideig nem kapott 

helyet a pszichológiai gyakorlatban - ma már azonban találunk a szakirodalomban olyan 

kutatási beszámolókat, amelyekben vallásos tartalmak adott pszichoterápiás 

módszerekbe való beépítését írják le, felhasználva a kliens vallásosságát a terápia 

hatékonysága érdekében (Miller 1999, Pargament 1997, Richards és Bergin 2002, 

Sperry és Shafranske 2005). Az eredmények azt mutatják, hogy elkötelezetten vallásos 

személyek esetében a vallásos tartalmak beépítése a pszichológiai tanácsadási 

folyamatba növeli a segítségnyújtás hatékonyságát (James és Wells 2003, Propst 1996, 

Thorson 1998, Ventis 1995). Gyakori tapasztalat, hogy a kliensek vallásos kifejezéseket 

használva beszélnek problémájukról, vagy, hogy a segítségkérés vallásos nyelvezetben 

történik (Pargament 1997, Kézdy 2006c, Lukács és Kézdy 2008). Az Amerikai 

Pszichológiai Társaság irányelvei szerint a pszichoterápiás beavatkozásnak minimálisan 

része kell legyen a kliens vallásosságának, vallási hátterének feltárása, valamint annak 

megállapítása, hogy a személy vallásossága mennyiben játszik szerepet a tünetek 

kialakulásában, vagy éppenséggel mennyiben segítheti a tünetek megszüntetését 

(Koenig és Pritchett 1998). A vallásos megküzdés elméletei (Pargament 1997), illetve a 

vallás kognitív megközelítése (Dull és Skokan 1995, James és Wells 2003) a vallásnak 

mint orientációs sémának a szerepét emeli ki, és hangsúlyozza, hogy az emberek 

általában akkor kérnek segítséget, amikor az orientációs sémájuk, illetve értelemadó 

rendszerük segítségével nem képesek megbirkózni az életükben felbukkanó 

problémákkal. Serdülők és fiatalok esetében a spirituális problémák, a vallásos kételyek 

felmerülése utalhat akár az értelmezési keret átstrukturálásának szükségességére is.  
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 Koenig és Pritchett (1998) a pszichoterápiás folyamatban felhasználható vallásos 

intervenciók között első helyen említi a vallásos megküzdés egészséges formáinak 

meghallgatását és megerősítését, szupportív jelleggel. A tanácsadási folyamat során a 

megküzdési stratégiák tudatosítása, illetve, szükség esetén, módosítása, közelebb viheti 

a személyt az egészséges életvitel kialakításához - feltételezhetően hasonló a helyzet a 

valláshoz kapcsolódó megküzdési formákkal is. A pszichoanalitikus megközelítés jeles 

képviselője, Rizzuto (1996) szerint a személyes vallásosság történetének feltárása 

ugyanolyan rutinfeladatként végzendő a pszichoterápiában, mint a családtörténet vagy 

bármely más téma explorációja, hiszen például megbetegítő vallásos hiedelmek esetén a 

pszichológiai segítségnyújtás csak a személy vallási fejlődésének megértésével, a 

betegséget kialakító vagy fenntartó vallásos tartalmak, hiedelmek feltárásával, 

megkérdőjelezésével és módosításával lehet hatékony. 

Az a tény, hogy a biopszichoszociális modell kiegészült a spiritualitással 

(biopszichoszociális-spirituális modell, ld. pl. Lukács és Kézdy 2008), felhívja a segítő 

szakmák figyelmét a vallás, a spiritualitás szerepére a megelőzésben és a gyógyításban. 

A segítségnyújtás során fontos tehát annak felmérése, hogy a kliens vallásossága 

hozzájárult-e, és milyen módon, a betegség vagy probléma kialakulásához, 

fenntartásához, valamint hogyan jelenthet erőforrást a gyógyulás, a probléma 

megoldásának folyamatában. Serdülő- és fiatal felnőttkorban ezen kívül az 

identitásalakulás részeként szükséges a vallási, illetve világnézeti változások és 

tapasztalatok integrálása a személyiségbe, hasonlóan a krízisek, tünetek, és egyéb 

életesemények integrációjához (Kézdy és Lisznyai, 2005). Reményeink szerint a jelen 

kutatás eredményei is hozzájárulnak a serdülő- és fiatal felnőttkor vallásosságának 

megértéséhez, ezáltal a pszichológiai segítségnyújtás hatékonyságának növeléséhez. 
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7. Összefoglalás 

 

Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul a személyiség azon jellemzőire, 

amelyek képessé teszik az egyént a pszichés egyensúly, jóllét elérésére; ez a 

megközelítés különösen fontos lehet a serdülőkkel és fiatal felnőttekkel végzett munka 

során. Kutatásomban a vallásosság összefüggéseit vizsgáltam a lelki egészséggel 

középiskolás és egyetemista mintán, ezen belül a vallásosság, a megküzdési módok és a 

lelki egészség összefüggéseit, valamint a vallásos attitűdök módosító szerepét a vallásos 

kételyek és lelki egészség kapcsolatában. 

Az eredmények szerint a vallásos hit erőssége mindkét csoportban szignifikáns 

korrelációt mutatott az érzelmi-adaptív megküzdéssel. Az statisztikai elemzés szerint a 

megküzdés közvetítő (mediátor) szerepet tölt be a vallásosság és lelki egészség közötti 

kapcsolatban. Ez az eredmény mindkét életkori csoportban jellemző volt, ugyanakkor – 

feltételezhetően a vallásosság változása miatt - a vallásosság eltérő aspektusai 

(középiskolásoknál a templomba járás gyakorisága és a transzcendens bevonása, 

egyetemistáknál a szimbolikus értelmezés) járultak hozzá a megküzdési módok 

választásán keresztül a jobb lelki egészséghez. 

Mintámban a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a vallásos kétely pozitív 

kapcsolatot mutatott a depresszivitással és a szorongással. A vallásos attitűdök 

szerepének vizsgálata kimutatta, hogy 1) a transzcendencia elfogadásának magasabb 

mértéke esetén a vallásos kételyek és a negatív lelki egészség mutatók közötti 

összefüggés erősebb, 2) a vallásos tartalmak szimbolikus értelmezése növeli a kételyek 

és a negatív lelki egészségmutatók közötti pozitív összefüggést. A vallásos kétely és a 

negatív lelki egészség közötti kapcsolat tehát magas hit és magas szimbolikus 

értelmezés együtt járása esetében volt a legerősebb. Ez az interakciós mintázat 

megegyezett a két mintában. - A serdülő- és fiatal felnőttkori vallásosság ezen 

aspektusainak pontosabb megértése hozzájárulhat a pszichológiai segítségnyújtás 

hatékonyságához a prevenció és a gyógyítás területén egyaránt. 
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8. Summary 

 
Growing attention has been given to personality characteristics that enable the 

individual to attain psychological balance and well-being. These approaches can be 

especially important when working with adolescents and young adults, since the 

vulnerable period of identity formation and preparation for social roles presents young 

people with great challenges. The present research studied the relationship between 

religiosity and mental health in a high school and a university student sample: the 

associations between religiosity, coping strategies and mental health, as well as the 

moderating role of religious attitudes on the relationship between religious doubts and 

mental health were explored. 

The results showed a significant correlation between the strength of religious faith 

and emotional-adaptive coping in both samples. According to the statistical analysis, 

coping strategies played a mediating role in the relationship between religiosity and 

mental health. This result was shown in both age groups, but, supposedly due to the 

changes in religiosity, different aspects of religiosity, namely frequency of church 

attendance and inclusion of transcendence in high school, and symbolic interpretation of 

religious contents in university students, contributed to mental health through the 

coping strategies. 

The results confirmed the positive relationship between religious doubts and 

depression/anxiety. Exploration of the role of religious attitudes showed 1) that the 

positive relationship between religious doubts and negative mental health is stronger at 

higher levels of inclusion of transcendence, and 2) that symbolic interpretation of 

religious contents further strengthens this relationship. The religious doubts–negative 

mental health relationship was strongest when both inclusion of transcendence and 

symbolic interpretation were high. This interaction pattern was the same in both 

samples. - Understanding these aspects of adolescent and young adult religiosity may 

contribute to developing more effective psychological prevention and intervention 

methods. 
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