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Tomka Miklós–Harcsa István: A felekezeti viszonyok és a vallásgyakorlás 
néhány jellemzője 

A FELEKEZETI VISZONYOK ÉS A VALLÁS-
GYAKORLÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE 
 
 
 
 
BEVEZETÉS 

 
 
Az utóbbi évek kutatásainak eredményeként1 a korábbiaknál jóval több 

ismerettel rendelkezünk a népesség felekezeti viszonyairól, illetve a vallás-
gyakorlás főbb jellemzőiről (1). E tanulmány alapvetően a KSH 1992–1993. 
évi rétegződés- és mobilitás vizsgálata keretében gyűjtött információkra 
támaszkodik (2). E vizsgálat eddigi eredményei alapján is kimutatható volt, 
hogy hosszú távon csak viszonylag kisebb módosulások következtek be a 
népesség felekezetek szerinti összetételében. jelentős változást részben a 
második világháború idején elkövetett népirtás okozott az izraelita 
felekezethez tartozók részarányában, részben pedig megfigyelhető, hogy 
növekedett a felekezeten kívüliek száma. A felekezeten kívüliek főleg a 
fiatalabb nemzedékekben mutatnak nagyobb gyakoriságot és zömük a 
nagyobb városokban él, bár számarányuk viszonylag magas az Alföld bizo-
nyos térségeiben is. 

Számottevő különbségek figyelhetők meg a településtípusok és az egyes 
térségek között is. Hosszabb időtávra visszatekintve a római katolikusok 
inkább a kisebb településeken alkottak nagyobb hányadot, a protestánsok és 
az izraeliták inkább a városokra koncentrálódtak. E tendencia némiképp 
összefügg a térségi sajátosságokkal is, hiszen az Alföldön – ahol a nagyobb 
települések vannak többségben – a protestánsok elterjedtsége jóval nagyobb, 
mint az ország más régióiban. 

                                                           
1 A rendszerváltást követően kétségtelenül kedvezőbb lehetőségek nyíltak a népesség vallási 
életének bemutatására, azonban az időközben bevezetett adatvédelmi törvény bizonyos túlzott 
szigorításai ismét megnehezítették az e téren zajló kutatásokat. A felekezeti és vallási kérdéseket 
ugyanis csak akkor lehet feltenni a megkérdezetteknek, ha tőlük írásos nyilatkozatot kapunk az 
adatok felhasználására, ez pedig érthetően idegenkedést vált ki a megkérdezettekből. 
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A vizsgálatok alapján átfogó képet lehetett kialakítani a vallásgyakorlás 
főbb jellemzőiről is. Megállapítható volt, hogy az egyházon keresztül való 
rendszeres vallásgyakorlás a római katolikus és a kisebb felekezetekhez 
tartozók körében jóval gyakoribb, mint a protestáns felekezethez tartozók 
esetében. Általános vonás, hogy a nők és az idősek jobban kötődnek az egy-
ház előírása szerinti vallási élethez, mint a férfiak és általában a fiatalok. E 
téren jelentősek a településtípusok közötti különbségek is, a falvakban közel 
kétszer akkora részarányt képviselnek az egyház előírásait követők, mint a 
városokban. Említésre méltóak a társadalmi rétegek közötti különbségek is, 
tekintve, hogy a mezőgazdasági fizikai réteghez tartozók körében van a 
legtöbb olyan személy, aki az egyházon keresztül gyakorolja vallását. Sajátos 
réteget képviselnek az értelmiségiek, ahol magas mind a vallásukat az egyház 
keretei között gyakorlók, mind a nem hívők és ateisták részaránya. Végül 
viszonylag szoros összefüggést lehetett megfigyelni a családi nevelés és a 
jelenlegi vallásgyakorlás között. Kimutatható volt, hogy akik gyermekkorban 
hitoktatásban részesültek, azok között jóval többen vannak a rendszeres 
vallásgyakorlók, mint a népesség más csoportjaiban. 

E fontosabb összefüggések kapcsán további kérdések fogalmazódtak 
meg. Így többek között az, hogy mi jellemzi a különböző felekezetekhez 
tartozók házasodási szokásait, miként befolyásolja a szülők felekezeti ho-
vatartozása a házasságra lépők felekezeti összetételét? A szülői családban 
kialakult magatartásminták igen fontosak a mindenkori fiatal nemzedékek 
iskoláztatása szempontjából. Ezzel összefüggésben meghatározó lehet, hogy 
miként alakul a felekezetileg vegyes, illetve homogám családokban a 
gyermekek iskolai végzettsége. Az utóbbi évtizedek nagyarányú vándorlási 
folyamatai a „keletről nyugatra” való mozgás jellemzőit mutatták. Kérdés, 
hogy a vándorlási folyamatok hatottak-e az egyes térségek felekezetek sze-
rinti összetételére? Végül igen fontos kérdésnek tekintettük a társadalmi 
mobilitás és a vallásgyakorlás közötti összefüggések kimutatását. Ebben a 
vonatkozásban az egyik legfontosabb kérdés az, hogy miként alakult a ré-
tegváltásban érdekelt személyek vallásgyakorlása: megtartották-e a kibocsátó 
rétegben szokásos magatartásmintát, vagy inkább igyekeztek alkalmazkodni 
a befogadó rétegben uralkodó mintákhoz. 

Jelen elemzés alapvetően ezekre a kérdésekre kereste a választ és úgy 
véljük, hogy a kapott eredmények tekintetében új információkkal gyarapí-
tották az eddigi ismereteket. 
 

 397



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomka Miklós–Harcsa István: A felekezeti viszonyok és a vallásgyakorlás 
néhány jellemzője 

I. VÁNDORLÁS ÉS FELEKEZETI VISZONYOK 

 
A vándorlási statisztikák alapján ismert, hogy az utóbbi évtizedekben az 

országon belül jelentős népességmozgás ment végbe. E belső vándorlás zöme 
kelet-nyugat irányú volt. A népesség a viszonylag komoly mértékű 
népességfelesleggel rendelkező keleti megyékből a dunántúli és kisebb, 
részben az északi régióba vándorolt. A népességmozgást alapvetően az mo-
tiválta, hogy a keleti térségben – a kellő számú munkahely hiánya miatt –az 
ott élőknek megélhetési gondjaik voltak és ezért az iparosodottabb nyugati 
megyékben, illetve a fővárosban és a környező agglomerációban igyekeztek 
megtelepedni. A keleti térség kisebb népességmegtartó képességét az is 
befolyásolta, hogy hosszú időszakon keresztül e térség népességszaporulata 
meghaladta az országos átlagot. A folyamat kapcsán felmerül a kérdés, hogy 
a jelentős arányban protestáns keleti térségből elvándorló népesség miként 
befolyásolta a befogadó települések felekezetek szerinti összetételét? Ezen 
belül különösen érdekes lehet, hogy miként alakult a dunántúli, illetve az 
északi régióban levő városok felekezeti megoszlása. 

A tények azt mutatják, hogy a dunántúli városokban nincs számottevő 
különbség a helybeli születésűek, illetve a bevándorlók felekezeti megosz-
lásában. Csupán az északi rész régi városaiban lehet bizonyos mértékű el-
téréseket megfigyelni, nevezetesen azt, hogy a községi bevándorlók körében 
közel kétszer akkora (24%) a reformátusok aránya, mint a helybeli 
születésűek között. Érdekes módon azonban az alföldi városokban ezzel 
ellentétes irányú a tendencia, miután ott a községekből bevándorlók körében 
(61%) a katolikusok aránya számottevően meghaladja a helybeli szü-
letésűekre jellemző értéket (50%) (1. sz. táblázat). 
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1. sz. táblázat 
 
A VÁNDORLÁS TÍPUSA FELEKEZETEK ÉS RÉGIÓK SZERINT A KERESŐK KÖRÉBEN (%) 
 
A vándorlás típusa A megkérdezett felekezeti hovatartozása  
Lakóhely, születési hely római katolikus református evangélikus  egyéb vallású felekezeten

kívüli 
   

    

ismeretlen összesen

Alföldi város
Ugyanaz a város 49,6 33,8 6,5 1,7 6,9 1,6 100,0 
– más város        

        
    

50,3 32,4 5,8 3,5 6,1 1,9 100,0
– község 61,4 27,9 3,1 4,1 2,6 0,9 100,0

Dunántúli város
Ugyanaz a város 81,3 7,0 4,0 0,1 6,0 1,6 100,0 
– más város        

        
   

77,0 10,5 5,3 0,8 4,9 1,5 100,0
– község 80,3 12,3 4,3 0,7 1,4 0,9

 
100,0

Észak-magyarországi város
Ugyanaz a város 74,2 12,4 3,6 2,1 6,3 1,5 100,0 
– más város 76,3 16,0 1,1 3,8 2,6 0,2 100,0 
– község 64,1 23,9 2,9 6,6 1,7 0,8 100,0 
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A VÁNDORLÁS TÍPUSA FELEKEZETEK ÉS RÉGIÓK SZERINT A KERESŐK KÖRÉBEN (%) 
 
 Az 1. sz. táblázat folytatása 
A vándorlás típusa A megkérdezett felekezeti hovatartozása  
Lakóhely, születési hely római 

katolikus 
 

református   evangélikus egyéb vallású felekezeten
kívüli 

   

   

ismeretlen összesen

Alföldi község
Ugyanaz a község       60,6 29,4 3,5 3,6 2,1 0,8 100,0
– más község        

  

58,9 27,6 5,1 6,3 1,6 0,5 100,0
– város 58,2 
 

26,5 8,6 1,8 2,7 2,3 
 

100,0 
Dunántúli község

Ugyanaz a község       81,3 13,4 3,3 0,1 1,3 0,5 100,0
– más község

 
        

       
    

81,9 12,1 4,3 0,3 0,8 0,5 100,0
– város 75,4 14,4 4,6 1,0 2,3 2,4 100,0

Észak-magyarországi község
Ugyanaz a község       77,0 19,0 0,7 2,2 0,8 0,3 100,0
– más község

 
        

       
74,1 19,9 0,7 3,5 1,2 0,6 100,0

– város 69,9 23,3 2,8 2,8 1,9 – 100,0
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Tehát a vándorlási folyamatok csak viszonylag kis mértékben módosí-

tották a befogadó települések felekezeti viszonyait. Feltételezhető, hogy a 
keleti térségből érkező és a dunántúli városokban megtelepedő protestánsok 
egy részét a katolikusság magába szívta, alapvetően a vegyes házasságokon 
keresztül. Az sem kizárható, hogy a régiók és a települések eredeti vallási 
jellege inkább hasonló felekezetűek odavándorlásának kedvez egyébként 
azonos feltételek esetén. Minden esetre a dunántúli városok felekezeti 
összetétele a bevándorlás miatt nem változott. 

A fentiekben felvázolt képet jelentős mértékben árnyalni lehet, ha azt 
vizsgáljuk, hogy a dunántúli városokban élő és különböző felekezetekhez 
tartozó népesség milyen utánpótlást kapott a saját felekezete számára a 
vándorlók köréből. A dunántúli városok katolikussága körében 31%-ot tesz 
ki a helybeli születésűek hányada, a reformátusok körében viszont csupán 
21%-ot. Ez arra utal, hogy a dunántúli városokban élő reformátusok 
számottevően nagyobb mértékben kaptak felekezeti utánpótlást a beván-
dorlók köréből, mint az ott élő katolikusok. Ha a dunántúli városokba irá-
nyuló bevándorlás kisebb mértékű lett volna, akkor a reformátusok aránya is 
alacsonyabb lenne a jelenleginél. 

Az alföldi városokban a fentiekkel némileg ellentétes tendencia figyel-
hető meg, miután az ott élő protestánsok és ezen belül a reformátusok ész-
revehetően kevesebb felekezeti utánpótlást kaptak a bevándorlók köréből, 
mint a római katolikusok. Az Alföld hagyományosan protestáns többségű 
városaiban tehát inkább a római katolikusok bevándorlása volt az erőtel-
jesebb, akiknek nagyobb része a községekből vándorolt be (2. sz. táblázat). A 
dunántúli és az alföldi városi adatok közös tanulsága, hogy noha a vándorlás 
nem vezetett a korábbi felekezeti viszonyok lényeges átalakulásához, de 
fontos szerepe volt a mindenkori kisebbség, azaz éppen a korábbi felekezeti 
struktúra fennmaradásában. Az egyébként a beolvadás által veszélyeztetett 
kisebbség számbelileg is és alighanem kulturális identitásában is a 
bevándorlókból erősödött. 
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2. sz. táblázat 
A VÁNDORLÁS TÍPUSA FELEKEZETEK ÉS RÉGIÓK SZERINT A 
KERESŐK KÖRÉBEN (%) 
 
A vándorlás 
típusa 

A megkérdezett felekezeti hovatartozása 

Lakóhely, 
születési hely 

római 
katolikus 

református evangélikus egyéb vallású felekezeten 
kívüli 

 Alföldi városok 
Ugyanaz a 
város 40,4 45,3 52,3 24,4 54,1 
Más város 27,8 29,5 31,8 35,2 32,6 
Város–község 29,4 22,0 14,9 35,6 12,2 
Város–
külföld 2,4 3,2 1,0 4,8 1,1 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Dunántúli városok 
Ugyanaz a 
város 30,8 20,6 27,1 .. 47,6 
Más város 27,4 28,9 33,5 .. 37,0 
Város–község 38,4 45,6 36,6 .. 14,4 
Város–
külföld 3,4 5,0 2,9 .. 0,9 
Összesen 100,0 100,0 100,0 .. 100,0 
 Észak-magyarországi városok 
Ugyanaz a 
város 28,5 18,7 .. 12,5 .. 
Más város 33,7 27,6 .. 26,2 .. 
Város–község 35,4 51,5 .. 56,1 .. 
Város–
külföld 2,4 2,2 .. 5,2 .. 
Összesen 100,0 100,0 .. 100,0 .. 
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A VÁNDORLÁS TÍPUSA FELEKEZETEK ÉS RÉGIÓK SZERINT A 
KERESŐK KÖRÉBEN (%) 
 

A 2. sz. táblázat folytatása 
 
A vándorlás típusa A megkérdezett felekezeti hovatartozása 
Lakóhely-születési hely római 

katolikus 
református evangélikus egyéb 

vallású 
felekezeten 

kívüli 
 Alföldi községek 
Ugyanaz a község 41,3 41,8 28,9 32,1 42,3 
Más község 43,6 42,7 45,6 61,0 36,1 
Község város 13,6 12,9 24,5 5,5 18,9 
Község-külföld 1,4 2,6 1,0 1,5 2,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Dunántúli községek 
Ugyanaz a község 33,4 33,7 27,1 .. .. 
Más község 53,3 48,3 55,6 .. .. 
Község-város 10,8 12,6 12,9 .. .. 
Község-külföld 2,5 5,4 4,4 .. .. 
Összesen 100,0 100,0 100,0 .. .. 
 Észak-magyarországi községek 
Ugyanaz a község 43,2 40,6 .. .. .. 
Más község 47,4 48,5 .. .. .. 
Község város 8,1 10,3 .. ..  
Község-külföld 1,3 0,6 .. .. .. 
Összesen 100,0 100,0 .. .. .. 

 

 403



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomka Miklós–Harcsa István: A felekezeti viszonyok és a vallásgyakorlás 
néhány jellemzője 

A kérdés Budapesten is úgy merül fel, hogy a bevándorlás révén miként 
alakult a különböző felekezetűek utánpótlása. A felekezeten kívüliek alkotják 
az egyik szélső pólust. Közöttük csupán 17%-öt tesznek ki a bevándorlók. Ez 
alapján elmondható, hogy a felekezeten kívüliek köréből kerül ki a főváros 
leginkább „törzsökös” népessége. A másik szélső pólust az egyéb, többnyire 
kis felekezetekhez tartozók jelentik, akik körében a bevándorlók hányada 
kétharmad körüli. A kis felekezetekhez tartozók tehát zömében a 
bevándorlók közül kerülnek ki. A nagy történelmi felekezetekhez tartozók 
közbülső helyet foglalnak, bár közöttük is kimutathatók bizonyos 
különbségek. Így elsősorban azt lehet kiemelni, hogy a fővárosi reformátusok 
csoportjában (56%) – a római katolikusokhoz (47%) és az evangélikusokhoz 
(48%) viszonyítva – számottevően magasabb a bevándorlók hányada. E 
folyamat jelentőségét jól érzékelteti az a tény, hogy ha nem lett volna a 
fővárosba bevándorlás, akkor a fővároson belül a reformátusok hányada 17% 
lenne, azonban a bevándorlás révén ez 20%-ra emelkedett. A kis 
felekezetekhez tartozók részaránya a bevándorlás révén 2%ról 3%-ra 
növekedett. Ezzel szemben a felekezeten kívüliek aránya – az alacsony 
vándorlási utánpótlás következtében –7%-ról 4%-ra csökkent. A római 
katolikusok népességen belüli arányát a vándorlási folyamatok nem 
módosították (3., 4. sz. táblázat). 
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3. sz. táblázat 
 
A VÁNDORLÁS TÍPUSA FELEKEZETEK ÉS A TELEPÜLÉS TÍPUSA SZERINT (%) 
 
A vándorlás típusa A megkérdezett felekezeti hovatartozása  
Lakóhely, születési hely római 

katolikus 
református   evangélikus egyéb vallású felekezeten

kívüli 
   

   

ismeretlen összesen

Budapest
Budapest–Budapest        66,1 17,2 4,5 1,9 6,8 3,4 100,0
– más város 62,8 24,1 5,3 3,3    

        
 

2,5 2,1 100,0
– község 67,1
 

22,7 4,5 4,0 1,2 0,5
 

100,0
Megyeszékhely

Ugyanaz a város 64,5 18,4 7,0 1,0 7,2 2,0 100,0 
– más város        

        
  

66,1 19,9 3,6 3,0 6,1 1,4 100,0
– község 72,8
 

19,2 2,8 2,5 2,1 0,6
 

100,0
Egyéb város

Ugyanaz a város 62,1 25,4 4,0 1,3 6,0 1,3 100,0 
– más város        

        
 

63,8 22,3 5,7 2,2 4,4 1,5 100,0
– község 69,2
 

20,4 4,3 3,3 1,7 1,1
 

100,0
Község

Ugyanaz a község 70,6 22,1 2,9 2,2 1,6 0,6 100,0 
– más község 

 
71,0 19,9 4,0 3,3 1,2 0,5 100,0 

– város 65,8       21,8 6,3 1,6 2,4 2,0 100,0
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4. sz. táblázat 

A VÁNDORLÁS TÍPUSA FELEKEZETEK ÉS TELEPÜLÉSTÍPUS SZERINT A 

KERESŐK KÖRÉBEN (%) 
 
A vándorlás 
típusa A megkérdezett felekezeti hovatartozása 
Lakóhely, 
születési hely 

római 
katolikus református evangélikus 

egyéb 
vallású 

felekezeten 
kívüli összesen 

 Budapest 
Budapest–
Budapest 52,6 43,9 51,6 32,9 82,7 51,9 
Budapest–
város 17,2 21,2 20,8 19,0 10,4 17,9 
Budapest–
község 25,5 27,7 24,5 32,4 6,9 24,8 
Budapest–
külföld 4,7 7,2 3,1 15,7 – 5,4 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Megyeszékhely 
Ugyanaz a 
város 34,7 35,0 56,0 16,7 51,6 36,5 
Más város 27,3 29,0 21,9 39,1 33,4 27,9 
Város–község 34,7 32,3 19,5 38,5 13,7 32,3 
Város–külföld 3,4 3,7 2,7 5,7 1,3 3,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Egyéb város 
Ugyanaz a 
város 33,3 38,6 30,3 19,9 52,0 34,8 
Másváros 29,6 29,3 37,5 28,8 33,2 30,1 
Város–község 34,7 28,9 30,5 46,3 14,1 32,5 
Város–külföld 2,5 3,2 1,8 4,9 0,6 2,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Község      
Ugyanaz a 
község 38,3 39,7 28,5 31,0 39,8 38,0 
Más község 48,5 45,0 49,4 59,1 39,2 47,8 
Község–város 11,3 12,4 19,8 7,3 19,4 12,1 
Község–
külföld 1,9 2,9 2,3 2,5 1,6 2,1 
Összesen 100,0 100,0 1(10,0 100,0 100,0 100,0 
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II. A HÁZASOK (A FÉRJ ÉS A FELESÉG) FELEKEZETI HO-
VATARTOZÁSA 

 
A korábbi vizsgálatok alapján tényszerű ismereteink vannak a házassági 

mobilitás alakulásáról, azonban csak töredékes információink vannak arról, 
hogy a felekezeti hovatartozás szempontjából mi jellemzi a házasság-
kötéseket (3). Pedig az e téren tapasztalható tendenciák fontos támpontot 
adhatnak számos, az értékek és bizonyos tradíciók továbbélésével kapcso-
latos kérdés megválaszolásához. A mintanagyság korlátaiból adódóan a 
részletes elemzést alapvetően a római katolikus és a református feleke-
zetűekre kell szűkíteni, azonban bizonyos átfogó tendenciát ki lehet mutatni 
az evangélikusokra és a felekezeten kívüliekre vonatkozóan is. 

A római katolikusoknak több mint négyötöde ugyanezen felekezetből 
választ házastársat. A reformátusok körében a megfelelő érték csupán 54%, 
az evangélikusok esetében pedig 36%. E viszonylag nagyarányú különbség 
döntően két okra vezethető vissza: az egyik a felekezetek eltérő nagyságával 
kapcsolatos. A többségben levő római katolikusoknak eleve nagyobb esélye 
van arra, hogy ugyanezen felekezetűek közül válasszanak házastársat, mint a 
más felekezetűeknek. A különbségek kisebbik része viszont feltehetően azzal 
magyarázható, hogy a katolikusság felekezetmegtartó „képessége” nagyobb 
mint a protestánsok körében. Ez utóbbi feltételezést megerősítik azok a 
felekezetek szerinti eltérések, amelyeket a vallásgyakorlással, a 
kereszteléskori vallás megtartásával és a vallási élet számos jellemzőjével 
kapcsolatosan lehetett megfigyelni. Ha viszont elfogadjuk a felekezet 
nagyságának meghatározó szerepét, akkor magasnak kell tartanunk azt az 
értéket, hogy az egyéb vallásúak egyharmada szintén egyéb vallású 
házastársat választ. Ennek valószínű magyarázata a kis egyházak nagyobb 
belső kohéziója. 

Említésre méltó a felekezeten kívüliek csoportja is, miután körükben a 
homogám házasságok (ahol a férj és a feleség is felekezeten kívüli) aránya 
csupán egyharmad körüli (5. sz. táblázat). 
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5. sz. táblázat 
 
HÁZASOK A FÉRJ ÉS A FELESÉG FELEKEZETI HOVATARTOZÁSA 
SZERINT (%) 
 
 A feleség felekezeti hovatartozása  
A férj 
felekezeti 
hovatartozása 

római 
katolikus 

reformá-
tus 

evangé-
likus 

egyéb 
vallású 

feleke-
zeten 
kívüli ismeretlen összesen 

        
római 
katolikus 81,3 12,6 3,0 1,5 0,9 0,7 100,0 
református 39,2 53,7 3,1 1,9 1,3 0,8 100,0 
evangélikus 47,5 12,9 35,6 4,0 – – 100,0 
egyéb 36,7 23,3 – 36,7 3,3 – 100,0 
felekezeten 
kívüli 46,4 14,3 1,8 1,8 32,1 3,6 100,0 

 
 
Az itt bemutatott főbb tendenciák mögött jelentős különbségek húzódnak 

meg. Mindenekelőtt igen erőteljesek a településtípusok és a régiók közötti 
eltérések, amit a részletesebb elemzéseknél csak a római katolikusok és a 
reformátusok esetében tudunk kimutatni. Általános vonás, hogy a városokban 
és főleg Budapesten ritkább az azonos felekezethez tartozók házasságkötése, 
mint a falvakban. Ez a tendencia a reformátusok körében jóval erőteljesebben 
jelentkezik. Továbbá az is jellemző, hogy a falvakban élő és különböző 
felekezethez tartozók házasságkötési szokásai jóval közelebb állnak 
egymáshoz, mint a városiak körében. Mindez lapvetően azzal magyarázható, 
hogy a kisebb települések felekezetileg egyneműbbek, mint a nagyobbak, 
különösképpen pedig a kisebb települések világa jóval zártabb, ezért ott a 
tradícióknak és az öröklött értékeknek a továbbélése e téren is sokkal 
nagyobb szerepet játszik, mint a városokban (6. sz. táblázat). 
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6. sz. táblázat 
 
FELEKEZETILEG HOMOGÁM (FÉRJ2 ÉS A FELESÉG AZONOS 
FELEKEZETŰ) HÁZASSÁGOK ARÁNYA TELEPÜLÉSTÍPUSONKÉNT 
(%) 
 
 Felekezetileg homogám házasságok aránya 
Településtípus a római katolikusok a reformátusok 
 körében 
Budapest 73,5 33,1 
megyeszékhely 80,4 51,6 
egyéb város 80,5 56,0 
község 85,1 62,1 
 

 
A településtípusok közötti különbségek mértéke régiónként változó. Az 

Alföldön számottevően ritkább a római katolikusok egymás közötti há-
zasodása, mint a Dunántúlon. Még nagyobbak a régiók közötti eltérések a 
reformátusok esetében; így többek között az alföldi községekben a refor-
mátusoknak 71%-a, a dunántúli községekben viszont csupán 42%,a meg-
felelő érték. Ez is azt jelzi, hogy a felekezetileg homogám, illetve vegyes 
házasságok gyakoriságát alapvetően az határozza meg, hogy adott telepü-
lésen és térségen belül felekezetileg milyen összetételű a házasulandók köre. 
Megjegyzendő azonban, hogy a római katolikusok között ott is, az Alföldön 
is, a reformátusoknál magasabb a homogám házasságok aránya, ahol az 
utóbbiak vannak többségben, azaz ahol a potenciális házasfelek „piaca” a 
homogám katolikus házasságok ellen hat (7. sz. táblázat). 
 

                                                           
2 Az arányokat a férj felekezeti hovatartozása szerint számítottuk ki. 
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7. sz. táblázat 
 
FELEKEZETILEG HOMOGÁM HÁZASSÁGOK ARÁNYA 
RÉGIÓNKÉNT (%) 
 
Településtípus, régió Felekezetileg homogám házasságok aránya 
 a római katolikusok a reformátusok 
 körében 
város   
Alföld 74,7 63,6 
Dunántúl 84,5 30,4 
Észak 80,4 39,5 
Község   
Alföld 80,5 70,8 
Dunántúl 88,5 41,8 
Észak 86,6 58,4 

 
A térségi meghatározottság mellett azonban – mint említettük – más 

tényezők, így bizonyos kulturális különbségek is szerepet játszanak a há-
zasfelek felekezeti összetételének alakulásában. A korcsoportos adatokból 
(ahol a férj korcsoportját vettük alapul), kiderül, hogy a reformátusok kö-
rében – az idősebb generációkban – jóval gyakoribb az ugyanazon feleke-
zethez tartozók közötti házasságkötés, mint a fiatalabbak körében. Így pél-
dául a 30 év alatti házasok esetében mindössze 38%-ot tett ki azoknak az 
aránya, ahol mindkét fél református volt, a 60 év felettiek csoportjában vi-
szont 60%-ot. A fenti tendencia feltehetően azzal magyarázható, hogy a 
reformátusok fiatalabb nemzedékeiben számottevően meggyengült a fele-
kezethez való kötődés ereje, ami azt valószínűsíti, hogy a jövőben tovább 
csökkenhet a reformátusok részaránya (8. sz. táblázat). 
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8. sz. táblázat 
 
FELEKEZETILEG HOMOGÁM HÁZASSÁGOK ARÁNYA 
KORCSOPORTONKÉNT (%) 
 
 Felekezetileg homogám házasságok aránya 
Korcsoport a római katolikusok a reformátusok 
 körében 
   
30 év alatti 79,2 38,1 
30–39 éves 79,1 50,9 
40–49 éves 80,7 50,8 
50–59 éves 80,1 57,8 
60–x éves 84,5 60,2 

 
További érdekes összefüggést lehet megfigyelni, ha a házaspár felekezeti 

összetételét iskolai végzettség szerint vizsgáljuk. (Jelen esetben a férj iskolai 
végzettségét vettük alapul.) Minél magasabb a férj iskolai végzettsége (és feltehetően 
a feleségé is), annál kisebb annak a valószínűsége, hogy azonos felekezetűek kötnek 
házasságot. Ez az összefüggés a reformátusok körében jóval erőteljesebb, mint a 
katolikusok körében. A jelenség magyarázatául több tényező együttes hatását 
feltételezhetjük. A magasabb. iskolai végzettségre törekvés eleve a kevésbé 
tradicionális csoportokat jellemzi, ahol alighanem a felekezeti nyitottság is nagyobb. 
Megfordítva, a magasabb iskolai végzettség – a különféle értékek befogadása 
szempontjából – többnyire nyitottabbá teszi az embereket. Ez a tény kedvez a vegyes 
házasságok elterjedésének. Végül a magasabb iskolai végzettség megszerzése 
általában együtt jár a hagyományőrző, kibocsátó társadalmi csoporttól való eltávolo-
dással, a társadalmi kapcsolatrendszer megváltozásával, és olyan környezetbe 
kerüléssel, amelyben a felekezeti hovatartozásnak kisebb jelentőséget tulajdonítanak 
(9. sz. táblázat). Alapvetően hasonló összefüggéseket látunk, ha a jelenséget 
társadalmi csoportonként (a férj társadalmi csoportja szerint) vizsgáljuk. Igazán nagy 
különbségek a reformátusok körében mutatkoznak: a társadalmi hierarchia felső 
rétegeibe tartozók között sokkal gyakoribb a felekezetileg vegyes házasság, mint az 
alsó rétegekben (10. sz. táblázat). 
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9. sz. táblázat 
 
FELEKEZETILEG HOMOGÁM HÁZASSÁGOK ARÁNYA ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG SZERINT (%) 
 
A férj iskolai végzettsége Felekezetileg homogám házasságok aránya 
 a római katolikusok a reformátusok 
 körében 
   
8 általánosnál kevesebb 87,0 68,8 
8 általános 84,6 62,7 
Szakmunkásképző 
bizonyítvány 81,4 55,7 
érettségi 79,8 41,1 
felsőfokú végzettség 75,2 39,9 
 
 
 
10. sz. táblázat 
 
FELEKEZETILEG HOMOGÁM HÁZASSÁGOK ARÁNYA TÁRSADALMI 
CSOPORTONKÉNT (%) 
 
A férj iskolai végzettsége Felekezetileg homogám házasságok aránya 
 a római katolikusok a reformátusok 
 körében 
   
   
vezető 80,8 33,4 
értelmiségi 74,1 39,3 
egyéb szellemi 80,7 50,2 
szakmunkás 80,8 50,7 
betanított munkás 81,8 57,6 
segédmunkás 84,9 64,4 
mezőgazdasági fizikai 88,9 72,2 
ónálló iparos, kereskedő 77,5 49,0 
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III. A SZÜLŐK3 ÉS A MEGKÉRDEZETT HÁZASOK FELEKEZETI 

HOVATARTOZÁSA 

 
További fontos kérdés, hogy vajon a szülők felekezete befolyásolja-e a 

megkérdezett házasok felekezeti hovatartozását? Azaz, hogy a párválasztásban van-e 
valamilyen szerepe a szülői házban kapott vallási értékeknek, attitűdöknek. E jelenség 
vizsgálatára is alapvetően a felekezeti szempontból homogám, illetve vegyes 
házasságok elterjedtségét vesszük alapul. 

A felekezetileg homogám, illetve vegyes házasságok jelenlegi elterjedtségének 
értékelésénél figyelembe kell venni a múltbeli házasodási szokásokat is. Ismeretes, 
hogy a 40-es éveket megelőző időszakban viszonylag szigorú szokások alakultak ki 
abban a vonatkozásban, hogy a házasulók többsége az azonos felekezethez tartozók 
közül igyekezett házastársat választani. Ellenkező esetben a házasulandók komoly 
családi konfliktusokra számíthattak. Következésképpen – felekezeti szempontból – 
bizonyos fokú zártság jellemezte a társadalmat. 

E megállapítást jól alátámasztják a szülők, illetve a nagyszülők felekezeti 
hovatartozására vonatkozó adatok. A nagyszülők (apai és anyai nagyapa) és a szülők 
(apa és anya) generációban a tiszta római katolikus családok aránya 64% körüli, a 
tiszta protestánsoké 22% és a fennmaradó részt a különböző vegyes összetételű 
családok teszik ki. (Az ismeretlen eseteket a számítás során kihagytuk.) Két alapvető 
következtetés fogalmazható meg: 1. a korábbi generációkban viszonylag stabil volt a 
családok felekezetek szerinti összetétele, 2. a kapott arányok egyúttal nagyon 
hasonlítottak a népesség egészére – akkoriban – jellemző felekezeti arányokhoz (11. 
sz. táblázat). 
 

                                                           
3 A szülők felekezeti hovatartozásánál a férj szüleit vettük alapul. 
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11. sz. táblázat 
 
A NAGYSZÜLŐK, SZÜLŐK ÉS A HÁZASPÁR FELEKEZETI ÖSSZETÉTELE4 
(%) 
 
 A megkérdezett férj  
Felekezeti összetétel apai és anyai nagyapja szülei a házasfelek 
    
mindkettő római katolikus 63,6 64,3 55,9 
mindkettő protestáns 22,0 21,9 16,3 
férj római katolikus-feleség 
protestáns 3,4 3,8 10,1 
férfi protestáns-feleség 
római katolikus 8,4 5,5 10,2 
egyéb vegyes összetételű 2,6 4,5 7,5 
Összesen 100,0 100,0 100,0 
 

 
Ha a jelenlegi házasokat és szüleiket hasonlítjuk össze, akkor azt tapasztaljuk, 

hogy a jelenlegi házasok körében észrevehetően alacsonyabb a tisztán római 
katolikus, illetve református családok aránya és számottevően növekedett a vegyes 
házasságok hányada. Az utóbbi 3–4 évtizedben jelentősen mérséklődött a családok 
felekezeti szempontból való zártsága. A vegyes családok elterjedése, a felekezeti 
hovatartozástól függően jelentős különbségeket mutat. Ahol mindkét szülő (a férj 
szülei) római katolikus, ott a házastársak 82%-a ugyancsak rámai katolikus. Azokban 
az esetekben viszont, ahol mindkét szülő protestáns, ott a házastársaknak csak 63%-a 
lett tisztán protestáns. A protestánsok körében a felekezetileg tiszta családok hányada 
jóval erőteljesebben csökken, mint a római katolikusok körében. 

Sajátos vonás, hogy ahol az egyik szülő római katolikus és a másik protestáns, ott 
a jelenlegi vegyes házasságok aránya hasonló, függetlenül attól, hogy az apa volt 
római katolikus, vagy protestáns, illetve az anya. Ez arra utal, hogy sem az apa, sem 
az anya felekezete nem befolyásolja meghatározó módon és a másik felekezetnél 
erősebben a házasságra lépő gyermekeik párválasztását, vagy legalábbis a leendő 
házastárs felekezeti hovatartozását. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a római 
katolikus és protestáns szülők gyermekei fele részben élnek ugyancsak vegyes 
házasságban, ami azt mutatja, hogy ezekben az esetekben a felekezetek 
közötti zártság még inkább mérséklődik, bár számottevő mértékű az 
újratermelődés is. 

A vegyes házasságok továbbterjedése szempontjából különösen fontosak 
azok a családok, ahol a szülők között nem volt sem római katolikus, sem 
protestáns, hanem csak más felekezethez tartozó, vagy felekezeten kívüli. Az 

                                                           
4 Az ismeretlen esetek nélkül. 
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e családokból származók 72%-a jelenleg is olyan összetételű, amelyben a 
házas felek között nincs sem római katolikus, sem protestáns. Ám itt is 
előfordul a felekezetileg tiszta házasságok bizonyos mértékű újratermelődése, 
hiszen az e családokból származóknál 11%-ot tesz ki azok aránya, ahol a férj 
és a feleség is római katolikus és 7%-ot, ahol mindkettő protestáns (12. sz. 
táblázat). 

 415



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomka Miklós–Harcsa István: A felekezeti viszonyok és a vallásgyakorlás néhány jellemzője 
 
12. sz. táblázat 
 
A MEGKÉRDEZETT HÁZASOK ÉS A FÉRJ SZÜLEINEK FELEKEZETI HOVATARTOZÁSA (%) 
 
A férj szülei közül A megkérdezett házasok közül  
 mindkettő     
     

 
római

katolikus 
 református férj római

katolikus–
feleség 

protestáns 

férj protestáns–
feleség római 

katolikus 

egyéb vegyes 
összetételű 

ismeretlen összesen

mindkettő római 
katolikus 81,5       0,4 12,6 1,1 3,3 1,1 100,0
mindkettő protestáns        

       

        
        

1,1 63,2 0,8 29,7 4,7 0,6 100,0
apa római katolikus-
anya protestáns 30,7 19,5 17,4 25,4 5,6 1,4 100,0
apa protestáns-anya 
római katolikus 30,1 21,5 12,2 30,5 4,5 1,2 100,0 
egyéb vegyes 
összetételű 11,3 6,8 6,8 2,8 71,7 0,6 100,0
összesen 55,0 16,0 9,9 10,0 7,4 1,7 100,0
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A fenti általános tendenciák mögött erőteljes különbségek húzódnak meg. 

A különbségek érzékeltetésére a felekezetileg homogám házasságok arányát 
vettük alapul. Azt néztük, hogy miként alakul a homogám házasságok 
aránya, ahol mindkét szülő római katolikus és a házas gyermekük is tisztán 
római katolikus házasságban él, illetve ahol mindkét szülő protestáns és a 
házas gyermekük is tisztán protestáns házasságban él. E mérőszámok 
segítségével kimutatható, hogy mely tényezők befolyásolják leginkább a 
felekezetek szerinti zártságot. A továbbiakban – a felekezeti hovatartozáshoz 
hasonlóan – a térségi, települési, a korcsoportos és az iskolai végzettség 
szerinti jellemzőket vesszük számba. 

A tények e téren is alapvetően ugyanazokat az összefüggéseket jelzik, 
mint amit a megkérdezett házasok esetében lehetett kimutatni. Itt is jelentős 
különbségek vannak a falvakban és a városokban élők között, főleg a 
protestánsok körében. Budapesten, azokban a családokban, ahol mindkét 
szülő protestáns, ott a házasfelek között 45%-ot tesz ki azoknak az aránya, 
ahol a férj és a feleség is protestáns, a falvakban viszont 65% a megfelelő 
érték. A fővárosban a – felekezeti kötődés – családi átörökítése jóval gyen-
gébb, mint a falvakban, vagy akár a többi városban. 

A térségi jellemzők közül itt is azt lehet kiemelni, hogy a protestáns szü-
lők gyermekei sokkal nagyobb valószínűséggel kötnek tisztán protestáns 
házasságot az Alföldön, mint a Dunántúlon. (Az alföldi városokban a pro-
testáns szülők gyermekeinek 65%-a köt protestáns féllel házasságot, a du-
nántúli városokban 43% a megfelelő érték. A falvakban hasonló különbséget 
lehet kimutatni.) A fenti különbségek zöme abból fakad, hogy térségenként 
eltérő a protestánsok aránya és mivel a Dunántúlon viszonylag kevés a 
protestáns, ezért kevesebb az esély a családi hagyomány átörökítésére is. 

Korcsoportonként vizsgálva ugyancsak azt lehet megfigyelni, hogy minél 
idősebb generációt veszünk alapul, annál magasabb – főleg a protestánsok 
esetében – a felekezetileg azonos házasságok hányada. Végül az iskolai 
végzettség szerinti jellemzők egyértelműen azt jelzik, hogy minél magasabb 
iskolai végzettségű csoportot veszünk alapul, annál alacsonyabb körükben a 
felekezetileg homogám házasságban élők aránya. Az okok ebben az esetben 
döntően arra vezethetők vissza, hogy a magasabb iskolai végzettségűek 
csoportja részben nyitottabban kezeli a felekezetileg vegyes házasságot, 
részben azonban nagyobb is a „kényszer” a vegyes házasságok megkötésére, 
hiszen például, ha egy házasulandó hasonló felekezetű és felsőfokú vég-
zettségűvel kíván házasságot kötni, akkor számára a szóbajöhető partnerek 
száma jóval kisebb, mint egy alacsonyabb végzettségű személy esetében. Ezt 
a tényt egyfajta versenyhelyzetként is lehet értelmezni. A felsőfokú 
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végzettségű személynek döntenie kell, hogy párválasztásnál a másik fél vele 
azonos végzettségét, azonos felekezetét, mindkét kritériumot, vagy egyiket 
sem igényli. A gyakorlatban végeredményben e tényezők eredményeként a 
magasabb végzettségűek körében növekszik a vegyes házasságban élők, kö-
vetkezésképpen a vegyes kultúrájú családok hányada. 
 
IV. A SZÜLŐI CSALÁD HATÁSA A MEGKÉRDEZETTEK ISKOLAI 

VÉGZETTSÉGÉRE 
 
A különböző vizsgálatok alapján ismeretes, hogy a szülői családban 

meghonosodott értékek és magatartástípusok jelentős befolyással vannak a 
gyermekek iskoláztatására. E befolyásoló tényezők közül itt csupán egyet 
ragadunk ki, a szülők felekezeti összetételét. 

Az adatok alapján kimutatható, hogy azokban a családokban, ahol a 
szülők közül az egyik római katolikus és a másik protestáns, ott számotte-
vően kedvezőbben alakul az utódok (a megkérdezettek) iskolai végzettsége. 
Különösen szembetűnő ez a nők körében, ahol a vegyes házasságból 
születettek csoportjában a felsőfokú végzettségűek aránya 9%, az érettsé-
gizetteké 29–34% közötti. Ezzel szemben a tisztán római katolikus, illetve 
protestáns családokból származók esetében a fenti arányszámok 7, illetve 21–
23% körül alakulnak (13. sz. táblázat). Mindez arra utal, hogy ugyanazon 
családokban, ahol erősebb az ösztönzés a gyermekek továbbtaníttatására 
gyengébb a felekezeti egyneműséghez való ragaszkodás. Feltehetően ez a 
kevésbé tradicionális, vagy megfordítva a modernebb családok jellemzője. 
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13. sz. táblázat 
 
A SZÜLŐK FELEKEZETI HOVATARTOZÁSA ÉS A MEGKÉRDEZETTEK 
ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (%) 
 
 A megkérdezettek iskolai végzettsége  
a szülők felekezeti 
hovatartozása 

0–7 
osztály 

8 
általános

szakmunkás 
bizonyítvány

érettségi felsőfokú 
végzetség

összesen 

Férfi 
mindkettő katolikus 10,1 16,4 44,4 19,7 9,5 100,0 
mindkettő protestáns 14,0 17,6 43,9 16,5 8,0 100,0 
apa római katolikus-
anya protestáns 7,5 24,9 37,3 20,5 9,8 100,0 
apa protestáns-anya 
római katolikus 6,9 20,0 38,7 23,1 11,3 100,0 
egyéb vegyes 
összetételű 10,6 25,3 36,0 18,8 9,3 100,0 

Nő 
mindkettő katolikus 21,8 27,9 20,0 23,4 6,8 100,0 
mindkettő protestáns 26,9 26,1 19,2 21,0 6,8 100,0 
apa római katolikus-
anya protestáns 10,8 25,6 21,5 33,5 8,7 100,0 
apa protestáns-anya 
római katolikus 13,8 28,9 19,8 28,8 8,6 100,0 
vegyes 17,8 30,4 18,1 27,7 6,1 100,0 

Együtt 
mindkettő katolikus 16,,4 22,6 31,2 21,7 8,1 100,0 
mindkettő protestáns 20,9 22,2 30,7 18,9 7,3 100,0 
apa római katolikus-
anya protestáns 9,4 2_5,3 28,1 28,0 9,2 100,0 
apa protestáns-anya 
római katolikus 10,6 24,8 28,6 26,1 9,9 100,0 
vegyes 14,4 27,9 26,6 23,5 7,6 100,0 
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Sajátos módon ez a teljesítményre való ösztönzés inkább a falvakban élőkre 
jellemző és ott is elsősorban a nők körében figyelhető meg (14. sz. táblázat). 
 
14. sz. táblázat 
 
A SZÜLŐK FELEKEZETI HOVATARTOZÁSA ÉS A MEGKÉRDEZETT 
ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (%) 
KÖZSÉGEK 

 
 A megkérdezettek iskolai végzettsége  
a szülők felekezeti 
hovatartozása 

0–7 osztály 8 
általános

szakmunkás 
bizonyítvány 

érettségi felsőfokú 
végzettség

összesen 

 Férfi 
mindkettő római 
katolikus 15,9 20,1 48,0 13,0 3,0 100,0 
mindkettő 
protestáns 18,3 21,1 46,5 10,3 3,8 100,0 
apa római 
katolikus-anya 
protestáns 14,4 25,2 43,7 11,9 4,8 100,0 
apa protestáns-
anya római 
katolikus 8,6 23,2 47,4 15,9 4,8 100,0 
egyéb vegyes 
összetételű 13,6 27,0 42,7 12,3 4,4 100,0 
 Nő 
mindkettő római 
katolikus 31,1 33,6 17,3 14,9 3,1 100,0 
mindkettő 
protestáns 36,4 32,0 16,2 12,7 2,7 100,0 
apa római 
katolikus anya 
protestáns 17,9 35,6 21,7 20,9 3,8 100,0 
apa protestáns-
anya római 
katolikus 21,3 37,5 17,8 18,9 4,5 100,0 
egyéb vegyes 
összetételű 29,1 38,9 16,4 12,8 2,8 100,0 
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További érdekes tendenciát lehet felfedezni, ha korcsoportonként vizs-
gáljuk a fenti jelenséget. A tények azt mutatják, hogy a fiatalabb – 30 év 
alatti – generációban nem figyelhető meg a fenti összefüggés, a 30–39 évesek 
körében már észrevehető, hogy a felekezetileg vegyes családból származók 
iskolai végzettsége kedvezőbb, majd ez a tendencia a 40–49 évesek 
csoportjában tovább erősödik. Érdekes módon az 50–59 évesek körében már 
kisebbek a különbségek, azonban a 60 év felettiek csoportjában ismét a 
felekezetileg vegyes családból származók kedvezőbb iskolai végzettsége 
figyelhető meg (15. sz. táblázat). Előbbi adataink szerint a fiatalabb gene-
rációk házasságaiban alacsonyabb az azonos felekezetűek aránya, mint az 
idősebb generációkban. Ez úgy is értelmezhető, hogy a homogám házasság 
normája a fiatalabb évjáratokban gyengül, a norma betartása, vagy be nem 
tartása a korábbinál kevésbé fejezi ki a tradícióhoz kötődést, illetve a mo-
dernséget. Feltehetően ennek tudható be, hogy az azonos felekezetűek há-
zasságaiból és a különböző felekezetűek házasságaiból származó fiatalok 
iskolai végzettsége sem különbözik érdemben egymástól. 
 
15. sz. táblázat 
 
AZ ÉRETTSÉGIZETTEK ÉS A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK 
ARÁNYA A SZÜLŐK FELEKEZETI HOVATARTOZÁSA SZERINT, 
KORCSOPORTONKÉNT (%) 
 
A szülők felekezeti hovatartozása A megkérdezett 
 érettségizett felsőfokú végzettségű 
   
 14–29 éves 
mindkettő római katolikus 25,0 5,1 
mindkettő protestáns 24,2 5,5 
apa római katolikus-anya 
protestáns 22,4 3,9 
apa protestáns-anya római 
katolikus 25,6 5,2 
 30–39 éves 
mindkettő római katolikus 30,1 11,5 
mindkettő protestáns 26,4 10,7 
apa római katolikus-anya 
protestáns 37,2 13,4 
apa protestáns-anya római 
katolikus 34,7 11,9 
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AZ ÉRETTSÉGIZETTEK ÉS A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK ARÁNYA A 
SZÜLŐK FELEKEZETI HOVATARTOZÁSA SZERINT, 
KORCSOPORTONKÉNT (%) 
 
 

15. sz. táblázat folytatása 
A szülők felekezeti hovatartozása A megkérdezett 
 érettségizett felsőfokú végzettségű 
 40–49 éves 
mindkettő római katolikus 29,2 12,4 
mindkettő protestáns 26,4 10,4 
apa római katolikus-anya protestáns 36,0 16,7 
apa protestáns-anya római katolikus 37,8 17,0 
 50–59 éves 
mindkettő rámai katolikus 19,4 8,2 
mindkettő protestáns 17,6 6,9 
apa római katolikus-anya protestáns 30,9 13,8 
apa protestáns-anya római katolikus 22,9 7,6 
 60–x éves 
mindkettő római katolikus 9,2 5,4 
mindkettő protestáns 7,3 5,3 
apa római katolikus-anya protestáns 22,7 7,3 
apa protestáns-anya római katolikus 12,6 12,0 
 
 
 
V. A VALLÁSGYAKORLÁS ÉS A TÁRSADALMI MOBILITÁS 
 
 

A társadalmi mobilitás – a réteghelyzet megváltoztatása mellett – számottevően 
módosítja az érdekelt népességcsoport magatartásmintáit és értékeit is. A különböző 
magatartásminták között jelentős a szerepe a vallásgyakorlásnak. A vizsgálat során 
arra kerestük a választ, hogy vajon a nemzedékek közötti mobilitás miként 
befolyásolja a különböző mobil, illetve nem mobil népességcsoportok 
vallásgyakorlását. A kérdésfeltevésre adott válasz azért is érdekes, mert ismeretes, 
hogy – a vallásgyakorlást illetően – igen jelentős különbségek alakultak ki a 
szellemi, azon belül is a vezető értelmiségi, valamint a különböző munkás, 
illetve paraszti csoportba tartozók között. Általános vonás, hogy a szellemi 
foglalkozású csoportokban magasabb a nem hívők és az ateisták hányada, 
mint a fizikai foglalkozású csoportokban. 

A mobilitási folyamatok szempontjából a kérdés úgy merül fel, hogy va-
jon a szellemi foglalkozású csoportokba bekerülő, tehát a réteghelyzetüket 
megváltoztató munkás- és parasztszármazásúak – a vallásgyakorlást tekintve 
– milyen magatartásmintát vesznek fel az új helyzetben: megtartják-e a 
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kibocsátó rétegre jellemző normákat, vagy inkább felveszik a befogadó ré-
tegét? 

(A különböző rétegből származók jelenlegi társadalmi csoportját és 
vallásgyakorlását a kilépési mobilitás oldaláról vizsgáljuk.) 
 
 
Vezetők, értelmiségiek 

 
 
A vezető és értelmiségi apák gyermekeinek kilépési mobilitását és val-

lásgyakorlását tekintve számos sajátos vonást lehet kiemelni. Így többek 
között az értelmiségi csoportba kerülők – az értelmiségi réteg mintáit elfo-
gadva – jóval nagyobb arányban élnek rendszeres vallási életet az egyházon 
keresztül, mint a más csoportba kerülők (4). Egyébként ez a vonás nem 
csupán a vezető értelmiségi rétegből származókra igaz, hanem a más társa-
dalmi csoportból származókra is. Ugyanakkor az értelmiségi rétegbe kerülők 
körében az is tény, hogy itt a legmagasabb a nem hívővé, illetve ateistává 
válók aránya. A vallásgyakorlás szempontjából az értelmiség alkotja a 
leginkább heterogén réteget, a két szélső pólus, a vallásgyakorlás kultúráját 
átvevők, illetve az ezt elutasítók az értelmiség körében jelennek meg a 
legmarkánsabban (5) (16. sz. táblázat). 

A vezető és értelmiségi apától származók körében a másik legjellemzőbb 
tendencia az, hogy az e rétegből kilépők közül azok szakítottak a val-
lásgyakorlás hagyományos formáival és váltak nem hívővé és ateistává, akik 
legtávolabb kerültek a szülői rétegtől. Így például, ha a vezető apa gyermeke 
értelmiségi lett, akkor az e csoportba tartozóknak 19%-a él az egyház 
előforrásai szerint rendszeres vallási életet, ha a munkásság közé került, ak-
kor csak 8%-a. Az értelmiségi apától származók körében pedig 15, illetve 5% 
a megfelelő érték. A másik oldalon viszont, ha a nem hívővé, ateistává 
válókat vesszük alapul, akkor kiderül, hogy az értelmiségi rétegben maradók 
körében 27%-ot tesz ki a nem hívők és ateisták aránya, a szakmunkás 
csoportba kilépők körében viszont 46%-ot. 
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16. sz. táblázat 
 
VALLÁSGYAKORLÁS A MEGKÉRDEZETT KERESŐK ÉS AZ APA TÁRSADALMI CSOPORTJA SZERINT (%) 
 
     A vallásgyakorlás módja
A megkérdezett kereső 
társadalmi csoportja 
 

egyházon belül a maga 
módján 

nem gyakorolja ismeretlen összesen 

rendszeresen      ritkán  de hívő ateista, nem
hívő 

 Az apa társadalmi csoportja:  
vezető 

 

Értelmiségi        19,1 14,9 6,3 21,6 37,0 1,1 100,0
egyéb szellemi        

       

   

10,6 20,6 10,0 27,6 28,2 3,0 100,0
szak-, betanított és 
segédmunkás 

8,0 20,9 6,2 27,4 34,9 2,6 100,0

értelmiségi
vezető       13,3 10,3 5.2 38,8 28,9 3,5 100,0
értelmiségi        

        
        

14,6 23,5 7,6 23,2 27,1 3,9 100,0
egyéb szellemi 15,4 15,0 4,0 24,5 34,6 6,5 100,0
szakmunkás 5,1 12,2 7,4 27,1 45,9 2,3 100,0
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VALLÁSGYAKORLÁS A MEGKÉRDEZETT KERESŐK ÉS AZ APA TÁRSADALMI CSOPORTJA SZERINT (%) 
 

16. sz. táblázat folytatása 
 

A vallásgyakorlás módja
A megkérdezett kereső 
társadalmi csoportja 
 

egyházon belül a maga módján nem gyakorolja   

      

    

ismeretlen összesen

rendszeresen ritkán  de hívő ateista, nem
hívő 

egyéb szellemi
vezető      5,5 13,2 4,4 27,5 47,5 1,8 100,0
értelmiségi       

       
       

       
       

  

18,5 16,8 6,3 22,8 29,3 6,2 100,0
egyéb szellemi 11,3 13,5 7,1 31,7 32,9 3,5 100,0
szakmunkás 9,0 16,3 6,6 28,9 33,5 5,7 100,0
betanított munkás 7,9 12,9 15,1 29,8 29,8 4,6 100,0 
segédmunkás 12,2 18,4 8,8 40,9 14,0 5,6 100,0
önálló iparos, kereskedő 8,9 12,7 10,8 29,2 37,0 1,3

 
100,0

szakmunkás
vezető      10,6 14,9 5,9 18,7 42,5 7,5 100,0
értelmiségi       

       
       

  
       

       

10,7 13,3 7,4 25,7 35,6 7,2 100,0
egyéb szellemi 7,9 16,8 7,4 34,4 29,4 4,1 100,0
szakmunkás 6,1 16,4 8,7 31,5 33,3 4,0 100,0
betanított munkás 9,3 17,3 10,3 32,4 27,7 2,9 100,0 
segédmunkás 9,0 20,0 11,8 29,9 27,1 2,1 100,0
mezőgazdasági fizikai 9,8 24,9 6,2 35,9 19,1 4,0 100,0
önálló iparos, kereskedő 3,7 17,5 6,0 33,8 33,7 5,3 100,0
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VALLÁSGYAKORLÁS A MEGKÉRDEZETT KERESŐK ÉS AZ APA TÁRSADALMI CSOPORTJA SZERINT (%) 

16. sz. táblázat folytatása 
 

 
     A vallásgyakorlás módja
A megkérdezett kereső 
társadalmi csoportja 
 

egyházon belül a maga 
módján 

 

nem gyakorolja ismeretlen összesen 

rendszeresen     

   

ritkán  de hívő ateista, nem
hívő 

betanított munkás
értelmiségi    9,5 11,0 9,2 22,6 38,9 8,8 100,0
egyéb szellemi 10,4 21,3 6,5 32,2 26,0 3,7 100,0 
szakmunkás   

   

        

6,8 20,7 10,4 33;6 25,2 3,4 100,0
betanított munkás 9,4 21,0 10,7 35,1 21,1 2,7 100,0 
segédmunkás 8,2 22,6 10,3 33,7 21,7 3,6 100,0
mezőgazdasági fizikai 18,6 22,2 10,2 28,1 17,5 3,4 100,0 
önálló iparos, kereskedő 11,8 24,2 5,2 29,2 24,6 5,0 100,0
 segédmunkás 
egyéb szellemi 8,9 18,8 8,8 30,3 28,9 4,4 100,0 
szakmunkás   

   

7,2 19,3 10,8 38,0 23,0 1,7 100,0
betanított munkás 8,9 20,7 9,3 38,1 19,0 4,0 100,0 
segédmunkás 11,2 21,6 10,7 32,5 19,7 4,3 100,0
mezőgazdasági fizikai 15,5 22,2 7,7 38,2 13,1 3,3 100,0 
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VALLÁSGYAKORLÁS A MEGKÉRDEZETT KERESŐK ÉS AZ APA TÁRSADALMI CSOPORTJA SZERINT (%) 
 

16. sz. táblázat folytatása 
  A vallásgyakorlás módja

A megkérdezett kereső társadalmi 
csoportja 

egyházon belül a maga 
módján 

nem gyakorolja  összesen 

       

       

rendszeresen ritkán de hívő ateista, nem
hívő 

 

ismeretlen

mezőgazdasági fizikai 
 

 
értelmiségi 14,7 13,2 9,5 27,4 33,3 2,0 100,0
egyéb szellemi 11,2 22,2 9,5 31,7 22,6 2,8 100,0 
szakmunkás 9,0 22,9 10,2 34,2 20,0 3,6 100,0
betanított munkás 13,1 25,6 10,6 33,1 14,9 2,6 100,0
segédmunkás 14,8 21,7 13,2 33,5 13,9 2,9 100,0
mezőgazdasági fizikai 15,5 31,4 12,0 26,8 12,1 2,2 100,0
önálló iparos, kereskedő 13,7 25,5 8,4 24,9 21,7 5,8 100,0

mezőgazdasági önálló 
 

 
értelmiségi 18,8 17,3 18,5 20,9 20,9 3,6 100,0
egyéb szellemi 21,8 22,5 10,1 31,3 10,8 3,5 100,0
szakmunkás 17,2 27,2 12,6 30,0 10,4 2,6 100,0
betanított munkás 22,2 31,6 14,5 23,0 8,1 0,5 100,0
segédmunkás 23,5 28,8 14,4 25,2 6,1 2,0 100,0
mezőgazdasági fizikai 34,4 29,1 14,5 17,0 4,0 0,9 100,0
önálló iparos, kereskedő 19,9 33,9 10,1 20,9 15,2 – 100,0
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16. sz. táblázat folytatása 
    A vallásgyakorlás módja 

A megkérdezett kereső társadalmi csoportja egyházon belül a maga 
módján 

nem gyakorolja ismeretlen összesen 

rendszeresen ritkán de hívő ateista,
nem hívő 

 Önálló iparos, kereskedő
  

  
      

        
        

        
       

        

értelmiségi 14,1 17,5 8,2 27,1 24,9 8,1 100,0
egyéb szellemi 14,5 22,7 9,3 27,7 21,0 4,8 100,0
szakmunkás 8,7 25,4 10,4 28,9 22,8 3,7 100,0
betanított munkás

 
14,9 20,5 10,6 31,2 20,9 2,0 100,0

segédmunkás 21,8 22,1 13,1 29,5 11,8 1,6 100,0
önálló iparos, kereskedő 15,9 22,4 16,1 28,8 14,0 2,8 100,0
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A fentiek alapján megkockáztatható az a megállapítás, hogy az értelmi-

ségi rétegből való kihullás megváltoztatja az érintettek egy jelentős részének 
vallással kapcsolatos magatartását. Feltehető, hogy a rétegváltás egyesekben 
oly mértékű frusztrációt eredményez, amely egyrészt eltávolítja őket a 
kibocsátó réteg mintáitól, másrészt a befogadó réteg mintáinak elfogadását is 
megnehezíti. Alternatív feltételezés lehet, hogy az értelmiségi rétegből 
kihulló, lefelé mobil csoport mindenek előtt az 1948–1989 közötti, hivatalos 
ideológiája szerint ateista rendszer első generációs értelmiségéből származik, 
amelynek tagjai átlagon felül nem hívők vagy ateisták. Ebben az esetben a 
nem hívők és ateisták nagy aránya éppenséggel bizonyos öröklött 
csoportnormák őrzését és hangsúlyozását mutatja – az ebből a csoportból 
kilépők körében is. 
 
Munkáscsoportok 

 
A különböző munkáscsoportba tartozók esetében is – a mobilitás jelle-

gétől függően – igen eltérő magatartástípusok alakultak ki a vallásgyakorlás 
terén. Az egyik típust azok alkotják, akik a szellemi foglalkozású cso-
portokba kerültek, közöttük az átlagosnál számottevően alacsonyabb azoknak 
az aránya, akik az egyház keretén belül gyakorolják vallásukat és magasabb 
azoké, akik nem hívők és ateisták lettek. Az ő esetükben elmondható, hogy 
többnyire átvették a befogadó rétegek magatartásmintáit, az értelmiségbe 
bejutók azonban bizonyos fokig kivételt képeznek, miután az új mintákhoz 
való alkalmazkodás csak az egyik póluson, nevezetesen a nem hívő és ateista 
gyakorlat elfogadásánál jelenik meg, míg az egyházon keresztül való 
rendszeres vallásgyakorlás – arányait tekintve – elmarad a befogadó réteg 
jellemzőitől. Kérdés, hogy ebben mekkora szerepe van egy adott korszak 
átmeneti – hivatalos – vallási (pontosabban: vallásellenes) elvárásainak? 

A másik típust azok alkotják, akik a munkáscsoportokban maradtak. 
Rájuk alapvetően az a jellemző, hogy a szakmunkások körében némileg több 
a nem hívő és ateista és kevesebb az egyház normái szerinti vallásgyakorló, 
minta betanított és segédmunkások között, egészében véve tehát a munkásság 
körében szokásos értékeket követik. 

Végül a harmadik típust a mezőgazdasági fizikai csoportokba kilépők 
körében figyelhetjük meg. Közülük, a másik két típushoz viszonyítva, sokkal 
kevesebben lesznek nem hívők és ateisták, továbbá közöttük – főleg a 
betanított és segédmunkás származásúak esetében – jóval gyakoribb az 
egyházon keresztül való vallásgyakorlás. E típus kapcsán is elmondható, 
hogy a vallási életüket tekintve nagymértékben közeledtek a befogadó ré-
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tegben uralkodó mintához. Persze itt is megkérdezhető, hogy most a me-
zőgazdasági fizikai csoportba kilépők szülei (apja) nem elsőgenerációs 
munkások) voltlak)-e. Ebben az esetben ugyanis inkább egy korábbi cso-
portnormához való, a 2. generációváltással történő visszatérésről, és nem 
egyszerűen egy új környezethez való alkalmazkodásról kell beszélni. 
 
Mezőgazdasági fizikai csoportok 

 
A mezőgazdasági fizikai származásúak vallásgyakorlásában is megfi-

gyelhető a befogadó réteghez igazodó magatartás. Az értelmiségi rétegbe 
lépők között egyrészt – az értelmiségre jellemző módon – viszonylag gyakori 
az egyházon keresztüli rendszeres vallási élet. Másrészt azonban ezzel 
párhuzamosan erőteljesen megnövekszik a nem hivők és ateisták hányada. 
Ugyanilyen módon a munkáscsoportba kerülők is felveszik a befogadó cso-
port mintáit. A származási rétegben maradók pedig tovább követik a szülői 
családban elsajátított magatartásmintákat. 

A különböző mintákat követők arányát tekintve azonban erőteljes kü-
lönbségek fedezhetők fel a mezőgazdasági munkás, illetve a mezőgazdasági 
önálló apától származók között. Különösen nagyok a különbségek az ér-
telmiségbe lépők, illetve a paraszti rétegben maradók között. Az értelmiségbe 
belépőket alapul véve kimutatható, hogy a mezőgazdasági munkás apától 
származóknak 33%-a lesz nem hívő és ateista, a mezőgazdasági önálló apától 
származóknak csak 21%-a. A paraszti rétegben maradók esetében a fenti 
arányszámok 12, illetve 4%-ot tesznek ki. Ugyancsak a paraszti réteghez 
tartozókat alapul véve, a mezőgazdasági munkás apák utódainak 16%-a 
gyakorolja vallását az egyházon keresztül rendszeresen, az önálló apától 
származóknak viszont 34%-a. Mindezek arra engednek következtetni, hogy a 
hagyományos vallási értékek követése az önálló parasztok leszármazottainál 
mutatkozik meg a legerőteljesebben, ők alkotják az egyházak legszilárdabb 
bázisát. 
 
Önálló iparosok, kereskedők 

 
A jelenlegi önálló iparosok és kereskedők vallásgyakorlása a szakmun-

kásokéhoz áll a legközelebb, azonban ha a szakmunkás, illetve az önálló 
iparos, kereskedő származásúakat vetjük egybe, akkor már jelentős kü-
lönbségeket lehet kimutatni. A szakmunkás apától származóknak 8%-a él az 
egyház normái szerinti rendszeres vallási életet, az önálló iparos, kereskedő 
apától származóknak 14%-a, a nem hivők és ateisták aránya pedig 31, illetve 
21% körül alakul. Mindez arra utal, hogy a polgári származású rétegekben 
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számottevően gyakoribb a hagyományos vallási értékek követése, mint a 
szakmunkásságból származók esetében. 

További jellemző, hogy az önálló iparos és kereskedő rétegből kilépők 
vallásgyakorlását a mobilitási folyamatok csak viszonylag kisebb mértékben 
befolyásolták. A szülői család mintáinak a követése – kevés kivételtől 
eltekintve – az e rétegből származók esetében mutatja a legnagyobb stabi-
litást. 
 
VI. TÉRSÉGI KÜLÖNBSÉGEK A VALLÁSGYAKORLÁSBAN 

 
Tény, hogy a vallásgyakorlás jellege felekezetenként változó, hogy az 

egyes felekezetek részaránya térségenként ugyancsak eltérő. Ebből adódóan 
feltételezni lehetett, hogy a vallásgyakorlás jellegében is jelentősek a térségi 
különbségek. Az adatok arra utaltak, hogy a protestáns és azon belül is 
református felekezethez tartozók körében – a római katolikusokhoz 
viszonyítva – jóval alacsonyabb az egyház előírását követők hányada és ezzel 
szemben közöttük számottevően gyakrabban fordulnak elő olyanok, akik 
időközben nem hívővé és ateistává váltak. 

Ismeretes továbbá, hogy az Alföldön a protestáns népesség részaránya 
jóval magasabb, mint az ország más régióiban, következésképpen feltéte-
lezhető volt, hogy az Alföldön az egyházon keresztül való vallásgyakorlás 
sokkal kevésbé intenzív, mint a Dunántúlon, vagy az északi régióban. A té-
nyek megerősítették ezt a feltételezést. Az egyházon keresztül rendszeresen 
vallásgyakorlók aránya a Dunántúlon és az északi régióban 15–17%, az 
Alföldön csupán 10% körül alakult (17. sz. táblázat). 

E globális tendencián belül is érdemes azonban néhány társadalmi cso-
portra vonatkozó jellemzőt kiemelni. Az egyik a vezetők és értelmiségiek 
csoportja, amelyeket többnyire – a vallásgyakorlás szempontjából is – min-
taadónak szoktak tekinteni. Mindkét csoport esetében megfigyelhető, hogy az 
Alföldön sokkal alacsonyabb az egyházi előírásokat követők aránya, mint a 
másik két régióban. Még nagyobbak a különbségek a szakmunkások körében, 
ahol az Alföldön élők körében csupán feleakkora az egyház előírásait 
rendszeresen betartók aránya, mint a másik két régióban. 

Végezetül – e tendenciával egyezően ugyan, ám – a kapott arányokat 
tekintve némileg meglepő mértékű különbségek jelentkeznek a mezőgaz-
dasági fizikaiak csoportjában. Az Alföldön élők körében mindössze 16%ot 
tesz ki az egyházi keretek között rendszeres vallásgyakorlók aránya, a 
Dunántúlon 28%, az északi régióban 40% a megfelelő arányszám (17. sz. 
táblázat). 
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A kapott adatok alapján bizonyos fokig árnyaltabb kép alakítható ki a 
paraszti rétegek vallásgyakorlásáról is, mert ugyan igaz az a megállapítás, 
hogy a hagyományos vallási értékeket a paraszti rétegek képviselik a leg-
erőteljesebben, azonban érdekes módon a leginkább agrárjellegű Alföldön 
mutatható ki a legkevésbé. Az okok feltehetően sokrétűek, így többek között 
jelentős szerepet játszik ebben a térségben a protestantizmus túlsúlya, és 
feltételezhető, hogy szerepe van az agrárjelleghez kapcsolódó kedvezőt-
lenebb életkörülményeknek is. Bár ennek némiképp ellentmond az északi 
régióban élő parasztság nagyobb mérvű vallásossága, ahol a mezőgazdasági 
termelés feltételei közismerten rosszak. Ezt persze néhány évtizeden ke-
resztül bizonyos fokig kompenzálta a térségben felfuttatott iparosítási 
program, amely kitörési lehetőséget nyújtott a paraszti rétegek számára is. 

A pontosabb magyarázathoz további részletes vizsgálatokra lenne szük-
ség, azonban a kapott adatok ebben a formában számottevő adalékkal szol-
gálnak más jelenségek értelmezéséhez is. Így például az 1994. évi parlamenti 
választások eredményei olyan térségi sajátosságokat mutatnak, amelyek 
bizonyos fokig egybevethetők a vallásgyakorlás terén megfigyelt jel-
lemzőkkel. 
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17. sz. táblázat 
 
A KÜLÖNBÖZŐ RÉTEGEKHEZ TARTOZÓ KERESŐK VALLÁSGYAKORLÁSA RÉGIÓK SZERINT (%) 
 
 A vallásgyakorlás módja  
A megkérdezett kereső 
társadalmi csoportja 
 

egyházon belül a maga 
módján 

nem gyakorolja ismeretlen összesen 

rendszeresen      

        

ritkán  de hívő ateista,
nem hívő 

Alföld
 vezető 7,5 11,5 7,7 26,0 40,1 7,3 100,0

értelmiségi 10,3 14,3 6,9 25,8 33,7 8,9 100,0
egyéb szellemi 9,7 18,3 9,1 32,7 25,9 4,4 100,0
szakmunkás 5,7 17,8 10,2 32,3 29,2 4,8 100,0
betanított munkás 9,8 21,7 12,1 31,7 20,6 4,1 100,0
segédmunkás 12,0 23,6 30,8 16,1 4,8 100,0
mezőgazdasági fizikai 16,4 27,9 14,8 24,5 13,9 2,5 100,0
önálló iparos, kereskedő

 
8,1 18,9 10,3 32,4 26,2 4,2 100,0

Összesen 9,9 20,7 11,0 30,4 23,4 4,6 100,0

   
       

        
      

      
      

  12,7     
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A KÜLÖNBÖZŐ RÉTEGEKHEZ TARTOZÓ KERESŐK VALLÁSGYAKORLÁSA RÉGIÓK SZERINT (%) 

17. sz. táblázat folytatása 
     A vallásgyakorlás módja

A megkérdezett kereső társadalmi csoportja egyházon belül a maga 
módján 

 

nem gyakorolja ismeretlen összesen

    
 

rendszeresen ritkán de hívő   ateista, nem hívő
  Dunántúl

vezető       
        

        

        

        
  

       

        

        

    
        

12,7 11,2 29,57,8 31,9 6,9 100,0
értelmiségi 15,7 17,9 11,6 22,1 26,9 5,7 100,0
egyéb szellemi 15,2 23,5 8,5 28,3 20,7 3,8 100,0 
szakmunkás 10,9 25,4 8,9 32,3 19,7 2,7 100,0
betanított munkás 13,7 26,0 10,6 33,2 15,0 1,6 100,0 
segédmunkás 18,1 23,9 10,1 33,5 13,5 1,0 100,0
mezőgazdasági fizikai 28,1 28,1 10,9 23,4 8,3 1,2 100,0 
önálló iparos, kereskedd 12,4 27,5 7,1 28,9 21,5 2,6 100,0 
Összesen 15,1 24,6 9,5 29,8 18,2 2,8 100,0

Észak-Magyarország
 

 
értelmiségi 13,1 14,2 8,7 20,3 39,0 4,6 100,0
egyéb szellemi 15,1 21,1 6,7 25,3 28,0 3,8 100,0 
szakmunkás 11,2 22,8 10,0 27,4 23,7 4,9 100,0
betanított munkás 20,5 24,3 12,6 28,6 11,4 2,5 100,0 
segédmunkás 18,1 27,5 10,6 26,7 14,7 2,3 100,0
mezőgazdasági fizikai 40,1 26,0 9,6 19,5 2,7 2,1 100,0 
önálló iparos, kereskedő 13,4 23,1 6,2 28,5 25,7 3,0 100,0
Összesen 17,1 23,1 9,6 26,1 20,4 3,6 100,0
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