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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. 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 serdülő és fiatal felnőttkor összetett fejlődési feladatokkal jellemezhető. 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, közöttük a vallásosság is, a 

megelőzés kulcsfontosságú pontjai lehetnek. A megküzdési (coping) stratégiák szintén nagy 

jelentőséggel bírnak a fejlődéssel együtt járó nehézségek leküzdésében, a krízis kreatív 

megoldásának elérésében. A serdülőkor fontos időszak a megküzdés kialakításában, hiszen az 
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életkori feladatoknak való megfelelés szükségessé teszi új megküzdési módok elsajátítását 

mind a problémamegoldás, mind az érzelmek kezelésének területén. 

 

A fejlődés- és személyiséglélektani elméletek a serdülőkor fő fejlődési feladatai között 

említik az identitás kialakítását, melynek a vallással, világnézettel kapcsolatos állásfoglalás is 

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. Ezt a folyamatot a vallási 

fejlődés elméletei (pl. Fowler 1980, Oser és Gmünder 1991) részletesen tárgyalják.  

A vallástól való eltávolodás, a vallásos tartalmak megkérdőjelezése, a vallási kételkedés 

gyakori fejlődési jelenség ebben az életszakaszban. Jellegzetes pszichés kísérőjük 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 mindenképpen sérülékeny állapotot 

jelentenek, hiszen a vallás struktúrája meginog, átalakul, így egészségvédő szerepét 

átmenetileg nem tudja ellátni. 

A megkérdőjelezés, a kritikai eltávolodás a vallásos attitűdök alakulásában is szerepet 

játszik. A vallásos attitűdök változása mögött fellelhető fejlődési szempontokat figyelembe 

veszi a Kritika utáni vallásosság-skála (Post-Critical Belief Scale, PCBS). A skála elméleti 

hátterében álló koncepció 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. Az egymástól 

független két dimenzió a vallásossággal kapcsolatos négyféle lehetséges állásfoglalást jelöl ki 

(transzcendens elfogadása szó szerinti értelmezéssel, transzcendens elutasítása szó szerinti 

értelmezéssel, transzcendens elutasítása szimbolikus értelmezéssel, transzcendens elfogadása 

szimbolikus értelmezéssel). 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 a kritikai lebontáson, valamint a transzcendens létezésének elutasításán át jut el a 
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vallásos szimbólumok összetett, és a transzcendens létezését elfogadó értelmezéséhez. A négy 

vallásos attitűd-forma párhuzamba állítható Fowler hitfejlődési szakaszaival. 

 

A vallásosság és lelki egészség kapcsolatát egyre több kutatás vizsgálja. Ugyanakkor 

mind a kutatási eredmények, mind az elméleti modellek rámutatnak, hogy a vallás egyaránt 

lehet rizikó- illetve protektív tényező a lelki egészség szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a 

kimenetel, vagyis az, 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. 

 

2. Célkitűzések 

 

Kutatásunk első részében a vallásosság (templomba járás gyakorisága és vallásos 

attitűdök), a megküzdési módok és a lelki egészség összefüggéseit vizsgáltuk serdülő- és 

fiatal felnőttkorban; második részében pedig a vallásos attitűdök módosító (moderáló) 

szerepét vizsgáltuk a vallásos kételyek és lelki egészség kapcsolatában. 

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. Kimutatható az 

is, hogy a vallás az érzelmek kezelésén keresztül is hozzájárulhat a lelki egészséghez. 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. 

Hipotézis 2: Amennyiben a vallásosság jellemzői kapcsolatban vannak bizonyos adaptív 

megküzdési formákkal (Hipotézis 1), 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, valamint a vallásos attitűdök terén a vallásos kijelentések 

szimbolikus értelmezésének növekedésével 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: feltételeztük, 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. 

 

Bár a vallás a lelki egészség szempontjából jelentős protektív tényező lehet serdülőkorban 

és fiatal felnőttkorban, a vallásos kételyek, melyek megjelenése szintén ennek az életkornak a 

jellegzetessége, éppen hogy negatív lelki egészség jellemzőkkel járnak együtt. Kutatásunk 

második részében a vallásos kételyek, a lelki egészség és a vallásos attitűdök közötti 

összefüggést vizsgáltuk középiskolás és egyetemista mintán. Felnőttekkel végzett korábbi 

kutatások kimutatták, hogy a vallásos kételyek rosszabb pszichés állapottal járnak együtt azok 

esetében, akik számára a vallás fontosabb; 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. 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 
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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 azt is megvizsgáltuk, 

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. 

 

3. Módszerek 

Minta 

A vizsgálatban 403 középiskolás és egyetemista adatait elemeztük (173 férfi, 228 nő), a 

válaszadók életkora 15 és 25 év között volt (átlagéletkoruk 19,3 év, szórás 2,80). A 

középiskolás alminta 190 főből állt, átlagéletkoruk 16,87 (szórás 1,36). Az egyetemista 

alminta 213 főből állt, átlagéletkoruk 21,37 (szórás 1,90). 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. 

 

Eszközök 

 A Kritika utáni vallásosság-skála a vallásos attitűdök mérésére (PCBS) 

 Vallásos kétely skála 

 Konfliktusmegoldó kérdőív rövidített változata a megküzdési stratégiák mérésére 

 Rövid Beck Depresszió Kérdőív (BDI) 

 Spielberger-féle állapot-vonás szorongás kérdőív (STAI-T) 
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4. Eredmények 

 

4.1 A vallásosság (templomba járás gyakorisága és vallásos attitűdök), a megküzdési módok 

és a lelki egészség összefüggései serdülő- és fiatal felnőttkorban 

A változók között korrelációt számolva a transzcendens elfogadása mind a középiskolás, 

mind az egyetemisták csoportjában szignifikáns kapcsolatban áll az érzelmi-adaptív és 

problémaelemző megküzdéssel. Az egyetemisták esetében a másik vallásos attitűd 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 (1. táblázat).  

 

1. táblázat. A változók 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. 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, a 

templomba járás gyakoriságának, valamint a transzcendens bevonásának; vagyis 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, vagyis 

azoknál, akikre jellemzőbb a vallási tartalmak szimbolikus értelmezése, alacsonyabb BDI-S 
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értékek várhatók. A harmadik lépésben ugyanakkor a középiskolásoknál a templomba járás 

gyakorisága és a transzcendencia elfogadás elveszítette szignifikanciáját, ezzel szemben 

szignifikáns előrejelző értéke lett az érzelmi-adaptív és a problémaközpontú stratégiának, 

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 (2. és 3. táblázat). 

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, az életkornak, valamint 

a transzcendens bevonásának. 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: az érzelmi-

inadaptív stratégia esetén magasabb, a másik két stratégia esetén alacsonyabb STAI értékek 

várhatóak (4. és 5. táblázat). 
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2. táblázat. A szorongás (STAI) előrejelzése hierarchikus lineáris regresszióelemzéssel 
középiskolás mintában 
  Középiskolások 
  B St. hiba béta p 
1. lépés Nem 3,503 1,226 0,209 0,005 
 Kor -0,752 0,448 -0,123 0,095 

  R2 változás = 0,056,  F = 5,26, p = 0,006 
2. lépés Nem 4,120 1,209 0,246 0,001 
 Kor -1,077 0,449 -0,176 0,017 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -2,007 1,462 -0,110 0,171 
 Transzcendencia elfogadása -2,391 0,844 -0,221 0,005 
 Szimbolikus értelmezés 0,775 0,634 0,089 0,223 

  R2 változás = 0,082,  F = 5,50, p = 0,001 
3. lépés Nem 1,852 1,126 0,111 0,102 
 Kor -0,927 0,427 -0,152 0,031 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -1,191 1,37 -0,065 0,386 
 Transzcendencia elfogadása -1,229 0,785 -0,114 0,119 
 Szimbolikus értelmezés 0,285 0,571 0,033 0,618 
 Érzelmi-adaptív -1,725 0,584 -0,220 0,004 
 Érzelmi-inadaptív 2,400 0,522 0,319 0,000 
 Problémaközpontú -2,854 0,582 -0,317 0,000 

  R2 változás = 0,192,  F = 16,30, p < 0,001 

 teljes magyarázott variancia 0,331 
 
3. táblázat. A szorongás (STAI) előrejelzése hierarchikus lineáris regresszióelemzéssel 
egyetemista mintában 
  Egyetemisták 
  B St. hiba béta p 
1. lépés Nem 2,619 1,085 0,168 0,017 
 Kor -0,313 0,277 -0,079 0,260 

  R2 változás = 0,038,  F = 3,968, p =0,020 
      
2. lépés Nem 2,879 1,132 0,185 0,012 
 Kor -0,261 0,286 -0,066 0,362 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -1,068 1,412 -0,068 0,450 
 Transzcendencia elfogadása 0,551 0,606 0,080 0,365 
 Szimbolikus értelmezés -0,833 0,548 -0,111 0,130 

  R2 változás = 0,014,  F = 0,97, p =0,407 
      
3. lépés Nem 2,677 1,045 0,172 0,011 
 Kor -0,127 0,262 -0,032 0,629 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -0,954 1,299 -0,060 0,464 
 Transzcendencia elfogadása 0,532 0,576 0,078 0,356 
 Szimbolikus értelmezés -0,630 0,508 -0,084 0,216 
 Érzelmi-adaptív -1,028 0,648 -0,117 0,114 
 Érzelmi-inadaptív 2,757 0,62 0,310 0,000 
 Problémaközpontú -1,118 0,456 -0,158 0,015 

  R2 változás = 0,170,  F = 14,23, p < 0,001 

 teljes magyarázott variancia 0,221 
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4. táblázat. A depresszivitás (BDI) előrejelzése hierarchikus lineáris regresszióelemzéssel 
középiskolás mintában 
  Középiskolások 
  B St. hiba béta p 
1. lépés Nem 0,543 0,0034 0,118 0,113 
 Kor 0,304 0,0013 0,180 0,016 

  R2 változás = 0,48,  F = 4,42, p = 0,013 
2. lépés Nem 0,820 0,0033 0,178 0,014 
 Kor 0,198 0,0012 0,117 0,108 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -1,098 0,0040 -0,219 0,006 
 Transzcendencia elfogadása -0,593 0,0023 -0,198 0,011 
 Szimbolikus értelmezés -0,128 0,0017 -0,054 0,458 

  R2 változás = 0,114,  F = 7,79, p < 0,001 
3. lépés Nem 0,644 0,0030 0,140 0,035 
 Kor -0,054 0,0012 -0,032 0,641 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) -0,252 0,0037 -0,050 0,494 
 Transzcendencia elfogadása -0,298 0,0021 -0,099 0,162 
 Szimbolikus értelmezés -0,081 0,0015 -0,034 0,597 
 Érzelmi-adaptív -1,085 0,0016 -0,505 0,000 
 Érzelmi-inadaptív -0,123 0,0014 -0,060 0,383 
 Problémaközpontú -0,441 0,0016 -0,177 0,006 

  R2 változás = 0,204,  F = 18,06, p < 0,001 

 teljes magyarázott variancia 0,367 
 
 
5. táblázat. A depresszivitás (BDI) előrejelzése hierarchikus lineáris regresszióelemzéssel 
egyetemista mintában 
  Egyetemisták 
  B St. hiba béta p 
1. lépés Nem 0,088 0,0032 0,020 0,781 
 Kor -0,093 0,0008 -0,082 0,247 

  R2 változás = 0,083,  F = 0,768, p =0,465 
2. lépés Nem 0,249 0,0033 0,056 0,445 
 Kor -0,080 0,0008 -0,070 0,333 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) 0,208 0,0041 0,046 0,609 
 Transzcendencia elfogadása 0,039 0,0017 0,020 0,825 
 Szimbolikus értelmezés -0,357 0,0016 -0,167 0,024 

  R2 változás = 0,033,  F = 2,26, p =0,083 
3. lépés Nem 0,340 0,0031 0,076 0,268 
 Kor -0,045 0,0008 -0,039 0,560 
 Templom (0=nem/ritkán, 1=rendszeres) 0,069 0,0038 0,015 0,856 
 Transzcendencia elfogadása 0,194 0,0017 0,099 0,251 
 Szimbolikus értelmezés -0,235 0,0015 -0,110 0,116 
 Érzelmi-adaptív -0,867 0,0019 -0,345 0,000 
 Érzelmi-inadaptív 0,163 0,0018 0,064 0,370 
 Problémaközpontú -0,209 0,0013 -0,103 0,119 

  R2 változás = 0,141,  F = 12,22, p < 0,001 

 teljes magyarázott variancia 0,181 
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4.2 A vallásos attitűdök módosító (moderáló) szerepe a vallásos kételyek és lelki egészség 

kapcsolatában 

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. Szignifikáns negatív összefüggés volt az életkor és a transzcendens 

bevonása, míg pozitív kapcsolat az életkor és a szimbolikus értelmezés között (6. táblázat). 

 
6. táblázat. A változók közötti korrelációk 
 

 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. A BDI-S esetében 

a végső modell a teljes variancia 23,2%-át magyarázta; szignifikáns előrejelző értéke a 

nemnek, az iskolatípusnak, és a kételyeknek volt. Ez utóbbi hatást ugyanakkor az interakciós 

elemzés fényében kell értelmezni: szignifikánsnak bizonyult az egyik elsőfokú interakció 

(kétely X transzcendens bevonása), valamint a hármas interakció is (kétely X transzcendencia 

bevonása X szimbolikus értelmezés). A regresszióelemzés a STAI tekintetében is szignifikáns 

hármas interakciós hatást mutatott ki. A végső modell a szorongás teljes varianciájának 

14,2%-át magyarázta. A vallásos kételyek szignifikánsan magasabb szorongást jeleztek előre, 

a többi változó közül a nem kivételével egy sem volt konzisztensen szignifikáns. 

Szignifikánsnak bizonyult az elsőfokú interakciók közül a kétely X transzcendens bevonása, 

és a kétely X szimbolikus értelmezés, valamint a hármas interakció is (7. táblázat). 
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7. 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 

 

A változók komplex interakciós összefüggésének pontosabb szemléltetésére a BDI-S és 

a STAI várható értékeit grafikonon is ábrázoltuk. A BDI-S esetében az interakciók egyenkénti 

vizsgálatának eredménye szerint minden egyenes szignifikánsan különbözött a 0-tól; kivéve 

az alacsony transzcendencia X magas szimbolikus esetében, ami azt jelenti, hogy ebben az 

esetben a magasabb kételyek nem jeleztek előre magasabb depresszivitás értéket. A magas, 

illetve alacsony transzcendens bevonás esetében az egyenesek mind magas, mind alacsony 

szimbolikus értelmezés esetén szignifikánsan különböztek, 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, a transzcendens alacsony elfogadása esetén 

nem; ez arra enged következtetni, hogy a szimbolikus értelmezés és a vallásos kételyek 

közötti feltételezett interakció csak mélyebb vallásos hit esetén érvényesül. Ezenkívül az 
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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 (1. ábra). 

 

1. 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. 

 

Hasonlóan a BDI-hez, az interakciók egyenkénti vizsgálatának eredménye szerint a STAI 

esetében is minden egyenes szignifikánsan különbözött a 0-tól; kivéve az alacsony 

transzcendencia X alacsony szimbolikus esetében, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben a 

magasabb kételyek nem jeleztek előre magasabb szorongás értéket. A magas, illetve alacsony 

transzcendens bevonás esetében az egyenesek csak magas szimbolikus értelmezés esetén 

különböztek szignifikánsan, alacsony szimbolikus értelmezés esetén nem, 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, a transzcendens alacsony elfogadása esetén nem; ez arra enged 

következtetni, hogy a szimbolikus értelmezés és a vallásos kételyek közötti feltételezett 
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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 (2. ábra). 

 

2. 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.  

 

 

5. Megbeszélés és következtetések 

 

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, 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, melynek egyik jellegzetessége a 

kritikai eltávolodás, a vallásos kételyek felmerülése – amely jelenség, így a kételyek és a 
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hozzájuk kapcsolódó negatív pszichés állapot, értelmezhető normatív krízisként is. 

Kutatásunk második részében tehát a vallásos kételyek, a vallásosság jellemzői és a lelki 

egészség kapcsolatát vizsgáltuk.  

 

Vallásosság és megküzdés. 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 az elérhető társas támogatáson, az érzelmek 

kifejezésének segítésén, kezelésén, az önkontroll gyakorlásán keresztül tud kibontakoztatni. A 

vallásos tanítások továbbá értelmezési keret biztosításával, a pozitív érzelmek támogatásával 

(megbocsátás, hála, remény) járulhatnak hozzá az adaptív érzelmi megküzdéshez. A vallási 

rituálék ezen kívül keretet biztosítanak az érzelmek kifejezésére és adaptívabb feldolgozására, 

a kapcsolatok építésére is. 

 

A megküzdés mint közvetítő tényező a vallás és lelki egészség kapcsolatában. Eredményeink 

mindkét életkori csoportban megerősítették 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. Ez az eredmény arra utalhat, hogy nem önmagában véve 

például a templomlátogatás jár együtt jobb lelki egészség mutatókkal, 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). 

 

A középiskolás és egyetemista minta összehasonlítása a vallásosság és a megküzdés 

kapcsolata szempontjából. 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 
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szorulása miatt elképzelhető, hogy ezen eredmények hátterében az áll, hogy ebben az 

életkorban ez a mutató nem feltétlenül informatív mérőeszköz a vallásosság és lelki egészség 

kapcsolatának vizsgálatában. A szimbolikus értelmezés a középiskolásoknál nem mutatott 

összefüggést egyetlen más változóval sem; ez 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: míg 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 transzcendens bevonása mint módosító tényező a kételyek és lelki egészség 

kapcsolatában. Felnőttekkel végzett kutatások eredményeihez hasonlóan, 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 a kognitív 

disszonancia-elmélet keretében képzelhető el: azok számára, akik elfogadják a transzcendens 

létezését, a transzcendenssel kapcsolatban felmerülő kételyek a tartalmak össze nem illése 

miatt alapvető problémát jelenthetnek. 

 

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. Ez alapján azt feltételeztük, hogy a vallásos tartalmak, kijelentések szimbolikus 

értelmezése csökkenti a kételyek és a negatív lelki egészségmutatók közötti pozitív 

összefüggést. Várakozásunkkal ellentétes eredményt kaptunk: a szimbolikus értelmezés nem 
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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. A vallási 

fejlődés elméletei alapján azt is feltételezhetjük, hogy a vallási kérdésekkel kapcsolatos 

kételyek és ellentmondások elviselésének képessége a felnőttkor folyamán még növekedhet, 

hiszen serdülőkortól az érett felnőttkor felé haladva a hit fejlődésének területén a gondolkodás 

a redukcionizmustól az ellentétek és ellentmondások tudatosulása felé mozdul el. Mivel 

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. 

 

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, beigazolódott. A szimbolikus 

értelmezés tekintetében kapott, várakozással ellentétes eredmények alapján azonban úgy 

tűnik, további kutatásokra lenne szükség annak megállapítására, hogy ez a mintázat más 

életkorban is jellemző-e. 

 

A kutatás korlátai 

A kutatás legfőbb korlátja, hogy adataink keresztmetszeti kutatásból származnak; egy 

longitudinális vizsgálatból a fejlődési aspektusok tekintetében biztosabb következtetéseket 

lehetne levonni. A keresztmetszeti adatok az okság tekintetében sem nyújtanak információt. 

Az eredmények általánosíthatóságát korlátozza ezen kívül a minta nem reprezentatív volta is. 

 

Az eredmények felhasználhatósága 

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, mind a 
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pszichológiai segítségnyújtás, mind a lelkigondozás és hitoktatás területén. A pszichológiai 

segítségnyújtás során az egyik fontos lépés a személy azon erőforrásainak feltárása, 

amelyekre támaszkodhat, építkezhet a gyógyulás, a fejlődés folyamatában, ilyen erőforrás 

lehet a vallás is. Az a tény, hogy a biopszichoszociális modell kiegészült a spiritualitással, 

felhívja a segítő szakmák figyelmét a vallás, a spiritualitás szerepére a megelőzésben és a 

gyógyításban. Reményeink szerint a jelen kutatás eredményei is hozzájárulnak a serdülő- és 

fiatal felnőttkor vallásosságának megértéséhez, ezáltal a pszichológiai segítségnyújtás, 

valamint vallásos nevelés a hatékonyságának növeléséhez. 
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