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1. Elméleti bevezetı 
1.1. Az ember, mint istenkeresı lény 
Napjainkban kevesen mondják magukról, hogy vallásosak. "De ez a vallástalan 

ember a homo religiosus-ból keletkezett.(...) Más szavakkal, a profán ember, akár akarja, 
akár nem, még mindig ırzi magában a vallásos ember viselkedésének nyomait, csakhogy 
ezek a nyomok meg vannak fosztva vallási jelentésüktıl."- jelenti ki Mircea Eliade.1 

Az emberiség hosszú történelmében egyetlen olyan kultúrát sem találunk, 
amelyben ne volnának megfigyelhetık a vallás nyomai. Az ember eredendıen vallásos 
lény – homo religiosus.2 

Ezen érvelések tanulmányozása eredményéképp ráébredünk: habár a modern 
ember kissé kényelmetlenül érzi magát a szentség nem egy megnyilvánulásmódjával 
szemben, nem szőnik meg ún. hierophániák3  után kutakodni. A szent fogalma a 
posztmodern kor emberének tudatában is fontos helyet kap. 

Sokan állítják manapság: a vallás egy belsıleg megélt, kizárólag személyes ügy, 
embertársainknak, a társadalomnak semmi köze hozzá. „Az, hogy hogyan gondolkodom 
az élet értelmérıl, esetleg egy sorsunkat irányító fölsıbb hatalomról, az csak rám tartozik, 
másra nincsen kihatással.”- mondják egyesek. Valóban igaz ez? 
 

1.2. A tudattalan fogalma 
F. Nietzsche (1844-1900) nagy leleplezése az, hogy ész még a filozófiában sem 

uralkodik, a filozófusok elvei, absztrakt ideái mögött az ösztönök, vágyak mozgatóerejét 
fedezi fel. Freud is arra a felfedezésre jut, hogy „az ész nem úr a saját házában (ti. a 
lélekben), hanem be kell érnie hiányos információkkal arról, hogy mi megy végbe 
tudattalanul benne”. Freud új terminusa a 'tudattalan' fogalma. 

C. G. Jung (1875-1961) szerint az én a tudatból és a tudattalanból áll össze. Az 
ember mindig is rettegett a tudattalan felülkerekedésétıl, amely bekövetkezésekor 
elveszti az irányítást önmaga felett. 

A tudattalan fogalma elıször az elfojtott vagy elfelejtett tartalmak állapotának 
megjelölésére korlátozódott. Azt már S. Freud (1856-1939) is kimondta, hogy a 
tudattalan ezeknek a tartalmaknak a győjtıhelye. A tudattalan psziché vizsgálatával 
kiderítette azt is, hogy az emberi gondolatoknak csak egy csekély töredéke racionális; a 
mővészet, a vallás és a kultúra egész genezisét visszavezette a szexuális motívumok és a 
belılük eredı bőntudat átlényegítésére.4 Jung nem sokkal megismerkedésük után hangot 
ad egyet nem értésének bizonyos kérdésekben: ıszerinte a spiritualitás nem kizárandó a 
tudattalan tárgykörébıl, azaz nem minden tudattalan folyamat vezethetı vissza szexuális 
                                                 
1 Mircea Eliade: A szent és a profán 
2 Patsch Ferenc SJ: Gondolatok a világvallások istenképérıl, A Szív c. folyóirat, 2011. április, 9-12. old. 
3 „A szent követ és a szent fát nem mint követ vagy mint fát tisztelik - azért tisztelik ıket, mert 
hierophániák, mert olyasmi mutatkozik meg bennük, ami már nem kı vagy fa, hanem a szent, az "egészen 
más". Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy minden hierophánia - még a legelemibb is - paradoxon. A 
tárgya, amennyiben a szent nyilatkozik meg benne, valami "egészen mássá" lesz, mindazonáltal továbbra is 
megmarad annak, ami, hiszen továbbra is része kozmikus környezetének. A szent kı továbbra is kı ; 
látszólag (pontosabban : profán nézıpontból) miben sem különbözik az összes többi kıtıl. Azok számára 
azonban, akiknek a kı mint szent nyilatkozik meg, közvetlen valósága természetfölötti valósággá alakul át. 
Más szavakkal: azon emberek számára, akiknek vallási élményük van, az egész természet kozmikus 
szentségként nyilvánulhat meg. Ilyenkor a kozmosz egésze hierophániává válik.”- Mircea Eliade: A szent 
és a profán 
4 Sigmund Freud: Totem és tabu 



gyökerekre. Jung munkásságának legjelentısebb terméke a „kollektív tudattalan” 
fogalmának megalkotása, mely fölülírja Freud „személyes tudattalanját”. Azonban 
témánk kifejtése nem föltétlenül igényli a kollektív tudattalan tárgyalását, ezért az 
elkövetkezendıkben a „tudattalan” szó alatt minden esetben a freudi személyes 
tudattalant értjük. 

Fontos leszögeznünk tehát, hogy a személyes tudattalan tartalmát érzelmileg 
hangsúlyos komplexusok jelentik, amelyek a lelki élet intimitását alkotják, nem pedig 
univerzális archetípusokról kívánunk beszélni(melyeket Jung fontos tényezıkként kezel). 
 

1.3. A tudattalan réteg mint az istenkép kialakulásának helye 
Freud érveléseit5 kiindulópontként tekintve kijelenthetjük, hogy az emberi lény 

meghatározó alapérzése a gyámolalanság. Az egyén kiszolgáltatva érzi magát a 
természetnek, hiszen a tapasztalat azt bizonyítja: bármelyik pillanatban elsodorhat az 
árvíz, összeroppanthat egy szikla, életünk csupán páralét. A kultúra létrejöttének indoka 
is tulajdonképpen az, hogy az embert a természet pusztító erejével szemben megvédje, 
mindenkirıl egyformán gondoskodjon. Azonban mivel a kultúra emberi termék, 
értelemszerően tökéletlen is, tehát korántsem nyújt teljes védelmet, sıt, néhány újabb 
sértı, szorongással eltöltı tényezı táptalaja lehet. 

Elsısorban, az ember még mindig nem tud mit kezdeni a személytelen erıkkel, a 
sorssal, ha úgy tetszik. Ezért célszerő a természetet megszemélyesítenie. Hiszen ha az 
elemekben is szenvedélyek viharzanak, mint saját lelkében, a halál nem spontán 
megsemmisülés, hanem egy gonosz szellem pusztító cselekedete stb., akkor ezen 
tapasztalatok nem oly idegenek többé, szorongásaink könnyebben feloldhatók. Ráadásul, 
ha ezen erıkre bizonyos eszközökkel ugyanúgy lehet hatni, mint a környezetünkben 
lévıkre, akkor mőködhet pl. a varázslás. Emellett egy istenképet minden esetben apai 
tulajdonságokkal ruházunk fel, alapanyagul saját élményeinket és az emberfaj 
gyermekkorának emlékeit használva. 

„Az istenek megtartják hármas feladatukat, a természet rémségeit távoltartják, a 
sors szörnyőségeivel, különösen a halállal kibékítenek és a szenvedésekért és 
lemondásokért amelyet az embereknek a kulturális együttélés kedvéért vállalniok kellett, 
kárpótolnak.”6 
  
2. A kutatás folyamata 

2.1. Vizsgálni kívánt tényezık  
2.1.1. Az erkölcsi mérce 

Kutatásunk során felmértük azt, hogy a társadalom által kitapasztalt és elfogadott, 
helyesnek ítélt viselkedési szabályokhoz hogyan viszonyulnak az egyes csoportok 
egyénei. Más szavakkal: rákérdeztünk arra, mennyire vannak tisztában a helyes és 
helytelen fogalmával, mennyire alkalmazzák a jó és a rossz megkülönbötetését a 
cselekvés szintjén. 

2.1.2. A boldogság mértéke 
Meghatároztuk az egyes személyek mentális állapotának pozitív vagy negatív 

mivoltát, a megelégedettség, az optimizmus és örömérzés faktorokat támpontul véve. 
 

                                                 
5 Sigmund Freud: Egy illúzió jövıje 
6 Sigmund Freud: Egy illúzió jövıje, 24. old 



2.1.3. Az istenképek 
Mivel különbözı egyéneket különbözı pozitív vagy negatív hatások érnek 

gyermekkoruktól, más-más élményeket győjtenek családjukban és a társadalomban, 
egyértelmő, hogy a bennük kialakult igények, feltörı vágyak, esetleg frusztrációk 
jelentısen különböznek. Feltevésem szerint a szorongások eltérése a „védekezési 
mechanizmus” sokféleségét eredményezi, emellett minden hiány specifikus hiánypótló, 
minden vágy adott illúzió létrehozását képes generálni, tehát az egyének tudattalanjában 
egymástól lényegesen különbözı istenképek alakulnak ki. 

Szentmártoni Mihály „Istenkeresésünk útjai”, illetve Paul Froese és Christopher 
D. Bader amerikai szociológusok „America’s Four Gods” címő munkáikban többféle 
istenképet állapítanak meg. Ezen mőveket alaposan áttanulmányozva arra a 
következtetésre jutottunk, hogy hat istenkép különíthetı el, ezen hat istenkép egyike 
minden egyén sajátja.  

Az istenképek, melyeket megkülönböztethetünk: 
• Tekintélyelvő isten, aki számára a büntetés, ítélkezés kellemes és 

önkényes 
• Kritizáló isten, aki az ember hibáinak kifürkészésén derül 
• Demiurgosz, aki a teremtés óta a távolból, közömbösen figyeli a világ 

menetét, nem avatkozik be 
• Automataként kezelhetı isten, aki számára kérésünk parancs 
• Teljesítményorientált isten, akit cselekedetekkel lehet kiengesztelni 
• Szeretı isten, aki kegyelmez, jóságos és gondot visel ránk 

 
2.2.  A kutatásban alkalmazott módszerek 
Kétféle módszert alkalmaztunk felmérés céljából, a kérdıívet illetve a 

mélyinterjút. 
A kérdıív egyedülálló (a kutatás egyedülállóságából fakadóan), viszonylag 

összetett és átfogó. Az erkölcsi mércét valamint a boldogság mértékét Likert-skála 
segítségével állapítottuk meg, ez erkölcs esetében -12-tıl +12-ig, a boldogség esetében-
40-tıl +40-ig vehet fel értéket az abszolút eredmény. Az istenkép megállapításához ábrák 
(melyeknek egy részét Paul Froese és Christopher D. Bader munkájából kölcsönöztül7) 
Likert-skálán való értékelését, megragadó igeversek kiválasztását, valamint igen/nem-
kérdések megválaszolását kértük a felmérésben résztvevıktıl.  

A mélyinterjún résztvevık száma természetesen kisebb, azonban jelentısen 
befolyásolták a kutatás elımenetelét. 

 
2.3.  Vizsgált populáció 
A szóban forgó populáció a marosvásárhelyi metropolisz övezet kb. 100 

lakosából áll, felekezeti hovatartozás, szociális, illetve anyagi helyzet szempontjából 
vegyes. A populáció négy azonos kiterjedéső alcsoportra osztható: 

• Világi fiatal csoport (a Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzıs diákjai) 

                                                 
7 A kutatók által használt teszt egészében megtekinthetı és el is végezhetı a 
http://www.thearda.com/whoisyourgod/thegodtest/ oldalon.(letöltés idıpontja: 2011.nov.18.) A képek egy 
része a teszt egyik részébıl származik. 



• Keresztény fiatal csoport (a marosvásárhelyi cserealjai, a kövesdombi, ill. 
a kerelıszentpáli református gyülekezetek ifjúsági közösségei) 

• Világi idıs csoport (egy részük a Magányosok Klubjának tagjai) 
• Keresztény idıs csoport (a magyardellıi és kerelıszentpáli református 

gyülekezetek bibliatanulmányozó közösségei) 
 

2.4. Hipotézisek 
A kutatás eredményeitıl a fiatal és idıs generáció erkölcsi mércéje, ill. 

megelégedettsége, optimizmusának mértéke közti különbség megnyilvánulását 
remélhetjük, ezáltal az elmúlt évtizedekben végbement változást állapíthatjuk meg. 
Ugyanez a kontrasztolás lehetséges világi és keresztény csoportok között. Az idıs és 
fiatal, valamint világi és keresztény csoportokban az istenképek eloszlása várhatóan eltér 
majd (pl. keresztény csoportban meghatározó lesz a szeretı istenkép). 

Mivel a teszt összetett, az istenképek többféle jellemzıire tapint rá, várható, hogy 
tisztán megállapítható egy személy istenrıl való elgondolása. Hipotéziseket állíthatunk 
fel az egyes istenképek valamint az egyén boldogulása és erkölcsi mércéje közti 
kapcsolatot tekintve. Kézenfekvı például, hogy egy szeretı istenkép pozitív hatással van 
mind a helyes viselkedésre, mind a boldogulásra, míg egy tekintélyelvő istenben hívı 
erkölcsös, de kevésbé boldog (a folyamatos rettegés következményeképp), egy 
demiurgoszban hívı esetleg szabados stb. 

 
3. A kutatás eredményei 

3.1. A csoportok jellemzése 
Elsısorban szögezzük le azt, hogy várakozásaink ellenére nem alakíthattuk ki az 

istenképek hat, jól elhatárolt osztályát. Ezen jelenség vélhetı okaira késıbb kitérünk. 
A világi fiatalok esetében a meghatározó istenkép a szeretı/teljesítményorintált, 

ez talán századunk oly sokat bírált munka-fókuszú mentalitásának tudható be.(1. ábra) 
Azok, akik szeretı/kritizáló istenképpel rendelkeznek, fontosnak tartják a helyes 
társadalmi megnyilvánulást, meglepı viszont, hogy ugyanezt a szeretı istenképpel 
rendelkezık tartják legkevésbé szem elıtt.(2. ábra) Azok, akik hajlamosak istenüket 
automataként kezelni, csoportunkban a legboldogabbak, míg azok, akik egyidıben érzik 
magukat feladatokkal leterhelve és kritizálva isten által, jelentısen alacsony boldogság-
indexet értek el.(3. ábra) 

A keresztény fiatalok között szintén gyakori a szeretı/teljesítményorintált 
istenkép, de ugyanakkor felhívnánk a figyelmet egy furcsa szeretı/demiurgosz 
párosításra, mely az ifikben nagy számban fordult elı.(4. ábra) Ezen paradoxon rövid 
tárgyalására szintén nemsokára kitérünk. Akárcsak az elızızı esetben, a szeretı/kritizáló 
istenképpel rendelkezık erkölcsösek, a kritizáló/teljesítményorintált istenképpel 
rendelkezık enyhébben érzik magukat boldogtalannak, a szeretı istenkép pedig 
gyakrabban jelenti a boldogság forrását.(5., 6. ábrák) 

Az idıs korosztály világi egyénei leggyakrabban szeretı vagy 
szeretı/teljesítményorientált istenképpel rendelkeznek(7. ábra), emellett kiemeljük, hogy 
jellemzıbb az automataként kezelt isten által nyert erkölcsi érzék és boldogság.(8., 9. 
ábrák) A szeretı/demiurgosz elsıre érthetetlen párosítás sok esetben eredményez boldog 
személyeket.(9. ábra) 



Az idısek keresztény csoportjában az istenképek eloszlása hasonló a 
világiakéhoz, azonban a szeretı/demiurgosz nagyobb arányban jelenik meg.(10. ábra) 
Fontos kiemelnünk, hogy egyik világi csoportra sem volt jellemzı a 
kritizáló/teljesítményorintált istenkép, mely a fiataloknál a boldogság csökkenését 
eredményezi. A szeretı/kritizáló, illetve szeretı/automata istenképek egyéneire 
viszonylag erkölcsösség és boldogság jellemzı, ezeknél meglepıbb tény viszont, hogy a 
szeretı/demiurgosz típusú istenkép több egyén számára elfogadott, és boldogító is.(11., 
12. ábrák) 

A 13. ábráról világosan leolvasható, hogy az erkölcsösség és boldogság magasabb 
indexet ért el az idısek csoportjaiban. Hipotézisünket azonban teljesen cáfolja a 14. ábrán 
megtekinthetı arány, hiszen a keresztény egyének aligha erkölcsösebbek, boldogabbnak 
pedig még kevésbé mondhatók. 

 
3.2.  Ellentmondások, valamint a hipotézisek cáfolata 
Kutatásunk során talán a legnagyobb meglepetés, hogy rendkívül kevés az a 

vizsgált egyén, akinek egyértelmően meghatározható istenképe van. A hat osztályba való 
besorolás terve nem valósulhatott meg. Ez arra enged következtetnünk, hogy az 
istenképek nem ıszintén és tisztességesen elvégzett szellemi folyamat eredményei, 
sokkal inkább a sürgetı vágyak kaotikusságának és irracionalitásának kivetülései. 

Az idısek esetében nagyobb mértékő az irracionális istenalkotás, az önbecsapás. 
Erre legjobb példa talán azon esetek meglepı gyakorisága, melyekben egy személy az  

• „Úgy érzed, muszáj léteznie valamiféle gondviselésnek?” és „Nem hiszem, hogy 
Isten figyelemmel kísérné életemet.” 

• „A halál után mindennek vége, jön a nagy sötétség.” és „Ahhoz, hogy elnyerjem 
az örök életet, jótettekre van szükség.” 

• „Isten oda is küldhet ahova nem akarom.” és „Megnyugtatónak érzem, hogy Isten 
kezében van a sorsom.” 

kérdésekre egyaránt IGEN-nel válaszoltak. 
A fiatalok esetében:  

• „Könnyen szabadjára engeded vágyaidat, merthogy Isten nem kéri számo 
tetteidet.” és „Rettegek attól, hogy Isten a pokolra küld.” 

• „Elfogadod azt, hogy Isten nem köteles minden kérésünket teljesíteni.” És 
„Gyakran gondolok arra, hogy Istennek kötelessége volna teljesíteni vágyaimat, 
hiszen İ teremtett ilyennek, vágyaimmal együtt.” 

kérdésekre egyaránt IGEN-nel válaszoltak. 
„Könnyen észrevehetı, hogy a rendszer egyes részei nem mindenütt illenek jól 

össze, hogy nem minden fontos kérdés nyer kielégítı választ, hogy a mindennapi 
tapasztalás és a rendszer között felmerülı ellentmondások csak nehezen hidalhatók át.”8 

Fontos kiemelnünk azt is, hogy a feltételezések ellenére a számadatok 
rávilágítottak arra, hogy a keresztény csoportok nem meghatározóan erkölcsösebbek, és 
bár meglepı, kevésbé optimisták, megelégedettek, mint a világi személyek. Freud ezt a 
jelenséget így magyarázta: „Kétséges, vajon az emberek egészében véve boldogabbak 
voltak-e a vallásos tanok korlátlan uralma idején, mint ma: erkölcsösebbek semmi esetre 

                                                 
8 Sigmund Freud: Egy illúzió jövıje, 26. old. 



sem voltak. Mindig értettek ahhoz, hogy a vallásos elõírásokat puszta külsıségekké 
változtassák és ezzel szándékaikat meghiúsítsák.”9 

 
4. Következtetés 

„Ha vallási kérdésekrõl van szó, az emberek elképzelhetetlen mértékben nem 
õszinték és mindenféle intellektuális neveletlenségeket követnek el.”10 

 Kutatásunk célja nem a freudi szemlélet alátámasztása volt, azonban a 
munkafolyamat szükségessé tette okfejtéseinek figyelembe vételét. Eredeti szándékunk 
jól meghatározott istenképek eloszlásának és az egyének életére gyakorolt hatásának 
felmérése volt, illetve az idıs és fiatal korosztály összehasonlítása által kimutatott, az 
utóbbi évtizedekben végbement változás megállapítása. Mint kiderült, tervünk 
kivitelezhetetlen, kutatásunk témája végülis sikertelenségünk oka. Az istenképek 
illogikus ötvözıdésének, valamint a világi csoportok erkölcsi és tudatállapoti fölényének 
ténye meglepetésként ért, egyértelmő magyarázat kifejtésébe ezen munkánk keretében 
nem bocsátkozhatunk. 

Nem állíthatjuk, hogy az eredmények a teljes társadalom szempontjából 
reprezentatívak. Csupán ezen eredményekre támaszkodva tehát nem foglalhatunk állást 
Freud végkövetkeztetései mellett. Azonban az kétségtelen, hogy az általunk vizsgált 
populáció teljes mértékben igazolja egyes meglátásait. Ezek szerint az istenhit nem 
intellektuális folyamat eredménye, csupán a vágyak és félelmek a tudattalan szintjén 
történı tárgyiasodása, szellemileg gyermeteg megnyilvánulás, és nem föltétlenül jelent a 
hívı számára valódi, lényeges erıforrást és motivációt a helyes magatartásra. 
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